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ИМИГРАЦИЈА КАО ИМПУЛС 
МУЛТИКУЛТУРАЛНОСТИ У СРБИЈИ?

МИРЈАНА РАШЕВИЋ*

С а ж е т а к. – Ми гра ци о ни фе но мен ни је при су тан у по ли тич ком, при-
вред ном, ака дем ском и уоп ште јав ном дис кур су у Ср би ји у оној ме ри у ко јој би се 
то оче ки ва ло. Ако се и го во ри о ми гра ци ја ма, под вла чи се да се „од лив мо зго ва“ и 
да ље на ста вља. Узро ке не у ви ђа ња зна ча ја ими гра ци ја тре ба тра жи ти у тра ди ци-
о на ли зму, не по вољ ној еко ном ској и со ци јал ној си ту а ци ји, оп штој не си гур но сти, 
изо ло ва но сти зе мље и сл., али и у не до вољ ној оба ве ште но сти. Глав ни циљ ово га 
члан ка је да се раз мо тре те о риј ска раз ми шља ња, сту ди је о на ци о нал ном де мо-
граф ском и со ци о е ко ном ском раз во ју, као и ис тра жи вач ки ра до ви о ми гра ци о-
ном фе но ме ну у нас, да би се до био од го вор на по ста вље но пи та ње: ими гра ци ја 
као им пулс мул ти кул ту рал но сти у Ср би ји.

Кључ не ре чи: ими гра ци ја, мул ти кул ту рал ност, Ср би ја

Мо дел ми гра ци о не тран зи ци је, ко ји су раз ви ли Фа сман и Ре ге,¹ пред ста-
вља те о риј ско по ла зи ште ра да. У из ра ди овог кон цеп та ауто ри су се осло ни ли 
на ем пи риј ске на ла зе ве за не за про ме ну сме ра ми гра ци о них то ко ва од еми-
гра ци о них ка ими гра ци о ним у усло ви ма ду го го ди шње кри зе ра ђа ња у јед-
ној зе мљи и по сле дич ног ин тен зив ног ста ре ња ње ног ста нов ни штва. По ред 
де мо граф ских прет по став ки, за про ме ну сме ра ми гра ци о них то ко ва у јед ној 
по пу ла ци ји бит ни су и еко ном ски фак то ри ко ји се ти чу струк ту ре тр жи шта 
ра да и ци клу са еко ном ског раз во ја. 

Старт на по зи ци ја у овом мо де лу се опи су је као мо ме нат ка да је еми-
гра ци ја још увек ве ћег оби ма од ими гра ци је или ка да се бе ле жи нул ти ми-
гра ци о ни сал до. У сле де ћој фа зи, сред њој или тран зи ци о ној, бив ша еми гра-
ци о на др жа ва по ста је но ва ими гра ци о на др жа ва. У осно ви про ме на су, пре 
све га, де мо граф ски и еко ном ски раз ло зи. Ауто ри ис ти чу да ову фа зу раз ли-
чи тог тра ја ња ка рак те ри ше по ку шај до но си о ца од лу ка да но ву си ту а ци ју 
иг но ри шу и оту да ка сне за кон ске про ме не. И по ред то га, ова фа за пре ла зи 

* Институт друштвених наука, Београд
¹ H. Fassmann and U. Reeger, “Old emmigration countries in Europe. Th e concept and the 

empirical examples”, in European Immigrations. Trends, Structure and Implications, Amsterdam: 
Amsterdam University Press, 2012.
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у но ву, на зва ну адап та ци о на или пост тран сфор ма ци о на фа за. Глав на ка рак-
те ри сти ка ове фа зе је у ма њој или ве ћој ме ри при сут ност све сти о ими гра-
ци ји као нео п ход но сти.

Ма да ше мат ски по ста вљен, као и сва ки мо дел ово га ти па, мо дел ми-
гра ци о не тран зи ци је је „ко ри стан да би се имао у ви ду ди на мич ки про цес 
мо гу ћих про ме на у од но су еми гра ци ја и ими гра ци ја“,² као и раз ло зи ко ји их 
об ја шња ва ју и ис ку ства ко ја их пра те. Има ју ћи у ви ду овај мо дел, Ле син ска³ 
ис ти че да су др жа ве за пад не, ју жне и ис точ не Евро пе, у ства ри, „ста ре“, „но-
ве“ и „бу ду ће“ ими гра ци о не зе мље. 

ДЕМОГРАФСКИ ИЗАЗОВИ

Ср би ја се су о ча ва са ни зом озбиљ них де мо граф ских про бле ма. Нај-
ва жни ји су ра ђа ње де це да ле ко ис под по тре ба за ме не ге не ра ци ја, ин тен зив-
но од ла га ње ра ђа ња пр вог де те та, де по пу ла ци ја, пре ко мер но по пу ла ци о но 
ста ре ње и не га ти ван ми гра ци о ни сал до. Они су ме ђу соб но по ве за ни на раз-
ли чи те на чи не. При род на и ме ха нич ка ком по нен та раз во ја ста нов ни штва 
су у од но су пре ко за јед нич ког де ла де тер ми ни стич ке осно ве и по сле ди ца 
(по сле ди це јед ног фе но ме на ути чу ди рект но на дру ги фе но мен и обр ну то), 
али су по ве за ни и пу тем по ли тич ког од го во ра у ци љу бо ље де мо граф ске 
бу дућ но сти Ср би је.

КРИЗА РАЂАЊА

Ана ли за про сеч ног бро ја жи во ро ђе не де це 33 ге не ра ци је же на ко је су 
иза шле из плод ног пе ри о да жи во та у вре ме спро во ђе ња по пи са 2011. го ди не 
ука зу је на ра но су о ча ва ње Ср би је са фе но ме ном не до вољ ног ра ђа ња и ду гу 
ста би ли за ци ју ра ђа ња на ни ском ни воу од 1,8 де те та по же ни (гра фи кон 1). 
Но, раз ма тра ње про сеч ног бро ја жи во ро ђе не де це ге не ра ци ја же на ко је су 
се на ла зи ле при кра ју плод ног пе ри о да у вре ме спро во ђе ња по пи са 2011. го-
ди не, као и рас про стра ње ност од ла га ња ра ђа ња, омо гу ћа ва да се прог но зи ра 

² H. Fassmann and E. Musil, “Conceptual Framework for Modeling Longer Term Migra-
tory, Labour Market and Human Capital Processes”, Working paper developed within the project 
‘SEEMIG Managing Migration and its Eff ects in SEE-Transnational Actions towards Evidence 
Based Strategies’, 2014, http://www.seemig.eu/index.php/2012-10-24-22-38-42?start=5.

³ M. Lesinska, “Migration policy matters: a comparative analysis of policy recommenda-
tion”, in European Immigrations. Trends, Structure and Implications, Amsterdam: Amsterdam 
University Press, 2012.
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пре кид ста би ли за ци је ни ског ни воа за вр ше ног фер ти ли те та у Ср би ји, од но-
сно ње гов пад ис под ни воа од 1,8 де те та по же ни.⁴ 

Гра фи кон 1. Про се чан број жи во ро ђе не де це ге не ра ци ја же на ро ђе них 
у раз до бљу1930–1975, Ср би ја, По пис ста нов ни штва 2011. го ди не⁵ 

Тренд бла гог по ра ста бро ја же на у Ср би ји ко је ни су ро ди те љи у оп ти-
мал ни јој до би жи во та,⁶ од 20. до 35. го ди не жи во та, ре ги стро ван је из ме ђу 
1981. и 1991. го ди не.⁷ У пе ри о ду из ме ђу 1991. и 2002. го ди не он је ин тен зи ви-
ран и сма тра се нај ве ћом де мо граф ском це ном по след ње де це ни је про шлог 
ве ка.⁸ Ин тен зи ви ра ње је на ста вље но и из ме ђу два по след ња по пи са ста нов-
ни штва, и то за све три ста ро сне ко хор те. Та ко је без де це у вре ме спро во-
ђе ња по пи са ста нов ни штва Ср би је 2011. го ди не био ве ли ки број же на ста-
ро сти од 20. до 24. го ди не (82%). Утвр ђе но је да у ре про дук ци ји не уче ству је 

⁴ М. Рашевић, „Фер ти ли тет женског становништва“, у По пу ла ци ја Ср би је на почетку 
21. ве ка, Бео град: Републички за вод за ста ти сти ку, 2015.

⁵ Из вор ibid.
⁶ То је нај плод ни ји пе ри од у жи во ту же не и исто вре ме но до ба ка да ра ђа ње но си 

нај ма њи ри зик по здра вље мај ке и де те та, К. М. Ben zi es, “Advan ced ma ter nal age: are de ci-
si ons abo ut the ti ming of child-be a ring a fa i lu re to un der stand the risks?”, CMAJ 178 (2008): 
183–184. АH. Nas sar and IM. Usta, “Advan ced ma ter nal age. Part II: long-term con se qu en ces”, 
Am J Pe ri na tol 26 (2009): 107–112.

⁷ М. Рашевић, „Фер ти ли тет женског становништва“, у Становништво и домаћинства 
Ре пу бли ке Ср би је пре ма по пи су 1991. го ди не, Бе о град: Републички за вод за ста ти сти ку, 1995.

⁸ М. Рашевић, „Од ла га ње рађања у оп ти мал ној до би живота – основ на де мо граф ска 
це на 1990-их у Ср би ји“, Збор ник Ма ти це срп ске за друштвене на у ке 121 (2006): 141–149.
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ни пре ко по ло ви не (55%) же на ста ро сти од 25 до 29 го ди на и тре ћи на (31%) 
же на из ме ђу 30. и 34. го ди не. 

Од ла га ње ра ђа ња пр вог де те та за све ка сни је го ди не жи во та је ва жан 
узрок ни ског ни воа фер ти ли те та. По го то во, ка да у јед ној по пу ла ци ји по сто-
ји ре ла тив но ви сок удео же на ста рих из ме ђу 30 и 34 го ди не ко је ни су ра ђа ле. 
Ма да су још увек у плод ном пе ри о ду, мо же се оче ки ва ти да је дан број њих 
из раз ли чи тих раз ло га, као што су фи зи о ло шко сма ње ње плод но сти, се кун-
дар ни ин фер ти ли тет, ве ћа пси хо ло шка це на бра ка и ра ђа ња де це у ста ри јим 
го ди на ма или не сту па ње у брак услед бо ле сти, не ће мо ћи да оства ри ста во-
ве о же ље ном бро ју де це. 

Фе но мен од ла га ња ра ђа ња у Ср би ји се у но ви је вре ме, по ред фак то ра 
ко ји про ис ти чу из ду го трај не еко ном ске и со ци јал не кри зе, мо же об ја сни ти 
и ду бин ском тран сфор ма ци јом дру штва, ко ја од го ва ра про ме на ма ко је су у 
раз ви је ним европ ским зе мља ма по че ле ра ни је. О то ме го во ре со ци о де мо-
граф ске ка рак те ри сти ке 74.666 же на ко је су има ле из ме ђу 30. и 34. го ди не у 
вре ме спро во ђе ња по пи са 2011. го ди не и би ле су без де це. За хва љу ју ћи спе-
ци јал ној об ра ди по пи сних по да та ка, до сту пан нам је њи хов про фил, ко ји је 
од ре ђен као скуп осо би на нај че шће за сту пље них ме ђу ис пи та ни ца ма (та бе-
ла 1). Про сеч на ис пи та ни ца ове суб по пу ла ци је се из ја сни ла да је Срп ки ња 
(86%), жи ве ла је у гра ду (78%), ван парт нер ске за јед ни це (73%), би ла је за по-
сле на (64%) и има ла је ви ше или ви со ко обра зо ва ње (48%).⁹ 

Ре а ли зо ва ње ма те рин ства у ка сни јем жи вот ном до бу у Ср би ји до дат но 
угро жа ва на ру ша ва ње здра вља и плод но сти же на до ми нант но кон зер ва тив-
ном кон тро лом ра ђа ња, ко ја се осла ња на тра ди ци о нал не и не до вољ но ефи-
ка сне ме то де и на мер не по ба ча је. По след ње ре пре зен та тив но ис тра жи ва ње је 
по ка за ло да кон дом, ком би но ва ну орал ну кон тра цеп ци ју или ин тра у те ри ни 
уло жак ко ри сти све га 18,4% же на ко је су у бра ку или ста бил ној парт нер ској 
ве зи, а не же ле де цу.¹⁰ Рас про стра ње ност на мер них пре ки да труд но ће у Ср-
би ји по твр ђу ју на ла зи ис тра жи ва ња ко је је про це ни ло да је сто па укуп них 
абор ту са у 2014. го ди ни би ла 2,9.¹¹ То зна чи да то ком ре про дук тив ног пе ри-
о да же на про сеч но има 2,9 на мер них по ба ча ја.

⁹ M. Rašević, “Low fertility in Serbia: new insights”, in Fift h International Conference of 
Balkans Demography – Th e Population of the Balkans at the Dawn of the 21st Centur, DemoBalk, 
October, Ohrid, 2015.

¹⁰ Statistical Offi  ce of the Republic of Serbia, UNICEF, Serbia Multiple Indicator Cluster 
Survey and Serbia Roma Settlements Multiple Indicator Cluster Survey, 2014, Final Reports, Bel-
grade, Serbia: Statistical Offi  ce of the Republic of Serbia, UNICEF, 2014.

¹¹ K. Sedlecky and M. Rašević, “Th e abortion culture issue in Serbia”, in 12t Seminar of the 
European Society of Contraception and Reproductive Health – Removing medical, social, cultural 
and religious barriers to eff ective and safe contraception, ESC, September, Tel Aviv, 2015.
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Та бе ла 1. Со ци о де мо граф ске ка рак те ри сти ке же на без де це 
ста рих 30–34 го ди не, Ср би ја, По пис ста нов ни штва 2011. го ди не 

Ка рак те ри сти ке же на без де це 
старих 30–34 година Удео (у %)

На ци о нал ност
Срп ки ње 86

Бо шња ки ње/Му сли ман ке 1
Ма ђа ри це 2
Ром ки ње 1

Сло ва ки ње 1
Хр ва ти це 1

Цр но гор ке 1
ни су се из ја сни ле 4

ре ги о нал на при пад ност 1
Фак тич ки брач ни ста тус

не жи ве у ван брач ној 
или брач ној за јед ни ци 73

жи ве у ван брач ној за јед ни ци 8
жи ве у брач ној за јед ни ци 19

Обра зо ва ње
не пот пу но основ но обра зо ва ње 2

основ но обра зо ва ње 5
сред ње обра зо ва ње 45

ви ше или ви со ко обра зо ва ње 48
Еко ном ска ак тив ност

Ак тив не же не 81
за по сле не 64

не за по сле не 17
Не ак тив не же не 19

ли ца са при хо ди ма од имо ви не 6
сту дент ки ње 6

ли ца ко ја оба вља ју 
са мо кућ не по сло ве 7

Ме сто жи вље ња
град ска на се ља 78
оста ла на се ља 22

На по ме на: Да те су на ци о нал но сти же на чи ји се удео мо же за о кру жи ти 
на ми ни мум 1%¹²

¹² Из вор M. Raševič i K. Se dlec ki, „O fe no me nu od la ga nja rađanja de ce u Sr bi ji“, u Ulo ga 
me di ci ne u rađanju ili od u mi ra nju Sr bi je, Be o grad: SA NU, 2016.
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Та бе ла 2. Ста во ви сту дент ки ња Уни вер зи те та у Бе о гра ду 
о прет по став ка ма за ра ђа ње пр вог де те та 

  Ме ди цин ски 
фа кул тет

Фар ма це ут ски 
фа кул тет

Фа кул тет по ли тич ких 
на у ка

1 до бро здра вље до бро здра вље до бро здра вље
2 же ља за де те том же ља за де те том же ља за де те том

3 фи нан сиј ска не за ви-
сност

ста бил на 
партнерска веза

фи нан сиј ска не за ви-
сност

4 за по сле ње фи нан сиј ска не за ви-
сност за по сле ње

5 ста бил на 
партнерска веза за по сле ње ста бил на 

партнерска веза

6 по др шка по ро ди це по др шка по ро ди це стан/ку ћа у вла сни-
штву

7 оп ти мал но 
животно доба

оп ти мал но 
животно доба по др шка по ро ди це

8 стан/ку ћа у вла сни штву стан/ку ћа у вла сни-
штву ка ри је ра

9 брак брак брак

10 ка ри је ра ка ри је ра оп ти мал но 
животно доба

11 по др шка ло кал не за јед-
ни це

по др шка ло кал не за-
јед ни це

по др шка ло кал не за-
јед ни це

12 ме ре со ци јал не по ли-
ти ке

ме ре со ци јал не по ли-
ти ке

ме ре со ци јал не по ли-
ти ке

13 ауто мо бил у вла сни-
штву

ауто мо бил у вла сни-
штву

ауто мо бил у вла сни-
штву

На по ме на: Сту дент ки ње су оце њи ва ле да те по тен ци јал не пред у сло ве за ра ђа ње са 1 
(вр ло би тан), 2 (и је сте и ни је би тан) или 3 (уоп ште ни је би тан). Зна чај сва ке ва ри ја-
бле је оце њен сред њом вред но шћу оце не.¹³

До дат но упо зо ра ва ју ре зул та ти ис тра жи ва ња о тран зи ци ји ста во ва од 
оче ки ва ња по је дин ца да др жа ва сма њи фи нан сиј ску це ну ро ди тељ ства пу-
тем јеф ти них кре ди та за ре ша ва ње стам бе них про бле ма по ро ди ца са де цом 
и бо љег збри ња ва ња де це за по сле них мај ки да би се ви ше ра ђа ло у 1990-им 
го ди на ма,¹⁴ до ин си сти ра ња мла дих да нас на те шко оства ри вим пред у сло-

¹³ Из вор M. Rašević i K. Se dlec ki, „Da li je re al no očekivati pro me ne u mo de lu pla ni ra nja 
po ro di ce u Sr bi ji u ne po sred noj budućnosti?“, Srp ska politička mi sao 4 (2011): 257–275.

¹⁴ M. Rašević, „Pri hva ta nje po pu la ci o ne po li ti ke na in di vi du al nom ni vou“, Stanovništvo 33 
(1995): 41–55.
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ви ма за ра ђа ње, као што су ма те ри јал на и пси хо ло шка си гур ност и ква ли тет-
ни парт нер ски од но си.¹⁵ Ма да ви со ко вред ну ју ро ди тељ ство и же ле да има ју 
ве ћи број де це, сту дент ки ње за вр шних го ди на три фа кул те та Уни вер зи те та 
у Бе о гра ду ин си сти ра ју на ста вља њу ба зич них ри зи ка под кон тро лу да би 
ро ди ле пр во де те (та бе ла 2). 

Ре зул та ти по пи са ста нов ни штва спро ве де ног 2011. го ди не, као и но-
ви јих ду бин ских ис тра жи ва ња, ука зу ју на то да ће се кри за ра ђа ња у Ср би ји 
про ду би ти и исто вре ме но от кри ва ју да је ре ла тив но ма ли про стор за по ли-
тич ко де ло ва ње у сми слу по ве ћа ња ни воа фер ти ли те та. По го то во је отво-
ре но пи та ње ве ћих ефе ка та кла сич них ме ра по пу ла ци о не по ли ти ке ко је се 
до ми нант но спро во де у Ср би ји. То су ро ди тељ ски до да так и пла ће но по ро-
диљ ско од су ство по во дом ро ђе ња де те та. Оту да је бит но сма њи ти не са мо 
еко ном ску већ и со ци јал ну и пси хо ло шку це ну ро ди тељ ства кроз по др шку 
са вре ме ним об ли ци ма за јед ни штва из ме ђу же не и му шкар ца и по моћ при 
ус по ста вља њу ба лан са из ме ђу по ро ди це и по сла, као и ра ђа ња и обра зо ва-
ња. Исто вре ме но је нео п ход но про мо ви са ти са вре мен кон цепт пла ни ра ња 
по ро ди це у функ ци ји очу ва ња ре про дук тив ног здра вља.

ДЕПОПУЛАЦИЈА И ИНТЕНЗИВНО 
ПОПУЛАЦИОНО СТАРЕЊЕ

Ду го тра ја ње не до вољ ног ра ђа ња је основ ни по кре тач де по пу ла ци-
је и ду бо ких про ме на у ста ро сној струк ту ри ста нов ни штва. У по след њем 
ме ђу по пи сном пе ри о ду, 2002–2011. го ди не, про це њу је се да се број ста нов-
ни ка Ср би је сма њио за нај ма ње 367, а нај ви ше 422 хи ља де, при че му је до-
при нос ми гра ци о не ком по нен те из ме ђу 15% и 26%.¹⁶ Тренд ре ги стро ва ња 
не га тив ног при род ног при ра шта ја је на ста вљен. Та ко је број жи во ро ђе них 
2014. го ди не био за 34,8 хи ља да ма њи од бро ја умр лих. Ујед но, 2014. го ди на 
је два де сет тре ћа го ди на за ре дом ка ко се у Ср би ји бе ле жи не га ти ван при-
род ни при ра штај. Ре ла тив но по сма тра но, на 1.000 ста нов ни ка сто па при род-
ног при ра шта ја у 2014. го ди ни је из но си ла је -4,9 про ми ла, од но сно би ла је 
го то во не про ме ње на у од но су на прет ход ну ка лен дар ску го ди ну. На су прот 
то ме, Евро па као це ли на бе ле жи ла је нул ти при род ни при ра штај, а је ди но 
је Бу гар ска са не га тив ном сто пом од око 6 про ми ла од свих зе ма ља Евро пе 
бе ле жи ла ни жу сто пу од Ср би је.¹⁷ 

¹⁵ Rašević i Se dlec ki, „Da li je re al no očekivati pro me ne u mo de lu pla ni ra nja po ro di ce u 
Sr bi ji u ne po sred noj budućnosti?“, 257–275.

¹⁶ В. Никитовић, Ј. Предојевић Деспић и И. Маринковић, „Ми грант ско становништво Ср-
би је“, у По пу ла ци ја Ср би је на почетку 21. ве ка, Бе о град: Републички за вод за ста ти сти ку, 2015.

¹⁷ G. Pi son,“To us les pays du mon de 2015”, Po pu la tion & So ci e tes 525 (2015): 1–8.
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Ср би ја спа да у под руч ја где је про цес де мо граф ског ста ре ња до сти гао 
ве ли ке раз ме ре. Про цес ста ре ња ста нов ни штва се од ви јао с вр ха ста ро сне пи-
ра ми де (по ве ћа ње бро ја ста рих) и од ба зе пи ра ми де (сма ње ње бро ја мла дих). 
Ре зул тат је да је пре ма по след њим по да ци ма, а од но се се на 2014. го ди ну, број 
ста нов ни ка ста ри јих од 65 го ди на за 26% ве ћи од бро ја ста нов ни ка мла ђих 
од 15 го ди на. Око милион и двеста осамдесет девет хи ља да ли ца у Ср би ји 
ста ро је 65 и ви ше го ди на. Са уде лом ста рих од 18,3% у укуп ној по пу ла ци ји, 
Ср би ја је ме ђу нај ста ри јим по пу ла ци ја ма у Евро пи.¹⁸ Про сеч на ста рост срп-
ског ста нов ни штва 2014. го ди не из но си ла је 42,6 го ди не.

Гра фи кон 2. Ста нов ни штво Ср би је у пе ри о ду 1961–2002. го ди не (ре зул та ти 
по пи са) и про јек ци је за пе ри од 2010–2060. го ди не (по ва ри јан та ма) 

На по ме на: За 1971, 1981, 1991. го ди ну ста нов ни штво у зе мљи, а за 2002. го ди ну укљу-
че на су и ин тер но ра се ље на ли ца.¹⁹

¹⁸ Ibid.
¹⁹ Из вор G. Pe nev, Pro jek ci je stanovništva Sr bi je od 2010. do 2060, Be o grad: Fi skal ni sa vet 

Re pu bli ke Sr bi je, 2013.
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Ре зул та ти про јек ци ја раз ли чи тих ауто ра ука зу ју на то да ће Ср би ја 
сре ди ном ово га ве ка би ти ма ло број ни ја и ста ри ја зе мља не го што је да нас.²⁰ 
Ср би ја у на ред ним де це ни ја ма не мо же да из бег не сма ње ње и ста ре ње ста-
нов ни штва ни ка да би се оства ри ла ре ха би ли та ци ја фер ти ли те та или ре а ли-
зо вао нул ти ми гра ци о ни сал до (гра фи кон 2). Ис тра жи ва ње сце на ри ја по ли-
ти ка пак по ка зу је да се „ума ње ње па да бро ја ста нов ни ка на кра тки и сред њи 
рок нај бо ље по сти же спро во ђе њем по ли ти ка усме ре них на по раст не то ими-
гра ци је, док се на ду жи рок го то во под јед на ко до бро по стижe спро во ђе њем 
про и ми гра ци о них по ли ти ка, од но сно оних чи ји је циљ по ве ћа ње фер ти ли те-
та. Успе шна при ме на обе вр сте по ли ти ка исто вре ме но да је го то во дво стру ко 
бо љи ре зул тат од ефе ка та по је ди нач них по ли ти ка“.²¹

НЕГАТИВНИ МИГРАЦИОНИ САЛДО

У За ко ну о упра вља њу ми гра ци ја ма,²² у скла ду са Уред бом ЕУ 862, спољ-
на ми гра ци ја је де фи ни са на као она ко ја тра је или се оче ку је да ће тра ја ти ду же 
од го ди ну да на. Ана ли за до ступ но сти и ква ли те та по да та ка о спољ ним ми гра-
ци ја ма у Ср би ји, ра ђе на у окви ру про јек та Упра вља ње ми гра ци ја ма и по сле ди-
це ми гра ци ја у ју го и сточ ној Евро пи (СЕ Е МИГ),²³ по ка за ла је да по сто ји мно го 
про бле ма у овој сфе ри. На и ме, нај ве ћи број ин ди ка то ра о ме ђу на род ним ми-
гра ци о ним то ко ви ма мо же се до би ти на осно ву еви ден ци је Ми ни стар ства уну-
тра шњих по сло ва (МУП), али се она од но си прак тич но са мо на стра не др жа-
вља не. Огра ни че на до ступ ност ми гра ци о них по да та ка из еви ден ци је МУП-а не 
до зво ља ва ана ли зу свих по жељ них ин ди ка то ра ко ји се ти чу ими гра на та. Број 
др жа вља на Ср би је по врат ни ка са ра да/бо рав ка у ино стран ству ни је по знат на 
го ди шњем ни воу. Ба за по да та ка о еми гра ци о ним то ко ви ма др жа вља на Ср би је 
не по сто ји с об зи ром на то да гра ђа ни ко ји од ла зе на рад/бо ра вак у ино стран-
ство углав ном не од ја вљу ју сво је ме сто пре би ва ли шта.²⁴

²⁰ V. Nikitović, „Sr bi ja kao imi gra ci o na ze mlja – očekivana budućnost?“, Stanovništvo 47 
(2009): 31–52; Pe nev, Pro jek ci je stanovništva Sr bi je; Republički za vod za sta ti sti ku, Pro jek ci je 
stanovništva Re pu bli ke Sr bi je 2011–2014, Be o grad: Republički za vod za sta ti sti ku, 2014.

²¹ V. Nikitović, „Mi gra ci o na tran zi ci ja u Sr bi ji: de mo graf ska per spek ti va“, So ci o lo gi ja 55 
(2013): 187–208.

²² Слу жбе ни гла сник, бр. 107/12.
²³ Основ ни циљ про јек та био је бо ље раз у ме ва ње ду го роч них ми гра ци о них и де мо-

граф ских про це са и про ме на у окви ру људ ских ре сур са у ју го и сточ ној Евро пи, као и ути-
цај тих про це са на тр жи шта рад не сна ге, на ци о нал не и ре ги о нал не при вре де. СЕ Е МИГ је 
био ре а ли зо ван у осам др жа ва у пе ри о ду од 2012. до 2014. го ди не. Ин сти тут дру штев них 
на у ка, Ре пу блич ки за вод за ста ти сти ку и оп шти на Ка њи жа су би ли парт не ри из Ср би је 
ко ји су уче ство ва ли у ње го вој ре а ли за ци ји.

²⁴ Institute of Social Sciences, Statistical Offi  ce of the Republic of Serbia, Analysis of Ex-
isting Migratory Data Production Systems and Major Data Sources in Serbia, Country report 
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Има ју ћи у ви ду про бле ме са по да ци ма о еми гра ци о ним то ко ви ма из 
Ср би је и ими гра ци о ним то ко ви ма у Ср би ју, би ло је нео п ход но про це ни ти 
ми гра ци о ни сал до на го ди шњем ни воу. Про це на ба зи ра на на ко ри го ва ним 
ре зул та ти ма о укуп ном бро ју ста нов ни ка Ср би је до би је ног по пи си ма спро-
ве де ним 2002. и 2011. го ди не и о при род ном при ра шта ју у по след њем ме-
ђу по пи сном пе ри о ду, као и по да ци ма нај бит ни јих зе ма ља ко је при хва та ју 
еми гран те из Ср би је, упу ћу је на не то ми гра ци о не гу бит ке из ме ђу 6 и 11 хи-
ља да ли ца про сеч но го ди шње у пе ри о ду 2002–2011. го ди не.²⁵ При том, тре ба 
по себ но ис та ћи да се на осно ву до ступ них ими гра ци о них ста ти сти ка про-
це њу је да је не то еми гра ци о ни гу би так Ср би је у пе ри о ду 2008–2011. го ди не 
из но сио 15 хи ља да.²⁶ Има ју ћи у ви ду обе про це не, мо же се прет по ста ви ти да 
је у пр вој по ло ви ни по сма тра ног пе ри о да не га тив ни ми гра ци о ни сал до био 
ма њи услед бо љих еко ном ских усло ва у Ср би ји, а да је он по ве ћан од 2008. 
го ди не због уки да ња ви за за не ке од зе ма ља ко је су по пу лар не еми гра ци о не 
де сти на ци је гра ђа на Ср би је.²⁷

О ИМИГРАЦИЈИ

Ср би ја је тра ди ци о нал но зе мља еми гра ци је. Но, из ме ђу два по след ња 
по пи са ста нов ни штва, пре ма ре зул та ти ма по пи са из 2011. го ди не, у Ср би ју 
се из ино стран ства до се ли ло 67,6 хи ља да ли ца. Ими гра ци ја ка Ср би ји пре-
те жно се са сто ја ла од срп ских др жа вља на ко ји су се до се ли ли из окру же ња, 
вра ти ли из ино стран ства углав ном као пен зи о не ри, али има и оних ко ји су 
же ле ли да на ста ве сво ју рад ну ка ри је ру у до мо ви ни. Ме ђу до се ље ни ма је би-
ло и при сил них по врат ни ка. Стран ци су чи ни ли ма њи ну у по пу ла ци ји ими-
гра на та. Тек сва ки че твр ти по пи са ни до се ље ник у Ср би ју из ино стран ства 
(13,8 хи ља да) по сле 2002. го ди не је био стра ни др жа вља нин.²⁸ 

developed within the project ‘SEEMIG Managing Migration and Its Eff ects-Transnational Ac-
tions Towards Evidence Based Strategies’, 2013, http://seemig.eu/index.php/downloads-pro-
ject-outputs-data-systems.

²⁵ Никитовић, Предојевић Деспић и Маринковић, „Ми грант ско становништво Ср би је“.
²⁶ M. Ku pis zew ski, D. Ku pis zew ski i V. Nikitović, Uti caj de mo graf skih i mi gra ci o nih to ko va 

na Sr bi ju, Be o grad: Međunarodna or ga ni za ci ja za mi gra ci je – Mi si ja u Be o gra du, 2012; Insti-
tute of Social Sciences, Dynamic Historical Analysis of Longer Term Migratory, Labour Market 
and Human Capital Processes in Serbia, Country report developed within the project ‘SEEMIG 
Managing Migration and Its Eff ects- Transnational Actions Towards Evidence Based Strategies’, 
2013, http://seemig.eu/index.php/downloads-project-outputs-historical-analysis.

²⁷ Никитовић, Предојевић Деспић и Маринковић, „Ми грант ско становништво Ср би је“.
²⁸ V. Stanković, Sr bi ja u pro ce su spolj nih mi gra ci ja, Be o grad: Republički za vod za sta ti sti-

ku, 2014.
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Ка да је реч о ак ту ел ним ими гра ци о ним то ко ви ма, пре ма по след њим 
об ја вље ним по да ци ма у Ми гра ци о ном про фи лу Ре пу бли ке Ср би је за 2014. го-
ди ну,²⁹ нај ве ћи при лив стра на ца у 2014. го ди ни био је, као и у прет ход не две 
го ди не, из Ки не, Ру ске Фе де ра ци је, Ру му ни је, Ма ке до ни је и Ли би је. Из ових 
зе ма ља је ре ги стро ва но 12.490 ли ца. Њи хов удео у укуп ној по пу ла ци ји стра-
на ца из но сио је 49,5%. 

Глав ни раз ло зи ими гра ци је од 7.337 оних ко ји су до би ли одо бре ње при-
вре ме ног бо рав ка у Ср би ји ду же од 90 да на пр ви пут у 2014. го ди ни би ли су 
спа ја ње по ро ди це (41,6%) и по сао (41,7%). Же не су углав ном до ла зи ле због 
спа ја ња по ро ди це, а му шкар ци због по сла. Сва ко де се то ли це (10,1%) до би ло 
је пр ви пут до зво лу бо рав ка због шко ло ва ња у на шој зе мљи.

ПЕРЦЕПЦИЈА МЕЂУНАРОДНИХ МИГРАЦИЈА

У ци љу са гле да ва ња пер цеп ци је у Ср би ји ко ја се ти че ими гра ци је оба-
вље но је се дам екс перт ских ин тер вјуа. Ин тер вју и сан је пред став ник вла де, 
син ди ка та и при вред не ко мо ре, екс перт за ми гра ци је ре ле вант не не вла ди не 
ор га ни за ци је, као и три про фе со ра са Ге о граф ског, Еко ном ског и Фи ло зоф-
ског фа кул те та Уни вер зи те та у Бе о гра ду. Ме ђу ин тер вју и са ни ма убе дљи во 
до ми ни ра раз ми шља ње да ми гра ци је ни су при сут не у по ли тич ком, при вред-
ном, ака дем ском и уоп ште јав ном дис кур су у оној ме ри у ко јој би се то оче-
ки ва ло. Ако се и го во ри о ми гра ци ја ма, под вла чи се да се од лив мо зго ва и 
да ље на ста вља. О ими гра ци ји се не раз ми шља. Узро ке не у ви ђа ња по тен ци-
ја ла ин те гра ци је ми гра ци ја у раз вој не про гра ме зе мље, по екс пер ти ма, тре-
ба тра жи ти у тра ди ци о на ли зму, не по вољ ној еко ном ској и со ци јал ној си ту-
а ци ји, оп штој не си гур но сти, изо ло ва но сти зе мље и сл., али и у не до вољ ној 
оба ве ште но сти.³⁰ Кон зи стент но, кри тич ка ана ли за на чи на и са др жа ја ин те-
гра ци је фе но ме на ми гра ци ја у на ци о нал на раз вој на и сек тор ска стра те шка 
до ку мен та по ка за ла је да по сто ји пу но про сто ра за ба лан си ра но укљу чи ва-
ње еми гра ци је/ими гра ци је у по ли тич ке аген де зе мље.³¹ 

Две сту ди је су по себ но бит не за пер цеп ци ју јав ног мње ња у Ср би ји ко-
ја се ти че ме ђу на род них ми гра ци ја.

Је дан од ци ље ва ре пре зен та тив ног ис тра жи ва ња спро ве де ног но вем-
бра 2010. го ди не у Ср би ји био је да се утвр ди еми гра ци о ни по тен ци јал на шег 

²⁹ Вла да Ре пу бли ке Ср би је, Миграциони про фил Ре пу бли ке Ср би је за 2014. го ди ну, Бео-
град: Вла да Ре пу бли ке Ср би је, 2015.

³⁰ Institute of Social Sciences, Dynamic Historical Analysis of Longer Term Migratory, La-
bour Market and Human Capital Processes in Serbia.

³¹ M. Rašević, Mi gra ci je i raz voj, Be o grad: IOM, 2016.
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дру штва.³² Ан ке ти ра но је 1.090 ис пи та ни ка ста ри јих од 18 го ди на. По ред оп-
штег узор ка од 880 ан ке ти ра них, ин тер вју и са но је и 210 осо ба из по себ ног 
узор ка ко ји су чи ни ли по врат ни ци из ино стран ства, тј. ли ца ко ја су про ве ла 
ван зе мље нај ма ње шест ме се ци у не ком вре мен ском пе ри о ду у про шло сти 
из би ло ког раз ло га.

Ре зул та ти су по ка за ли да би, у хи по те тич кој си ту а ци ји да је Ср би ја већ 
по ста ла члан ЕУ, сва ки че твр ти ис пи та ник (26,4%) из оп штег узор ка „си гур-
но“ по тра жио по сао у не кој дру гој зе мљи ЕУ. „Ве ро ват но“, сле де ћи по ну ђе ни 
мо да ли тет као од го вор на да то пи та ње, иза бра ла је сва ка ше ста ан ке ти ра-
на осо ба (15,2%) из оп штег узор ка. Дру га чи је ре че но, 41,6% ин тер вју и са них 
из оп штег узор ка је по ка за ло ма ни фест ну или ла тент ну спрем ност да по-
тра жи по сао ван Ср би је. По врат ни ци у Ср би ју из ино стран ства су у ве ћој 
ме ри из ра зи ли ма ни фест ну спрем ност да по тра же по сао у не кој дру гој зе-
мљи (сва ки тре ћи ис пи та ник) у од но су на оп шту по пу ла ци ју (сва ки че твр-
ти ан ке ти ра ни). Ме ђу тим, ако збир но по сма тра мо ма ни фест ну и ла тент ну 
спрем ност, он да го то во да не ма раз ли ке из ме ђу оп штег узор ка и по себ ног 
узро ка по пи та њу спрем но сти ан ке ти ра них да се за по сле ван Ср би је (41,6% 
и 42,4% ре спек тив но).

По себ ну спрем ност да то учи не су ис по љи ли ис пи та ни ци мла ђи од 30 
го ди на (уче ни ци и сту ден ти), ак тив не осо бе, не за по сле ни, ли ца из ве ли ких 
и си ро ма шних по ро ди ца, они ко ји ве ру ју да бо ра вак у ино стран ству има по-
зи ти ван ефе кат на на ше љу де, као и про за пад но ори јен ти са ни ис пи та ни ци 
(гра фи кон 3).

По тен ци јал ни еми гран ти у зе мље ЕУ су пи та ни и да ли би пла ни ра-
ли да оду ван зе мље са ми или са по ро ди цом. Ви ше од тре ћи не ис пи та ни ка 
би оти шло са мо у ино стран ство (35,2%), а ви ше од пе ти не ан ке ти ра них би 
оти шло са мо са на ме ром да им се по ро ди ца при дру жи ка сни је (22,3%), што 
им пли ци ра да би, нај ма ње на по чет ку, ве ћи на но вих еми гра на та жи ве ла у 
зе мља ма ЕУ без чла но ва сво јих по ро ди ца. За јед но са по ро ди цом би еми гри-
ра ло 27,6% ин тер вју и са них. 

Ве ћи на ан ке ти ра них по тен ци јал них еми гра на та би у ино стран ству 
оста ла од јед не до три го ди не (26,3%) или ду же од три го ди не (24,1%), али је 
не ма ли број ис пи та ни ка из ра зио спрем ност да ра ди ван Ср би је до пен зи о ни-
са ња (18,8%) или да за у век оста не у не кој од зе ма ља ЕУ (11,5%). Са мо сва ки 
ше сна е сти ис пи та ник или 6,2% ан ке ти ра них би же ле ло да ра ди у ино стран-
ству кра ће од го ди ну да на.

³² Lj. Baćević et al., De moc racy in Un sta ble So cial Spa ces: Ser bia-Re port on the Sur vey Con-
duc ted in No vem ber 2010 in Ser bia, Bel gra de: In sti tu te for the Da nu be Re gion and Cen tral Euro-
pe, Uni ver sity of Vi en na, In sti tu te of So cial Sci en ces, 2011.
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Пер цеп ци ја јав ног мње ња у Ср би ји о ими гран ти ма се мо же до бро са-
гле да ти пу тем од го во ра на пи та ње: „Шта Вла да тре ба да ура ди са љу ди ма ко ји 
до ла зе из ма ње раз ви је них зе ма ља да ра де код нас?“, по ста вље но у Европ ској 
сту ди ји вред но сти, у че твр том та ла су ко ји је спро ве ден 2008. го ди не. Пре ма 
ре зул та ти ма, ста во ви у оп штој по пу ла ци ји у Ср би ји пре ма ими гран ти ма су 
по де ље ни. Ре ги стро ва но је 27,4% пот пу но отво ре них: „Ко год же ли, мо же да 
до ђе“, 29,2% сма тра да ими гран ти мо гу да до ђу ако већ има ју по сао у Ср би ји, 
а 34,9% ин тер вју и са них је из ја ви ло да тре ба стрикт но уна пред утвр ди ти број 
ими гра на та. Сва ки два на е сти ис пи та ник (8,4%) пак ап со лут но је не то ле ран-
тан, јер ми сли да Вла да тре ба да за бра ни до ла зак стран ци ма да ра де код нас.³⁴ 
Мо гу ће да би се ре ги стро ва ли ква ли та тив но дру га чи ји ста во ви, од но сно у 
ве ћој ме ри не по вољ ни ји ста во ви пре ма ими гран ти ма ка да би се ис тра жи ва-
ње спро ве ло да нас, има ју ћи у ви ду пи та ња ко ја се по ста вља ју у јав но сти по-
во дом су о ча ва ња Ср би је са ми гра ци о ном кри зом. 

³³ Из вор ibid.
³⁴ http://www.euro pe an va lu es study.eu/.

Гра фи кон 3. Ре ла тив но уче шће ис пи та ни ка ко ји би по тра жи ли или ве ро ватно 
по тра жи ли по сао у не кој зе мљи ЕУ (у %), Ср би ја, 2010. го ди не³³ 
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СОЦИОЕКОНОМСКИ МОМЕНТУМ 

На раз ли чи те на чи не би се мо гао при ка за ти со ци о е ко ном ски мо мен тум 
Ср би је у по ку ша ју да се од го во ри на пи та ње за што је још увек ве ли ки еми-
гра ци о ни и ма ли ими гра ци о ни по тен ци јал на ше зе мље. Чи ни се да син тет ски 
од го вор на по ста вље но пи та ње да је Uni ted Na ti ons Com mon Co un try As ses sment 
for the Re pu blic of Ser bia.³⁵ Овај до ку мент је Вла да Ре пу бли ке Ср би је при хва ти-
ла сре ди ном 2015. го ди не. У ње му је да та ди јаг но за ста ња у еко ном ској сфе-
ри. Она гла си да се Ср би ја тре нут но су о ча ва са иза зо ви ма еко ном ског ра ста, 
не до вољ не раз ви је но сти се о ских под руч ја и ре ги о нал них раз ли ка, ве ли ког 
при су ства ин ду стриј ских за га ђи ва ча, ви со ке сто пе не за по сле но сти, ни ског 
ни воа ин ве сти ци ја, не кон ку рент но сти при ват ног сек то ра, пре оп те ре ће но сти 
јав ног сек то ра и по ра ста јав ног ду га. Ис так ну то је и зна чај но при су ство др-
жа ве у еко но ми ји, као и да др жав на пред у зе ћа тр пе ве ли ке гу бит ке. По себ но 
је под ву че но да је ор га ни зо ва ни кри ми нал је дан од фак то ра ко ји не га тив но 
ути чу на по слов но окру же ње у Ср би ји.

У овом из ве шта ју се пред ви ђа да се ин декс људ ског раз во ја (Hu man De-
ve lop ment In dex – ХДИ) мо же сма њи ти у Ср би ји у 2014. го ди ни у од но су на 
ње го ву вред ност од 0,745 из 2013. го ди не. Пред ви ђа ње се за сни ва на про це-
ни по тре ба за опо ра вак од ште та и по сле ди ца узро ко ва них по пла ва ма. Оно 
прет по ста вља да ће се сма ње ње вред но сти ин дек са ду го ва ти ком би на ци ји 
па да при хо да и оте жа ног при сту па обра зо ва њу и здрав стве ним услу га ма, 
чи ме би се из гу би ле око 2 го ди не ра ста. По ред ово га, ве ру је се да ће се по ве-
ћа ти број ли ца ко ја жи ве ис под гра ни це си ро ма штва.

Ин декс људ ског раз во ја пред ста вља су мар ну ме ру за про це ну ду го роч-
ног на прет ка у три основ не ди мен зи је ху ма ног раз во ја: дуг и здрав жи вот, 
при ступ зна њу и при сто јан жи вот ни стан дард. На ли сти ХДИ за 2013. го ди ну 
Ср би ја се на ла зи ла на 77. ме сту од 187 зе ма ља и те ри то ри ја. Хр ват ска и Бе-
ло ру си ја, зе мље са ко ји ма се на ша зе мља мо же упо ре ђи ва ти јер има сли чан 
број ста нов ни ка, на ла зи ле су се на 47. од но сно 53. ме сту.³⁶

По ред ме ста Ср би је на ли сти пре ма вред но сти ин дек са људ ског раз-
во ја, при ка за ће мо њен по ло жај на још две ли сте. Пр ва је ве за на за Из ве штај 
о на прет ку у тран зи ци ји Европ ске бан ке за об но ву и раз вој. На пре дак у зе-
мља ма у тран зи ци ји се ме ри пу тем де вет ин ди ка то ра, ко ји об у хва та ју нај бит-
ни је еле мен те тр жи шне при вре де: пред у зе ћа, тр жи ште и тр го ви на, фи нан-
сиј ске ин сти ту ци је и ин фра струк ту ра. Пре ма по след њем из ве шта ју у 2013. 

³⁵ До ку мент је до би јен за хва љу јући љу ба зно сти за по сле них у Кан це ла ри ји По пу ла-
ци о ног фон да Ује ди ње них на ци ја у Ср би ји. Он ће уско ро би ти об ја вљен на сај ту http://
www.une sco.org/new/en/ve ni ce/un dafcca/.

³⁶ http://www.rs.undp.org/con tent/ser bia/sr/ho me/presscen ter/pres sre le a ses/2014/07/24/
sr bi ja-je-na-77-me stu-od-187-ze ma lja-na-li sti-in dek sa-ljud skog-raz vo ja-.html.
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го ди ни, зе мље ис точ не Евро пе и ју го и сточ не Евро пе, ме ђу њи ма и Ср би ја, 
озбиљ но за о ста ју у тран зи ци о ним про це си ма за зе мља ма цен трал не Евро пе 
и бал тич ким зе мља ма.³⁷ 

Ва жан је и Из ве штај Фри дом Ха у са (Fre e dom Ho u se Re port), ко ји са др-
жи оце не ве за не за по ли тич ка пра ва и гра ђан ске сло бо де у јед ној зе мљи. Пре-
ма по след њем из ве шта ју, ко ји се од но си на 2014. го ди ну, Ср би ја је свр ста на 
у сло бод не зе мље и до би ла је оце ну 2 за по што ва ње по ли тич ких пра ва и, та-
ко ђе, оце ну 2 за по што ва ње гра ђан ских сло бо да.³⁸ Ин тер вал у ко ме се кре ће 
оце на је од 1 до 7, где 1 зна чи мак си мал ни, а 7 ми ни мал ни сте пен по што ва-
ња по ли тич ких пра ва и гра ђан ских сло бо да. На исти на чин су од зе ма ља ју-
го и сточ не Евро пе оце ње не Бу гар ска и Ру му ни ја. Од бив ших ју го сло вен ских 
ре пу бли ка, Сло ве ни ја је нај бо ље оце ње на. Ова зе мља је до би ла мак си мал ну 
оце ну 1 у обе ка те го ри је. 

Пре ма кла сич ном мо де лу од би ја ња и при вла че ња, сви љу ди су по тен-
ци јал ни ми гран ти ако су жи вот ни усло ви на не ком дру гом ме сту бо љи не го у 
ме сту где по је ди нац жи ви и ако је це на пре се ље ња ни жа од до би ти ко ја ће се 
оства ри ти ми гри ра њем. Со ци о е ко ном ски усло ви у Ср би ји пре ла ма ју се кроз 
свест ин ди ви дуе и по ве за ни су са ње ном од лу ком да еми гри ра из зе мље или 
ими гри ра у њу. По себ но тре ба ис та ћи раз ми шља ње Ме ле га,³⁹ ко ји сма тра да 
је гло бал на по зи ци ја зе мље по ре кла и зе мље де сти на ци је ва жан фак тор ко-
ји ути че на од лу ку да се еми гри ра/ими гри ра ба зи ра но на на ла зи ма ис тра-
жи ва ња ко ја су по ка за ла да ин ди ви дуа има вр ло ја сну сли ку о овом пи та њу.

УМЕСТО ЗАКЉУЧКА

Де мо граф ске прет по став ке у Ср би ји, од но сно кри за ра ђа ња и ње не 
по сле ди це ве за не за ста ре ње по пу ла ци је и отво ре ну де по пу ла ци ју, за про-
ме ну ми гра ци о них то ко ва од еми гра ци о них ка ими гра ци о ним већ по сто је. 
Еко ном ски раз вој, ин ве сти ра ње у здрав стве не, обра зов не и еко ло шке про-
гра ме, ја ча ње де мо кра ти је и ства ра ње ат мос фе ре оп ти ми зма до при не ли би 
не са мо сма ње њу исе ља ва ња, већ би по спе ши ли и усе ља ва ње у зе мљу. Прав-
ни и ин сти ту ци о нал ни оквир за упра вља ње ми гра ци ја ма у Ср би ји, ме ђу-
тим, ни је до вољ но ефи ка сан да убла жи еми гра ци о не и осна жи ими гра ци о-
не то ко ве. Исто вре ме но, ни је пре по знат зна чај, с јед не стра не, цир ку лар них 
кре та ња, тран сфе ра зна ња, ху ма ног ка пи та ла ди ја спо ре и ре ин те гра ци је по-
врат ни ка, а с дру ге стра не, де фи ни са ња бро ја и циљ них гру па ими грант ског 

³⁷ http://www.ebrd.com/news/pu bli ca ti ons/tran si tion-re port/tran si tion-re port-2013.html.
³⁸ https://fre e dom ho u se.org/re port/fre e dom-world-2015/ta ble-co un try-ra tings.
³⁹ A. Me legh, “Per cep ti ons of so ci e tal de ve lop men tal hi e rar chi es in Euro pe and beyond: 

A Bul ga rian per spec ti ve”, Euro pean So ci o lo gi cal Re vi ew 29 (2013): 603–615.
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ста нов ни штва, ства ра ња по зи тив не кли ме пре ма усе ља ва њу, про мо ви са ња 
то ле ран ци је и при хва та ња ими гра на та, и раз во ја ме ра ин те гра ци је стра на ца 
у Ср би ји. Де фи ни са ње бро ја и циљ них гру па ими гра на та ко ји су до бро до шли 
је увек и сву да осе тљи во пи та ње. При де фи ни са њу бро ја и про фи ла до се ље-
ни ка (обра зо ва ње, ста рост, по ро дич на си ту а ци ја), ка ко Авра мов⁴⁰ под вла чи, 
тре ба раз ми шља ти о ду го роч ним пред но сти ма и не до ста ци ма до се ља ва ња.
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Mirjana Rašević

IMMIGRATION AS AN IMPULSE OF 
MULTICULTURALITY IN SERBIA?

S u m m a r y
Th e migration issue is not present in political, economic, academic or general public 

discourse in Serbia. If migration is mentioned at all, then it is stressed that brain drain is still 
on-going. Th e reasons for the misrecognition of the immigration potential should be sought 
in traditionalism, in the unfavourable economic and social situation, general insecurity, 
the country’s isolation and similar, but also in the lack of information. Th e main goal of 
this paper is to elaborate a theoretical consideration, studies on national demographic and 
socio-economic development as well as research papers on the migratory phenomenon in 
Serbia to deal with posed question – Imigration as an impulse to multiculturalism in Serbia?

Key words: immigration, multiculturalism, Serbia
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