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Дис кре ци о на оце на управ них ор га на  
у ма те ри ји кре та ња и бо рав ка стра на ца –  

осврт на бал кан ску ру ту

Са же так: Рад се ба ви пи та њем дис кре ци о ног од лу чи ва ња управ них 
ор га на, у ве зи са кре та њем и бо рав ком стра на ца на те ри то ри ји до ма ћих 
др жа ва. За ко ни ко ји уре ђу ју пи та ња мо гућ но сти кре та ња стра на ца обич но 
до зво ља ва ју да се за бра ни кре та ње или бо ра вак од ре ђе ном ли цу због за шти те 
јав ног по рет ка, на ци о нал не без бед но сти или јав ног здра вља. Та кве од ред бе 
мо же мо про на ћи у за ко ни ма од ре ђе них зе ма ља Бал кан ске ру те (Ср би ја, 
Хр ват ска, Цр на Го ра, Бо сна и Хер це го ви на). Овај рад ће ис тра жи ти мо гућ-
но сти и гра ни це дис кре ци о ног од лу чи ва ња управ них ор га на при ли ком огра-
ни ча ва ња кре та ња и бо рав ка стра на ца на те ри то ри ји до ма ће др жа ве ор-
га на. На и ме, управ ним ор га ни ма је до зво љен од ре ђен сте пен са мо стал но сти 
у при ме ни пра ва, у од но су на за кон ску нор му, где ор ган сам од лу чу је да ли ће 
за бра ни ти кре та ње од ре ђе ном ли цу (стран цу). Мо гућ ност дис кре ци о ног 
од лу чи ва ња управ них ор га на пред ста вља осе тљи во пи та ње ана ли зи ра ња 
и ту ма че ња свих ре ле ват них чи ње ни ца кон крет ног слу ча ја. За то је ва жно 
ис пи та ти мо гућ ност дис кре ци о не оце не управ них ор га на у обла сти кре та-
ња стра на ца, због ја ке по ве за но сти при ме не овог ин сти ту та и оства ри-
ва ња основ них људ ских пра ва, по пут пра ва на сло бод но кре та ње и пра ва на 
јед на кост. 

Кључ не ре чи: дис кре ци о но од лу чи ва ње, кре та ње и бо ра вак стра на ца, 
јав ни ин те рес, пра во на сло бод но кре та ње.
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1. Увод не на по ме не
Ми гра ци је су уско ве за не за са му су шти ну чо ве ка. Љу ди су се од дав-

ни на кре та ли и ме ња ли ста ни шта из раз ли чи тих узро ка. По не кад, љу ди су 
се кре та ли у по тра зи за но вим ста ни шти ма за ко ја су ве ро ва ли да ће им 
до не ти но ве ре сур се и ти ме нор мал ни ји и пер спек тив ни ји жи вот на од ре ђе-
ном ста ни шту. Дру ги су се кре та ли за то што су на то би ли при мо ра ни од 
стра не осва ја ча и оку па то ра, ко ји су си лом на ме та ли свој на чин жи во та и 
дру штве ног уре ђе ња. Тре ћи су се кре та ли ту ри стич ки ка ко би ви де ли но ва 
ме ста, без на ме ре да се у тим ме сти ма трај но за др же. По ред на ве де них, број-
ни су и раз ли чи ти раз ло зи због ко јих су љу ди ме ња ли ме сто свог жи во та и 
од лу чи ва ли се за про ме ну те ри то ри је на ко јој бо ра ве.

Кре та ња љу ди то ком исто ри је ни ка да ни су гу би ла на зна ча ју и ма сов но-
сти. Шта ви ше, по ра стом свет ске по пу ла ци је, екс пан зи јом ин фор ма ци о но- 
-ко му ни ка ци о них тех но ло ги ја и раз во јем са о бра ћај не и инфoрмационе ин-
фра струк ту ре, ми гра ци је су по ста ле уче ста ли је и ак тив ни је не го икад, без 
на зна ка ка сма њи ва њу или опа да њу. Што се ти че мо дер них то ко ва, сло бод-
но се мо же кон ста то ва ти да ми гра ци је у по ра сту и чи не сво је вр сни тренд. 
Ту ри зам, ра то ви, ис тра жи ва ња, по тра га за ква ли тет ни јим и за ни мљи ви јим 
жи во том, би ли су и оста ли не ки од при мар них раз ло га ми гра ци ја.

Ми гра ци је се мо гу пој мов но од ре ди ти као кре та ње љу ди из јед ног ме-
ста у дру го са на ме ром или без ње, да се трај но или при вре ме но на ста не на 
од ре ђе ном ме сту (ло ка ци ји).1 Као та кве, ми гра ци је пред ста вља ју из у зет но 
ва жан со ци о ло шки фе но мен ко ји има број не им пли ка ци је по по је дин ца, 
дру штво и др жа ву. У мо дер ном све ту ко ји је ис пар це ли сан на др жа ве и њи-
хо ве те ри то ри је, мо же мо на ве сти не ко ли ко ти по ва ми гра ци ја. Мо гу ће су ин-
тер не (кре та ња у окви ру јед не др жа ве) и екс тер не (кре та ња из јед не др жа ве 
у дру гу) ми гра ци је, трај не и при вре ме не (у за ви сно сти од вре мен ског окви ра 
тра ја ња ми гра ци је) сво је вољ не и при сил не (у за ви сно сти од на ме ре љу ди да 
ми гри ра ју), ин ди ви ду ал не и ко лек тив не (у за ви сно сти да ли по је ди нац или 
гру па ме ња ме сто бо рав ка), за ко ни те и не за ко ни те (у за ви сно сти од по сто-
ја ња прав ног осно ва за кре та ње из јед ног ме ста у дру го), итд. 

Има ју ћи на уму на ве де не по де ле и прак тич ни аспект, мо же мо за кљу чи-
ти да ми гра ци је ни су са мо ин тер но пи та ње, већ пи та ње од зна ча ја за ве ћи број 
ме ђу на род них ак те ра, од но сно за ме ђу на род ну за јед ни цу.2 Из тих раз ло га 

1 Упор. „Кре та ње ли ца или гру пе ли ца, би ло пре ко ме ђу на род не гра ни це или у окви ру 
јед не др жа ве. То је по крет ста нов ни штва ко ји об у хва та сва ку вр сту кре та ња љу ди, без об зи ра 
на ду жи ну, ста став и узро ке; оно об у хва та ми гра ци ју из бе гли ца, ра се ље них ли ца, еко ном ских 
ми гра на та и осо ба ко је се кре ћу у дру ге свр хе, укљу чу ју ћи и по нов но сје ди ње ње по ро ди це“. In-
ter na ti o nal Or ga ni za tion for Mi gra tion, Glos sary on mi gra tion. In ter na ti o nal Mi gra tion Law, 2004, 41.

2 Мир ја на Ра ше вић, Ми гра ци је и раз вој у Ср би ји, Ме ђу на род на ор га ни за ци ја за ми гра-
ци је, Бе о град 2016, 7.
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1951. го ди не осно ва на је Ме ђу на род на ор га ни за ци ја за ми гра ци је (In ter na ti o nal 
Or ga ni za tion for Mi gra tion). Ова ор га ни за ци ја ба ви се раз ли чи тим пи та њи ма 
у ве зи са ми гра ци ја ма и уско са ра ђу је са вла да ма др жа ва, ме ђу на род ним 
ор га ни за ци ја ма и не вла ди ним парт не ри ма. Не ки од основ них ци ље ва ове 
ор га ни за ци је је су про мо ви са ње ме ђу на род не са рад ње по пи та њу ми гра ци ја, 
пру жа ње услу га и ху ма ни тар не по мо ћи ми гран ти ма и др жа ва ма, по мо ћи у 
тра же њу аде кват них прав них ре ше ња за ми гра ци је, итд.3 Бо сна и Хер це го-
ви на, Цр на Го ра, Хр ват ска и Ср би ја је су др жа ве За пад ног Бал ка на ко је су 
чла ни це Ме ђу на род не ор га ни за ци је за ми гра ци је.

Пи та ња у ве зи са стран ци ма и ми гра ци ја ма ре гу ли шу се и у окви ру 
Европ ске Уни је (ЕУ), као нај ве ће ре ги о нал не за јед ни це на све ту. Европ ски 
пар ла мент и Са вет Европ ске Уни је, до не ли су 9. мар та 2016. го ди не Уред бу 
о пра ви ли ма ко ји ма се уре ђу је кре та ње ли ца пре ко гра ни ца (Уред ба о шен ген-
ским гра ни ца ма).4 Ова Уред ба ре гу ли ше пи та ња као што су уну тра шње и 
спо ља шње гра ни це Европ ске Уни је, раз ло ге за ула зак и бо ра вак ли ца тре ћих 
др жа ва на те ри то ри ју ЕУ, пра ва и оба ве зе та квих ли ца, над зор и кон тро лу 
над гра ни ца ма и то ме сл. Тре ба има ти на уму да је Уред ба оп шти прав ни 
акт ко ји оба ве зу је све др жа ве чла ни це Европ ске Уни је да по сту па ју по ње-
го вим пра ви ли ма. Јед ном до не та, уред ба се при ме њу је у свим др жа ва ма чла-
ни ца ма, без по тре бе за по твр ђи ва њем од стра не др жа ва.

За пи та ња у ве зи са ми гра ци ја ма за ин те ре со ва не су и др жа ве. Због ве-
ли ког бро ја љу ди ко ји про ла зе кроз др жав не гра ни це и те жње да за шти те 
сво је гра ђа не, др жа ве до но се про пи се ко ји ма уре ђу ју ма те ри ју кре та ња и 
бо рав ка стра на ца на сво јој те ри то ри ји. Од ре ђе не од ред бе у ве зи са стран ци-
ма на ла зи мо у уста ви ма раз ли чи тих др жа ва, као прав ним ак ти ма нај ви ше 
прав не сна ге. 

Устав Ре пу бли ке Ср би је5 на во ди да стран ци, у скла ду са ме ђу на род ним 
уго во ри ма, има ју у Ре пу бли ци Ср би ји сва пра ва за јам че на Уста вом и за ко-
ном, из у зев пра ва ко ја по Уста ву и за ко ну има ју са мо др жа вља ни Ре пу бли ке 
Ср би је.6 Да кле, др жа вља ни ма стра них др жа ва јем че се сва пра ва и сло бо де, 

3 Ова ме ђу на род на ор га ни за ци ја да нас бро ји 169 др жа ва чла ни ца, 8 др жа ва по сма-
тра ча и сво је кан це ла ри је у пре ко 100 др жа ва, што све до чи о ве ли чи ни и зна ча ју ове ор га-
ни за ци је за ме ђу на род не дру штве не то ко ве. Ова ор га ни за ци ја има и свој Устав, ко ји је до нет 
1953. го ди не, а ко јим су ре гу ли са на пи та ња од зна ча ја за ста тус, улог, оба вља ње функ ци ја 
и ак тив но сти ове ме ђу на род не ор га ни за ци је. За ви ше о Ме ђу на род ној ор га ни за ци ји за ми-
гра ци је ви де ти веб пре зен та ци ју: https://www.iom.int/abo ut-iom , 31. ја ну ар 2018.

4 The Eu ro pean Par li a ment and The Co un cil of the Eu ro pean Union, RE GU LA TION (EU) 
2016/399 of 9 March 2016 on a Union Co de on the ru les go ver ning the mo ve ment of per sons ac ross 
bor ders (Schen gen Bor ders Co de) (co di fi ca tion). До ку мент је до сту пан на: http://eur-lex.eu ro pa.
eu /le gal-con tent/EN/TXT /PDF /?uri =CE LEX:32016R0399&from=HR, 01. фе бру ар 2018. 

5 Устав Ре пу бли ке Ср би је, Слу жбе ни гла сник РС, бр. 98/06.
6 Чл. 17. Уста ва Ре пу бли ке Ср би је.
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осим оних за ко је је из ри чи то про пи са но да при па да ју ис кљу чи во до ма ћим 
др жа вља ни ма. Слич ну од ред бу са др жи и Устав Ре пу бли ке Хр ват ске, ко ји на-
во ди да сви гра ђа ни и стран ци има ју јед нак по ло жај пред су до ви ма и дру гим 
ор га ни ма вла сти. У Ре пу бли ци Ср би ји сло бо да кре та ња стра на ца ни је ап со-
лут на, већ Устав од ре ђу је да ће се ула зак стра на ца на до ма ћу те ри то ри ју уре-
ђи ва ти за ко ном.7 Та ква је си ту а ци ја и у Цр ној Го ри, где Устав пре пу шта за-
ко ну уре ђи ва ње ма те ри је ула ска и бо рав ка стра на ца на до ма ћој те ри то ри ји.8 

Устав Ре пу бли ке Ср би је уре ђу је од ре ђе на пра ва стра на ца, као што су 
пра во на уто чи ште, пра во стра на ца на рад и сво јин ска пра ва стра на ца. Иден-
тич на пра ва га ран ту је и Устав Цр не Го ре. Устав Бо сне и Хер це го ви не ма те-
ри ју људ ских пра ва уре ђу је на спе ци фи чан на чин, од ре ђу ју ћи да ће др жа ва 
и оба ен ти те та оси гу ра ти нај ви ши ни во ме ђу на род но при зна тих људ ских 
пра ва и основ них сло бо да.9 Ва жно је на ве сти да уста ви на бро ја них зе ма ља 
(Ср би ја, Хр ват ска, Цр на Го ра, Бо сна и Хер це го ви на) га ран ту ју од ре ђе на основ-
на људ ска пра ва, ко ја се јед на ко при ме њу ју на сва ли ца, ка ко до ма ћа та ко и 
стра на. У окви ри ма основ них људ ских пра ва, под ра зу ме ва ју се пра во на 
жи вот, пра во на јед на кост и за бра ну дис кри ми на ци је, пра во на сло бо ду, итд. 
Прак тич но, то су сва она пра ва пред ви ђе на Европ ском кон вен ци јом о људ-
ским пра ви ма и основ ним сло бо да ма.10

Да кле, пи та ња кре та ња и бо рав ка стра на ца обич но не уре ђу ју у са мом 
тек сту уста ва, већ је та над ле жност оста вље на за за кон ске тек сто ве. По себ ним 
за ко ни ма обич но се ре гу ли шу пи та ња као што су ула зак, бо ра вак и кре та ње 
стра на ца на до ма ћој те ри то ри ји, над ле жно сти и оба ве зе ор га на упра ве у 
од но си ма са стран ци ма, пра ва и оба ве зе стра на ца и сл. Зе мље Бал кан ске 
ру те ни су из у зе так по том пи та њу, па су ско ро све до не ле за ко не ко ји ма ре-
гу ли шу пи та ња од зна ча ја за бо ра вак, пра ва и оба ве зе стра них др жа вља на 
на до ма ћој те ри то ри ји. Ре пу бли ка Ср би ја ре гу ли са ла је ма те ри ју у ве зи са 

7 Чл. 39, ст. 3. Уста ва Ре пу бли ке Ср би је. Овај члан на во ди још да стра нац мо же би ти 
про те ран са мо на осно ву од лу ке над ле жног ор га на, у за ко ном пред ви ђе ном по ступ ку и ако 
му је обез бе ђе но пра во жал бе и то са мо та мо где му не пре ти про гон због ње го ве ра се, по ла 
ве ре, на ци о нал не при пад но сти, др жа вљан ства, при пад но сти од ре ђе ној дру штве ној гру пи, 
по ли тич ког ми шље ња или где му не пре ти озбиљ но кр ше ње пра ва за јам че них овим уста вом. 
Устав Хр ват ске и Устав Цр не Го ре на сли чан на чин при сту па ју ма те ри ји из ру че ња и про-
те ри ва ња стран ца са до ма ће те ри то ри је. Вид. чл. 33 Уста ва Ре пу бли ке Хр ват ске и чл. 44 
Уста ва Цр не Го ре.

8 Чл. 39 Уста ва Цр не Го ре.
9 Чл. 1, тач. 1 Уста ва Бо сне и Хер це го ви не.
10 Са вет Евро пе, Европ ска кон вен ци ја о за шти ти људ ских пра ва и основ них сло бо да, 

Рим, 1954. Текст Кон вен ци је је до сту пан на: http://www.ec hr.co e.in t/Do cu ments/Con ven tion_
BOS .pdf , 01. фе бру ар 2018. За ви ше о Кон вен ци ји вид. Алек сан дар Јак шић, Европ ска кон-
вен ци ја о људ ским пра ви ма – ко мен тар, Прав ни фа кул тет Уни вер зи те та У Бе о гра ду, Бе о град, 
2006. и Hélène Lam bert, The po si tion of ali ens in re la tion to the Eu ro pean Con ven tion on Hu man 
Rights, Co un cil of Eu ro pe Pu blis hing, Hu man rights fi les No. 8, 2007.
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стран ци ма За ко ном о стран ци ма11. Исто је учи ни ла и Ре пу бли ка Хр ват ска, 
као др жа ва чла ни ца Европ ске Уни је12, у ко јој је на сна зи про пис под иден тич-
ним име ном – За кон о стран ци ма13. Ма те ри ју у ве зи са стран ци ма ре гу ли-
са ла је и Ре пу бли ка Цр на Го ра, ко ја је до не ла За кон о стран ци ма14. Исти је 
слу чај и са Бо сном и Хер це го ви ном и ње ним За ко ном о стран ци ма15.

На рав но, уло га др жа ве у ве зи са стран ци ма, не за вр ша ва се до но ше њем 
од го ва ра ју ћих про пи са. Ка ко про пис не би остао сло во на па пи ру, нео п ход но 
је да др жа ва при ме њу је за кон пре ко сво јих ор га на.

2. Уло га ор га на упра ве у ма те ри ји кре та ња  
и бо рав ка стра на ца

Др жав на упра ва пред ста вља нај ве ћи део из вр шне вла сти. Ње на основ на 
де лат ност од но си се на из вр ше ње про пи са и при ме ну оп штих прав них нор ми 
на по је ди нач не жи вот не си ту а ци је. За хва љу ју ћи та квом на чи ну функ ци о ни-
са ња, ор га ни упра ве су у нај бли жем кон так ту са гра ђа ни ма, у од но су на све 
дру ге гра не вла сти. Ор га ни др жав не упра ве ре ша ва ју по је ди нач не не спор не 
жи вот не си ту а ци је, пру жа ју ин фор ма ци је и оба ве ште ња, ста ра ју се о пру-
жа њу јав них услу га гра ђа ни ма, пра те ста ње из обла сти сво је над ле жно сти 
и пред у зи ма ју дру ге струч не по сло ве.16 По ме ну те по сло ве ор га ни упра ве 
оба вља ју и у ма те ри ји кре та ња и бо рав ка стра на ца. Они од лу чу ју о раз ли чи-
тим зах те ви ма стра на ца, ста ра ју се о при ме ни про пи са и пред у зи ма ју раз ли-
чи те об ли ке управ ног по сту па ња. Пре ци зни је ре че но, ор га ни упра ве до но се 
управ не и га рант не ак те, скла па ју управ не уго во ре, пред у зи ма ју управ не 
рад ње, пру жа ју јав не услу ге и на дру ги на чин из вр ша ва ју од ред бе оп штих 
прав них ака та.17

11 За кон о стран ци ма Ре пу бли ке Ср би је, Слу жбе ни гла сник РС, бр. 97/08.
12 У са мом про це су при сту па ња Европ ској Уни ју, Хр ват ска је мо ра ла да уса гла си сво-

је це ло куп но за ко но дав ство, са европ ским за ко но дав ством и прав ним те ко ви на ма Европ ске 
Уни је. Јед но од основ них по ља ускла ђи ва ња прав ног си сте ма Хр ват ске са прав ним те ко ви-
на ма Европ ске Уни је, од но сио се на пи та ња пра ва ула ска и бо рав ка др жа вља на тре ћих др жа ва 
на до ма ћој те ри то ри ји. Iris Gold ner Lang, Пра ва ула ска и бо рав ка др жа вља на тре ћих др жа ва 
у Хр ват ској у кон тек сту при бли жа ва ња Европ ској Уни ји, Збо р ник ПФЗ 56 (5), 2006, 1533. 

13 За кон о стран ци ма Ре пу бли ке Хр ват ске, НН 130/11, 74/13, 69/17, ко ји је на сна зи од 
22. ју ла 2017. 

14 За кон о стран ци ма Ре пу бли ке Цр не Го ре, Слу жбе ни лист РЦГ, бр. 56/14, 28/15, 16/16.
15 За кон о стран ци ма Ре пу бли ке Бо сне и Хер це го ви не, Слу жбе ни гла сник БиХ, бр. 88 

из 2015, стр. 37.
16 Чл. 12-21, За ко на о др жав ној упра ви Ре пу бли ке Ср би је, Слу жбе ни Гла сник РС, бр. 79/05, 

101/07, 95/10, 99/2014, 30/2018.
17 Ова кве управ не де лат но сти оба вља ју се или на осно ву за ко на ко ји уре ђу је оп шти 

управ ни по сту пак или на осно ву по себ ног за ко на ко ји са др жи по себ ну управ ну про це ду ру 
за по је ди ну управ ну ма те ри ју.
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У ма те ри ји ула ска, кре та ња и бо рав ка стра на ца на те ри то ри ји Ре пу бли ке 
Ср би је, као над ле жни ор ган де лу је под руч на је ди ни ца Ми ни ста р ства уну тра-
шњих по сло ва (у да љем тек сту: МУП) над ле жна за по сло ве стра на ца.18 Овај 
ор ган, пре ма За ко ну о стран ци ма, оба вља раз ли чи те де лат но сти. Ра ди разу-
ме ва ња уло ге ор га на упра ве у ма те ри ји бо рав ка и кре та ња стра на ца, учи ни ће-
мо кра так осврт на де лат но сти и ак тив но сти ко је оба вља по ме ну та је ди ни ца 
МУП-а у Ре пу бли ци Ср би ји.

За кон о стран ци ма Ре пу бли ке Ср би је на во ди да ће се стран цу огра ни-
чи ти или за бра ни ти кре та ње и бо ра вак на од ре ђе ном про сто ру у Ре пу бли ци 
Ср би ји, ако то зах те ва ју раз ло зи за шти те јав ног по рет ка или без бед но сти Ре-
пу бли ке Ср би је и ње них гра ђа на.19 Да кле, ор га ни МУП-а, мо гу за бра ни ти 
кре та ње од ре ђе ном ли цу на до ма ћој те ри то ри ји, уко ли ко ин те рес дру штва то 
зах те ва. На рав но, у при ме ни ове, као и свих дру гих од ре да ба у ве зи са по ступ-
ком од лу чи ва ња о пра ви ма и оба ве за ма стра на ца, пред ви ђе на је при ме на За-
ко на о оп штем управ ном по ступ ку. Ор га ни МУП-а вр ше и гра нич ну кон тро лу, 
при ли ком ко је мо гу от кри ти и спре чи ти не за ко ни ти ула зак стран ца и од би ти 
ње гов ула зак од но сно из ла зак са до ма ће те ри то ри је.20 Прет ход на са гла сност 
на из да ва ње ви за, као до ку ме на та ко јим се до зво ља ва кре та ње, тран зит и бо-
ра вак стра на ца на до ма ћој те ри то ри ји пред ста вља још јед ну од над ле жно сти 
под руч не је ди ни це МУП-а. 

Мо жда и нај ва жни је ак тив но сти МУП-а у ве зи са бо рав ком и кре та њем 
стра на ца ти чу се од лу чи ва ња о зах те ви ма за при вре ме ни и стал ни бо ра вак. 
Ор га ни МУП-а, оба вља ју ва жну де лат ност од лу чи ва ња о лич ном пра ву и зах-
те ву, при че му мо ра ју узе ти у об зир и јав ни ин те рес. Та ква де лат ност зах те ва 
про у ча ва ње раз ли чи тих чи ње ни ца и мо гу ћих по сле ди ца до зво ле кре та ња и 
бо рав ка на до ма ћој те ри то ри ји. Та ко ђе, над ле жна је ди ни ца МУП-а од лу чу је и 
о не за ко ни том бо рав ку стран ца и ме ра ма ко ји ма се из вр ша ва уда ље ње стран ца 
са до ма ће те ри то ри је. Ра ди оба вља ња свих на ве де них по сло ва, МУП је над ле-
жан да во ди еви ден ци је и ба зе по да та ка у ве зи са раз ли чи тим по да ци ма ко ји су 
од зна ча ја за кре та ње и бо ра вак стра на ца, али и за за шти ту др жав не без бед но-
сти.21 Због то га, овај ор ган при ку пља и об ра ђу је лич не по дат ке стра на ца.22

18 Чл. 3, ст. 1., тач. 2 За ко на о стран ци ма Ре пу бли ке Ср би је. Ра ди раз ја шње ња, на по ми-
ње мо да Ми ни ста р ство уну тра шњих по сло ва оба вља, из ме ђу оста лог по сло ве ко ји се од но се 
на за шти ту жи во та, лич не и имо вин ске без бед но сти гра ђа на, спре ча ва ње и от кри ва ње кри-
вич них де ла, одр жа ва ње јав ног ре да и ми ра, пру жа ње по мо ћи у слу ча ју опа сно сти, обез бе-
ђи ва ње од ре ђе них лич но сти и обје ка та, без бед ност др жав не гра ни це и кон тро лу пре ла ска 
гра ни це и кре та ња и бо рав ка су гра нич ном по ја су, бо ра вак стра на ца и др. Вид. чл. 11 За ко на 
о ми ни стар стви ма, Слу жбе ни гла сник РС, бр. 44/14, 14/15, 96/15 и 62/17.

19 Чл. 5 За ко на о стран ци ма.
20 Чл. 8, ст. 2 За ко на о стран ци ма Ре пу бли ке Ср би је.
21 Чл. 78-79 За ко на о стран ци ма Ре пу бли ке Ср би је.
22 Чл. 76 За ко на о стран ци ма Ре пу бли ке Ср би је.
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Слич не над ле жно сти има ју и ор га на упра ве у Ре пу бли ци Хр ватској. У 
том сми слу, до зво лу бо рав ка стран цу на до ма ћој те ри то ри ји из да је над ле жна 
је ди ни ца Ми ни стар ства уну тар њих по сло ва.23 Од ре ђе не над ле жно сти у ве-
зи са стран ци ма на до ма ћој те ри то ри ји има и Си гур но сно-оба ве штај на аген-
ци ја, ко ја вр ши си гур но сну про ве ру стра них др жа вља на и ко ја мо же ус кра-
ти ти бо ра вак стран цу на до ма ћој те ри то ри ји уко ли ко та ко на ла жу раз ло зи 
на ци о нал не си гур но сти.24 Као што је то слу чај у Ре пу бли ци Ср би ји, Ми ни-
стар ство уну тра шњих по сло ва одо бра ва бо ра вак и из да ва ње пут них ис пра ва 
и ви за стра ним др жа вља ни ма. На рав но, у ру ка ма ор га на упра ве се на ла зи 
и од лу чи ва ње о при вре ме ном и стал ном бо рав ку стра на ца на те ри то ри ји до-
ма ће др жа ве, као и уста но вља ва њу раз ло га за пре ста нак свих вр ста бо ра ва ка. 
Бу ду ћи да је Ре пу бли ка Хр ват ска чла ни ца Европ ске Уни је, њи хо ви ор га ни 
упра ве има ју и до дат не ду жно сти ко је про сти чу из по што ва ња про пи са 
Европ ске уни је.

Исто вр сне над ле жно сти има ју и ор га ни упра ве над ле жни за по ли циј ске 
по сло ве у Цр ној Го ри, ко ји по сту па ју по пра ви ли ма оп штег управ ног по ступ-
ка.25 У Бо сни и Хер це го ви ни, пре ма За ко ну о стран ци ма, по ступ ке спро во-
де и од лу ке до но се мно ги ор га ни упра ве, као што су: Ве ће ми ни ста ра Бо сне 
и Хе р це го ви не, Ми ни стар ство си гур но сти, Ми ни стар ство спољ них по сло ва, 
Ми ни стар ство ци вил них по сло ва, Гра нич на по ли ци ја и оста ла по ли циј ска 
те ла, итд.26

Као што се мо же при ме ти ти, ор га ни упра ве, а по себ но ми ни стар ства 
уну тра шњих по сло ва и њи хо ве под руч не је ди ни це, има ју из у зет но ва жну 
уло гу у ма те ри ји бо рав ка и кре та ња стра на ца на до ма ћој те ри то ри ји. У свим 
за ко ни ма на ве де них зе ма ља, као пра ви ла по сту па ња, пред ви ђе на су пра ви-
ла за ко на ко ји уре ђу је оп ште управ но по сту па ње, што чи ни ову ма те ри ју у 
пот пу но сти управ но-прав ном.

Је дан од нај ва жни јих по сту ла та управ ног пра ва је сте ста вља ње управ-
них ор га на и њи хо вог од лу чи ва ња под окви ре про пи са и прав них нор ми. 
Тач ни је, на че ло за ко ни то сти пред ста вља основ но на че ло у оба вља њу управ-
них де лат но сти и озна ча ва то да ор га ни упра ве ни су пот пу но сло бод ни у 
по сту па њу и од лу чи ва њу, већ су у та квим де лат но сти ма огра ни че ни за ко ном 
и дру гим про пи си ма. Са дру ге стра не, управ ни ор га ни у оба вља њу по сло ва 
из сво је над ле жно сти оства ру ју ди рек тан од нос са гра ђа ни ма и на тај на чин 
су не по сред но укљу че ни у дру штве не то ко ве. По не кад, во ља за ко но дав ца не 
мо же би ти у пот пу но сти при ме ње на у прак си, за хва љу ју ћи ра зно вр сно сти и 
по себ но сти жи вот них си ту а ци ја. Због то га, нео п ход но је оста ви ти од ре ђе ну 

23 Чл. 2, ст. 1, тач. 9 За ко на о стран ци ма Ре пу бли ке Хр ват ске.
24 Чл. 5 За ко на о стран ци ма Ре пу бли ке Хр ват ске.
25 Чл. 5 и чл. 9, ст. 2 За ко на о стран ци ма Ре пу бли ке Цр не Го ре.
26 Чл. 3 За ко на о стран ци ма Бо сне и Хе р це го ви не.
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сло бо ду управ ним ор га ни ма у од лу чи ва њу и при ме ни за кон ских нор ми. На 
овај на чин, на че ло за ко ни то сти ува жа ва спе ци фич не си ту а ци је из сва ко днев-
ног жи во та и омо гу ћа ва да се нор ме за ко на при ме не на од го ва ра ју ћи на чин, 
у скла ду са по тре ба ма ствар ног жи во та. Ова кав на чин од лу чи ва ња и ува-
жа ва ња прак тич них по тре ба у при ме ни за кон ске нор ме, у управ ном пра ву 
озна ча ва се ин сти ту том дис кре ци о не оце не.

3. Дис кре ци о но од лу чи ва ње управ них ор га на  
у ма те ри ји бо рав ка и кре та ња стра на ца

Дис кре ци о но од лу чи ва ње, мо жда и ви ше не го у дру гим обла сти ма дру-
штве ног жи во та, при сут но је у ма те ри ји бо рав ка и кре та ња стра на ца. При-
ли ком од лу чи ва ња о пра ви ма и оба ве за ма стра на ца, управ ни ор ган мо ра се 
во ди ти за кон ским од ред ба ма. Ме ђу тим, за кон ске од ред бе ни су увек пот пу но 
пре ци зне, већ оне на ап страк тан на чин уре ђу ју по је ди но пи та ње и до зво ља ва ју 
по сту па ју ћем ор га ну да од ви ше по ну ђе них оп ци ја иза бе ре ону ко ја нај ви ше 
од го ва ра чи ње нич ном ста њу. У том слу ча ју, по сту па ју ћи ор ган при бе га ва 
дис кре ци о ној оце ни, чи ја је су шти на у за шти ти јав ног ин те ре са опре де ље ног 
про пи си ма ко ји и са др же овла шће ње на ње ног вр ше ње. До при ме не ин сти-
ту та дис кре ци о ног од лу чи ва ња у ве зи са кре та њем и бо рав ком стра на ца до-
ла зи ве о ма че сто, бу ду ћи да за ко ни у ве ли кој ме ри ко ри сте по ме ну ти ин сти тут. 
При ме ра за кон ских нор ми ко је до зво ља ва ју дис кре ци о ну оце ну има до ста, 
па ће мо из дво ји ти зна чај ни је.

Та ко, За ко ном о стран ци ма Ср би је про пи са но је да ће се стран цу од би-
ти ула зак на до ма ћу те ри то ри ју, уко ли ко то зах те ва ју раз ло зи за шти те јав ног 
по рет ка или без бед но сти Ре пу бли ке Ср би је и ње них гра ђа на или уко ли ко 
по сто ји оправ да на сум ња да се бо ра вак не ће ко ри сти ти у на ме ра ва ну свр ху.27 
Исту од ред бу са мо са дру га чи јом фор му ла ци јом јав ног ин те ре са (на ци о нал на 
без бед ност, јав ни по ре дак и јав но здра вље) на ла зи мо и у За ко ну о стран ци-
ма Хр ват ске28 и За ко ну о стран ци ма Цр не Го ре.29 У по ме ну тим слу ча је ви ма, 
про це на над ле жног управ ног ор га на од кључ ног је зна ча ја. Ор ган има мо гућ-
ност да про це ни да ли од ре ђе но ли це угро жа ва без бед ност или јав ни по ре дак, 
или има на ме ру да бо ра ви у свр ху су прот ну од оне ко је при ја вљу је. Уко ли ко 
је бо ра вак стран ца по оце ни над ле жног ор га на то ли ко ри зи чан да угро жа ва 
на ве де не об ли ке јав ног ин те ре са, стран цу не ће би ти омо гу ће но да уђе на 
те ри то ри ју до ма ће др жа ве. 

27 Чл. 11, ст. 1, тач. 6 и 8 За ко на о стран ци ма Ре пу бли ке Ср би је.
28 Чл. 36 За ко на о стран ци ма Ре пу бли ке Хр ват ске.
29 Чл. 9, ст. 1, тач. 3 За ко на о стран ци ма Цр не Го ре. Из истих раз ло га, стран цу се неће 

до зво ли ти из ла зак из Цр не Го ре. Ова од ред ба је спе ци фич на и не про на ла зи мо је у од ред-
ба ма упо ред них за ко на о стра ним др жа вља ни ма.
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По сту па ње управ них ор га на пре ма дис кре ци о ној оце ни на ла зи мо и код 
из да ва ња ви за, ко је се не ће из да ти стран ци ма уко ли ко по сто ји опа сност по 
јав ни по ре дак или од ре ђе ни вид јав ног ин те ре са.30 Мо гућ ност дис кре ци о ног 
од лу чи ва ња има и над ле жни ор ган у Хр ват ској, ко ји ће од би ти да из да пут-
ну ис пра ву ако та ко зах те ва ју раз ло зи за шти те јав ног по рет ка, на ци о нал не 
си гур но сти или јав ног здра вља31, или ће на осно ву по ме ну тих раз ло га, та-
кву ис пра ву при вре ме но за др жа ти.32 Из истих раз ло га у Хр ват ској мо же се 
ус кра ти ти при вре ме ни бо ра вак из ху ма ни тар них раз ло га.33 У Цр ној Го ри 
из ри чи то је про пи са но да ће се огра ни чи ти или за бра ни ти кре та ње на од-
ре ђе ном под руч ју, ако то зах те ва ју раз ло зи на ци о нал не без бед но сти, јав ног 
по рет ка или јав ног здра вља.34

При вре ме ни бо ра вак, ко ји тра је до 90 да на, мо же се одо бри ти, из ме ђу 
оста лог, и „из дру гих оправ да них раз ло га у скла ду са за ко ном или ме ђу на-
род ним уго во ром“.35 Ор ган мо же про це ни ти да ли је раз лог на ве ден у зах те ву 
за одо бре ње при вре ме ног бо рав ка ле га лан и ле ги ти ман, и до вољ но оправ дан. 
Ор ган има дис кре ци о но овла шће ње да та кав бо ра вак одо бри. Да ље, чл. 37 
За ко на о стран ци ма Ср би је, на во ди тач но од ре ђе не раз ло ге због ко јих се стран-
ци ма мо же одо бри ти стал но на ста ње ње на до ма ћој те ри то ри ји. Из у зет но, 
за кон до зво ља ва одо бре ње стал ног на ста ње ња и дру гом стран цу ко ји има 
одо брен при вре ме ни бо ра вак, уко ли ко то на ла жу раз ло зи ху ма но сти или то 
пред ста вља ин те рес за Ре пу бли ку Ср би ју36. Та ко ђе, уко ли ко то зах те ва ју 
раз ло зи за шти те јав ног по рет ка или без бед но сти Ср би је и ње них гра ђа на, 
над ле жна је ди ни ца МУП-а, мо же од би ти или от ка за ти зах тев, од но сно до зво-
лу за стал но на ста ње ње.37 У ве зи са пре стан ком стал ног бо рав ка иден тич на 
је си ту а ци ја у Хр ват ској и Цр ној Го ри38. Управ ни ор га ни Хр ват ске и Цр не 
Го ре мо гу от ка за ти стал ни бо ра вак стран цу, ка да то зах те ва ју раз ло зи за шти-
те јав ног по рет ка, на ци о нал не си гур но сти или јав ног здра вља.39

Из на ве де ног мо же мо за кљу чи ти да ве ли ки број пи та ња у ве зи са кре-
та њем и бо рав ком стра на ца под ле же дис кре ци о ној оце ни ор га на упра ве. 
Бу ду ћи да дис кре ци о на оце на има ве ли ки зна чај, ну жно се по ста вља пи та ње 
оправ да но сти ши ро ке упо тре бе овог ин сти ту та. Та ко ђе, по ста вља се пи та ње 

30 Чл. 21 За ко на о стран ци ма Ре пу бли ке Ср би је.
31 Чл. 9 За ко на о стран ци ма Ре пу бли ке Хр ват ске.
32 Чл. 145, ст. 1, тач. 3 За ко на о стран ци ма Ре пу бли ке Хр ват ске.
33 Чл. 71, ст. 1, тач. . За ко на о стран ци ма Ре пу бли ке Хр ват ске.
34 Чл. 12 За ко на о стран ци ма Цр не Го ре.
35 Чл. 26 За ко на о стран ци ма Ре пу бли ке Ср би је.
36 Чл. 37, ст. 2 За ко на о стран ци ма Ре пу бли ке Ср би је.
37 Чл. 39, ст. 1, тач. 6 За ко на о стран ци ма Ре пу бли ке Ср би је.
38 Чл. 83 За ко на о стран ци ма Цр не Го ре.
39 Чл. 99, ст. 1, тач. 4 За ко на о стран ци ма Ре пу бли ке Хр ват ске и чл. 89, став 1, тач. 2 

За ко на о стран ци ма Цр не Го ре (уз на по ме ну да овај за кон не по ми ње јав но здра вље).
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ка кво мо ра би ти дис кре ци о но од лу чи ва ње да би би ло ле гал но и да би би ло 
у окви ри ма на че ла за ко ни то сти. Због спе ци фич не ма те ри је, тре ба по ста ви ти 
пи та ње и да ли је дис кре ци о на оце на у ве зи са стран ци ма до не кле дру га чи ја 
у од но су на дру ге гра не управ ног од лу чи ва ња? Ка ко би смо од го во ри ли на 
ово пи та ње, нео п ход но је по све ти ти па жњу са мом ин сти ту ту дис кре ци о не 
оце не.

4. О дис кре ци о ној оце ни у управ ном пра ву  
и по себ ном по ло жа ју у ма те ри ји стра на ца

Дис кре ци о на оце на пред ста вља по се бан ин сти тут и спе ци фич ну раз-
ли ку управ ног пра ва у од но су на дру ге гра на пра ве. Исто риј ски по сма тра но, 
дис кре ци о на оце на је на ста ла као ва ри ја ци ја фран цу ског пој ма „le po u vo ir 
di scre ti on na i re“ (дис кре ци о на власт) „das fre i es Er mes sen“ (сло бод на оце на).40 
Пој мо ви дис кре ци о не вла сти и сло бод не оце не ука зу ју на ве ћу власт и сло бо-
ду не го што управ ни ор ган за и ста има, те је дис кре ци о на оце на пра ва ме ра 
у об ја шња ва њу при ро де овог ин сти ту та (иа ко се у срп ском пра ву ко ри сти 
по јам сло бод на оце на). За ко но да вац омо гу ћа ва управ ном ор га ну ко ји по сту-
па у од ре ђе ној ства ри да „сло бод но“ оце ни и про це ни на ко ји на чин тре ба 
при ме ни ти оп шту прав ну нор му у кон крет ном слу ча ју. Ова ко по сту па ње не 
из ла зи из окви ра за ко на, већ управ ни ор ган на осно ву те мељ не и па жљи ве 
оце не це ло куп ног чи ње нич ног ста ња од лу чу је ко ја од за кон ских со лу ци ја је 
нај а де кват ни ја у кон крет ном слу ча ју. По сту па ју ћи ор ган је, ипак, огра ни чен 
у по гле ду мо гу ћег ис хо да од лу чи ва ња (мо же да при ме ни за кон ску нор му на 
је дан од два или ви ше по ну ђе них на чи на), али из бор со лу ци је ор ган чи ни 
по сло бод ној про це ни раз ли чи тих еле ме на та по је ди нач ног слу ча ја. У том сми-
слу, ор ган мо ра да узме у об зир при ват не и јав не ин те ре се и да сво је вр сним 
ва га њем ва жно сти и зна ча ја тих ин те ре са до не се нај бо љу од лу ку. Дис кре-
ци о ни ак ти до не ти по сло бод ној оце ни још се на зи ва ју и сло бод ни управ ни 
ак ти.41 У ли те ра ту ри, сло бод ни управ ни акт је управ ни акт код ко јег је до но-
си лац за ко ном овла шћен да ли ће уоп ште до не ти управ ни акт и, ако га до не-
се, ка ква ће би ти ње го ва са др жи на.42 Ме ђу тим, да би та кав акт и дис кре ци о но 
од лу чи ва ње би ло за ко ни то, оно мо ра ис пу ња ва ти од ре ђе не кри те ри ју ме. 

40 Ла за Ко стић, Ад ми ни стра тив но пра во Кра ље ви не Ју го сла ви је, књи га II, Бе о град 
1926, 95.

41 За ви ше ора зли ци из ме ђу ве за них и дис кре ци о них управ них ака та вид. Дра ган Мил-
ков, Управ но пра во II управ на де лат ност, Уни вер зи тет у Но вом Са ду – Прав ни фа кул тет, 
Но ви Сад 2017, 33-36.

42 Сте ван Ли лић, Управ но пра во – Управ но про це сно пра во, Прав ни фа кул тет Уни вер-
зи те та у Бе о гра ду, Бе о град, 2013, стр. 287.
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У том сми слу, илу стра ти ван је при мер За ко на о оп штем управ ном по-
ступ ку Ср би је43, ко ји про пи су је усло ве за за ко ни тост дис кре ци о не (сло бод не) 
оце не. Та ко, ка да је за ко ном овла шћен да од лу чу је по сло бод ној оце ни, ор ган 
од лу чу је у гра ни ца ма за ко ном да тог овла шће ња и са гла сно ци љу због ко га 
је овла шће ње да то.44 Да кле, у при ме ни дис кре ци о не оце не, ор ган се мо ра 
др жа ти за ко на и би ра ти из ме ђу за кон ски по ну ђе них оп ци ја. Ва жност дис кре-
ци о не оце не уста но вље на је и на ме ђу на род ном ни воу, па је Ко ми тет ми ни-
ста ра Са ве та Евро пе до нео Пре по ру ку о вр ше њу дик сре ци о них овла шће ња 
од стра не управ них ор га на.45 Ова Пре по ру ка са др жи основ не прин ци пе по 
ко ји ма би управ ни ор га ни тре ба ли да по сту па ју у вр ше њу дис кре ци о них 
овла шће ња, а то су: 1. Од лу чи ва ње у скла ду са ци љем по ве ре ног овла шће ња, 
2. Објек тив но и не при стра сно по сту па ње по чи ње ни ца ма кон крет ног слу-
ча ја, 3. По сту па ње у скла ду са на че лом јед на ко сти, 4. Одр жа ва ње рав но те же 
из ме ђу по тен ци јал них не га тив них ефе ка та ко је би од лу ка мо гла да про из ве де 
по пра ва, сло бо де и ин те ре се ли ца и ци ља ко ји се те жи оства ри ти., 5. По сту-
па ње у ра зум ном ро ку, 6. По сту па ње по оп штим смер ни ца ма управ ног пра ва 
уз исто вре ме но узи ма ње у об зир по себ но сти сва ког слу ча ја.46

Сви ови кри те ри ју ми иду за тим да по ста ве вред но сти ко јих се по сту-
па ју ћи ор ган мо ра др жа ти ка ко би дис кре ци о на од лу ка би ла за ко ни та и 
це лис ход на. Ме ђу тим, дис кре ци о на оце на у ма те ри ји стра на ца има по себ ну 
ди мен зи ју. У овој ма те ри ји, при ват ни ин те рес стран ца ва га се у од но су на 
јав ни ин те рес др жа ве до ма ћи на. У том сми слу, по ли тич ка усме ре ност и 
стра те шко по зи ци о ни ра ње јед не др жа ве мо же има ти јак ути цај на дис кре ци-
о ну оце ну. За по сле ни у ор га ни ма упра ве из ло же ни су „при ти ску“ и ин тер ним 
ин струк ци ја ма по ли тич ког ру ко вод ства упра ве. Пре ма то ме, по ли тич ки став, 
по себ но у вре ме ни ма по ја ча них ми гра ци ја и кре та ња ста нов ни штва, мо же 
би ти им пли цит но уткан у дис кре ци о не (сло бод не) од лу ке управ них ор га на.

На вед ни при ме ри из За ко на о стран ци ма омо гу ћа ва ју дис кре ци о ну 
оце ну ор га на упра ве, оста вља ју ћи им до ста ши рок про стор за од лу чи ва ње, 
ко ји је оли чен у прав ним стан дар ди ма, по пут на ци о нал не без бед но сти, јав ног 
ре да и ми ра, јав ног здра вља и сл. Због то га је ва жно на по ме ну ти да од лу чи-
ва ње по дис кре ци о ној оце ни, ипак, ни је са мо вољ но по сту па ње упра ве већ 

43 За кон о оп штем управ ном по ступ ку Ре пу бли ке Ср би је, Слу жбе ни гла сник РС, бр. 18/16.
44 Чл. 5, ст. 2 За ко на о оп штем управ ном по ступ ку Ре пу бли ке Ср би је. Исту од ред бу 

са др жи и За кон о управ ном по ступ ку Цр не Го ре, Слу жбе ни лист РЦГ, бр. 56/14, 20/15 у чл. 
5, као и За кон о оп ћем управ ном по ступ ку Хр ват ске, „НН 47/09“, та ко ђе у чл. 5.

45 Re com men da tion No. R (80) 2 of the Com mit tee of Mi ni sters Con cer ning the Exer ci se 
of Di scre ti o nary Po wers by Ad mi ni stra ti ve Aut ho ri ti es (Adop ted by the Com mit tee of Mi ni sters 
on 11 March 1980 at the 316th me e ting of the Mi ni sters’ De pu ti es). Текст Пре по ру ке је до сту пан 
на сај ту: https://wcd.coe.int/com.in stra net.In stra Ser vlet?com mand=com .in stra net.CmdBlob Get& 
In stra ne tI ma ge=2009056&Sec Mo de=1&Do cId=667512&Usa ge=2, 06. фе бру ар 2018.

46 Чл. 2. Пре по ру ке.
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при ме на пра ва.47 Због то га је ва жно оси гу ра ти да код при ме не дис кре ци о не 
оце не не ће до ћи до кр ше ња лич них пра ва ко ја су га ран то ва на нај ви шим 
ме ђу на род ним и уну тра шњим прав ним ак ти ма. То се по сти же аде кват ним 
обра зло же њем дис кре ци о не оце не, од но сно обра зло же њем од би ја ју ћег управ ног 
ак та. Због то га, сма тра мо да је у су прот но сти би ло ка кво за кон ско ре ше ње 
ко је до зо во ља ва дис кре ци о ну оце ну, а исто вре ме но до зво ља ва да се та ква 
оце на не обра зло жи. Та кав је слу чај са чл. 5 За ко на о стран ци ма Хр ват ске, 
ко ји на во ди да „у од лу ци ко јом се из раз ло га на ци о нал не си гур но сти од би ја 
или пре ста је бо ра вак др жа вља ни ну тре ће др жа ве или се др жа вља нин тре ће 
зе мље про те ру је, на вест ће се за кон ска од ред ба без обра зла га ња раз ло га 
ко ји су би ли од лу чу ју ћи за до но ше ње од лу ке“. Ова ква од ред ба из те ме ља 
под ри ва основ не прин ци пе управ ног пра ва и управ ног по ступ ка и по тен ци-
јал но кр ши људ ска пра ва.

Зна чај но је на по ме ну ти да сви на ве де ни За ко ни о стран ци ма пред ви ђа-
ју при ме ну пра ви ла управ ног по ступ ка при ли ком од лу чи ва ња и до но ше ња 
од лу ка у тој за кон ској ма те ри ји. На тај на чин по сти же се при ме на основ них 
на че ла управ ног по сту па ња. Ме ђу тим, стран ци се по ста вља ју у не за ви дан 
по ло жај. Ро ко ви у ко ји ма су ор га ни ду жни да до не су управ ну од лу ку по 
зах те ву или жал би, не а де кват ни су за ма те ри ју стра на ца. Сма тра мо да је 
област бо рав ка и кре та ња стра на ца спе ци фич на и да зах те ва по себ ну вр сту 
управ ног по сту па ња у ко јем су пред ви ђе ни кра ћи ро ко ви и по себ ни над ле-
жни ор га ни.

5. За кључ на раз ма тра ња
Ми гра ци је да нас пред ста вља ју је дан од нај ва жни јих дру штве них фе-

но ме на, чи ји се раз ли чи ти аспек ти про у ча ва ју и ре гу ли шу ка ко на ме ђу на-
род ном, та ко и на др жав ном ни воу. У том сми слу, зе мље Бал кан ске ру те, као 
што су Ср би ја, Хр ват ска и Цр на Го ра, не пред ста вља ју из у зе так. Ове др жа-
ве до не ле су прав не про пи се ко ји ма су ре гу ли са ле мно га пи та ња у ма те ри ји 
стра на ца. На рав но, ова ма те ри ја из у зет но је осе тљи ва, због раз ли чи тих 
др жав них, дру штве них и лич них ин те ре са ко ји се пре ла ма ју у ства ра њу 
прав не ре гу ла ти ве. Са јед не стра не, др жа ве те же да за шти те основ на људ ска 
пра ва, ко ја су да нас оп ште при хва ће на и ва же у ско ро свим др жа ва ма све та.48 
Са дру ге стра не, тра ди ци о нал на уло га др жа ве оба ве зу је да се во ди ме ђу др жав-
на по ли ти ка, шти те др жав не гра ни це и на род уну тар тих гра ни ца, што је 
са мо из раз те жње др жа ве да оп ста не. Сви ти еле мен ти при сут ни су у за ко-
ни ма о стран ци ма Ср би је, Хр ват ске и Цр не Го ре. Ове др жа ве, мо жда и ви ше 

47 Мир ја на Дре но вак Ива но вић, Дис кре ци о на оце на у управ ном пра ву Ср би је, Бе о град 
2011, 118.
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од дру гих за ин те ре со ва не су да па жљи во и те мељ но уре де ма те ри ју бо рав ка 
и кре та ња стра на ца на сво јој те ри то ри ји. То ме је до при не ла и по себ на ге о-
граф ска по зи ци ја ових др жа ва, ко ја пред ста вља сво је вр сну гра ни цу из ме ђу 
Ази је, Евро пе и Афри ке. Та ко ђе, гло ба ли за ци ја, ра то ви и дру ги дру штве ни 
до га ђа ји до дат но до при но се за ин те ре со ва но сти ових др жа ва за прав ним 
уре ђе њем кре та ња стра на ца по сво јој те ри то ри ји.

Ка ко би одр жа ле ба ланс из ме ђу јав ног ин те ре са (ин те ре са са ме др жа ве 
и ње них гра ђа на) и при ват них ин те ре са (ин те ре са стра на ца да се сло бод но 
кре ћу и ужи ва ју људ ска пра ва), др жа ве се у по ме ну тој ма те ри ји ко ри сте ин-
сти ту том дис кре ци о не оце не. Овај ин сти тут по ма же да се у об зир узму сви 
ин те ре си и чи ње нич но ста ње кон крет ног слу ча ја, ка ко би се на шло нај бо ље 
ре ше ње за др жа ву и кон крет ног по је дин ца. У том сми слу, дис кре ци о на оце-
на пред ста вља ко ри сно сред ство при бли жа ва ња за ко на кон крет ном слу ча ју 
и омо гу ћа ва да се спре че не же ље не не га тив не по сле ди це по јав ни ин те рес 
и гра ђа не до ма ће др жа ве. Ме ђу тим, увек се мо ра има ти на уму да је сло бо да 
кре та ња јед но од основ них људ ских пра ва, ко је мо же би ти угро же но тен ден-
ци о зним дис кре ци о ним од лу чи ва њем.

Због то га, нео п ход но је по што ва ти прав не про пи се и по себ но обра зла-
га ти сва ку од лу ку ко ја се до не се на осно ву дис кре ци о не оце не. На тај на чин 
се у пот пу но сти оства ру је на че ло за ко ни то сти и по што ва ња пра ва и шти ти 
објек тив ност. Сто га, дис кре ци о на оце на је по себ ност управ ног пра ва ко ју тре ба 
уна пре ђи ва ти. У та квој по став ци ства ри, сви ак те ри би са прав не тач ке гле ди-
шта би ли за до во ље ни, ме ђу на род на за јед ни ца, др жа ве, дру штво и по је ди нац. 
Због свих ових ак те ра, ва жно је на ста ви ти са про у ча ва њем ин сти ту та управ-
ног пра ва у по себ ним обла сти ма дру штве ног жи во та. 


