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* Цен тар за де мо граф ска ис тра жи ва ња Ин сти ту та дру штве них на у ка, Бе о-
град.

** Рад пред ста вља део про јек та «Ис тра жи ва ње де мо граф ских фе но ме на у 
функ ци ји јав них по ли ти ка у Ср би ји» (ИИИ 47006) ко ји је фи нан си ран од 
стра не Ми ни стар ства про све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја Ре пу бли ке Ср-
би је.

ЈеленаПредојевић-Деспић,*ГоранПенев*

КО СУ И ГДЕ ИДУ: КА РАК ТЕ РИ СТИКЕ  
И РАЗ МЕ ШТАЈ ГРА ЂА НА СР БИ ЈЕ У  

ИНО СТРАН СТВУ ПО ЗЕ МЉА МА  
ПРИ ЈЕ МА И ЗНА ЧАЈ МИ ГРАНТ СКИХ МРЕ ЖА**

Са же так

По да ци о ре ги о нал ном по ре клу и соци о де мо граф ским 
струк ту ра ма ста нов ни штва Ср би је у ино стран ству пред
ста вља ју ве о ма ва жне по ка за те ље у пред ви ђа њу укуп ног 
дру штве ног раз вит ка зе мље. Циљ ра да је да се на при ме ру 
де мо граф ске ана ли зе по да та ка по пи са ста нов ни штва Ср би
је, као зе мље по ре кла, од ре де не ке глав не ка рак те ри сти ке 
ње них гра ђа на у ино стран ству по зе мља ма при је ма и ука
же на ва жност про у ча ва ња ми гра ци ја ка ко из пер спек ти
ве зе ма ља по ре кла та ко и зе ма ља при је ма. У пр вом де лу је 
дат кра так пре глед те о риј ских ста но ви шта ко ја ми гра ци је 
из у ча ва ју кроз си стем ски, ре ла ци о ни при ступ и ди на мич ку 
пер спек ти ву, с на гла ском на уло гу ми грант ских мре жа. У 
дру гом де лу ра да је дат при каз кре та ња бро ја гра ђа на Ср би
је у ино стран ству по зе мља ма при је ма у пе ри о ду 19712002, 
као и ана ли за не ких нај ва жни јих ка рак те ри сти ка тог ста
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нов ни шва (пол, ста рост, ду жи на бо рав ка у ино стран ству, 
обра зов ни ни во, на ци о нал ност, оп шти на по ре кла), а на осно
ву по да та ка По пи са 2002.
Кључ не ре чи: ме ђу на род не ми гра ци је, зе мље при је ма, зе мље 

по ре кла, ми грант ске мре же, про стор на ана ли
за, Ср би ја

Увод

У раз ли чи тим исто риј ским пе ри о ди ма до ла зи ло је до 
зна чај них уве ћа ња ми гра ци о них то ко ва и обра за ца, а њи хо ве 
им пли ка ци је су мно го стру ко ана ли зи ра не. И по ред то га што 
су про ме не у при ро ди ме ђу на род них ми гра ци о них кре та ња 
и про стор не мо бил но сти ста нов ни штва на свет ском ни воу 
оства ре не у по след њих не ко ли ко де це ни ја мо гле пред ви де ти, 
оне су, у нај ма њу ру ку, за те кле свет ску јав ност – ка ко ис тра-
жи ва че, та ко и до но си о це од лу ка.

И зм ењ ена п ол ити чка ка рта Евр опе и св ета, н ера ск ид-
иво п ов ез ана с бу рним ек оно мским пр ом ен ама и ефе кт има 
пр оц еса гл об ал из ац ије, т ок ов има м еђ ун аро дног к ап ит ала, те-
хн ол ошког н апре тка, уз ун апр еђ ење с а обр аћа јне и нфр астру-
кт уре, ра звој т ел ек ом ун ик ац ија и тра нспор тних сре дст ава, 
и нфо рм ати чку р ев ол уц ију, р езу лт ир ала је тзв. гл оба лном ером 
м игр ац ија (C ast eles, Mi ller, 2008). См атра се да је Евр опа д ошла 
до н овог м игр ац и оног з а окр ета. Обим м игр ац и оних кр ет ања 
је зн ача јно ув ећан, а тра јно н ас ељ ав ање, као на јр аспр остр ањ-
ен ији им игр ац и они обр азац уст упа м есто м од ел има пр ивр ем-
ених и ци рк ула рних м игр ац ија. Све в ећи број м игр ан ата се 
усм ер ава ка ж ив оту у две или в ише д рж ава п ар але лно, што 
умн ог оме в оди ка ра зви тку мн ог остр уких в ид ова тра нсн ац-
и она лних м игр ац ија.

Та ко ђе, по раст и усло жња ва ње при кри ве них, не ле гал-
них об ли ка ми гра ци ја пред ста вља ју те шко ре шив про блем за 
све ве ћи број еко ном ски раз ви је них зе ма ља.

Ка ко ће се ми гра ци о ни то ко ви да ље раз ви ја ти и мо-
гу ли се пред ви ђа ти? Ко ји чи ни о ци пред ста вља ју те жи ште 
при ли ком до но ше ња од лу ке о ми гри ра њу? На ко ји на чин 
уса гла си ти раз вој не по ли ти ке зе ма ља и гло бал не ми гра ци-
о не трен до ве и ка ко ис ко ри сти ти њи хов по тен ци јал? Ка ко 
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да др жа ве упра вља ју ми гра ци ја ма, од го во ре на по тре бе за 
стра ном рад ном сна гом и ство ре усло ве за ње ну ин те гра ци-
ју у но вој сре ди ни? То су са мо не ка од нај ва жни јих пи та ња 
на ко ја до са да шња ис тра жи ва ња за са да не ма ју аде кват не 
од го во ре (Por tes, 1997; De Ha as, 2005).

Је дан од раз ло га не а де кват ног те о риј ског од го во ра је и 
што се нај ве ћи број ис тра жи ва ња у обла сти ми гра ци ја фо-
ку си ра на зе ма ље при је ма. Иако на ста ли као по ку шај пре-
ва зи ла же ња ра сту ћих тен зи ја услед ими гра ци о ног при ти ска 
ко јем су из ло же не еко ном ски нај ра зви је ни је зе мље све та, ис-
тра жи вач ки при сту пи ко ји про ме не у про стор ној по кре тљи-
во сти ста нов ни штва про у ча ва ју са мо с кра ја ми гра ци о ног 
про це са, тј. са мо као про из вод гло бал ног дру штве но е ко ном-
ског кон тек ста, не мо гу до ве сти до по зи тив них по ма ка. Сто-
га се са вре ме не ме ђу на род не ми гра ци је све ви ше се из у ча ва ју 
као дру штве ни про цес – кроз си стем ски, од но сно, ре ла ци о ни 
при ступ и ди на мич ку пер спек ти ву про у ча ва ња: од пре по-
зна ва ња, де таљ ног раз ма тра ња сло же них и про мен љи вих 
ви до ва ме ђу на род них ми гра ци ја, до ана ли зе ста ња дру штва 
у зе мља ма по ре кла и де сти на ци је ко ја зна чај но ути чу на ми-
гра ци је и мо бил ност ста нов ни штва (Kritz, Zlot nik, 1992). У 
том по гле ду, по себ но је по ста ло ак ту ел но из у ча ва ње дру-
штве них, од но сно, ми грант ских мре жа. Ду го роч но гле да но, 
мре же обез бе ђу ју пу те ве, тј. ка на ле са мих ми гра ци о них 
про це са, сма њу ју фи нан сиј ску и пси хо ло шку „це ну“ ми гра-
ци ја (Mas sey, 1990), а бр зо и ла ко се при ла го ђа ва ју усло ви ма 
у ко ји ма се од ви ја ју ми гра ци о на кре та ња.

Циљ овог ра да је, сто га, да се по ка же ва жност про-
у ча ва ња ми гра ци ја из ди на мич ке пер спек ти ве. У пр вом де-
лу је дат кра так пре глед те о риј ских ста но ви шта с на гла ском 
на она ко ја ми гра ци је про у ча ва ју кроз си стем ски, ре ла ци о ни, 
при ступ и пер спек ти ву ми грант ских мре жа. У дру гом де лу 
се на при ме ру осо бе но сти еми гра на та из Ср би је ука зу је на 
по тре бу ком плек сни јег про у ча ва ња ми гра ци ја и то ка ко из 
пер спек ти ве зе ма ља по ре кла, та ко и из пер спек ти ве зе ма ља 
при је ма. Код ве ћи не ана ли за ка рак те ри сти ка са вре ме них 
ми гра ци ја при ме њен је са мо је дан при ступ. Уко ли ко се то 
чи ни из пер спек ти ве зе ма ља при је ма, та да се го то во по пра-
ви лу не обра ћа до вољ на па жња на ка рак те ри сти ке ими грант-
ског кон тин ген та по зе мља ма по ре кла. С дру ге стра не, при 
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ана ли за ма еми грант ског кон тин ген та из пер спек ти ве зе ма ља 
по ре кла не до вољ на су тре ти ра не ка рак те ри сти ке еми гра на-
та по зе мља ма при је ма. Овај рад, по ред оста лог, пред ста вља 
по ку шај да се бли же са гле да ју ка рак те ри сти ке гра ђа на Ср би-
је на ра ду или бо рав ку у ино стран ству по зе мља ма при је ма, 
и то на осно ву по да тка на ци о нал не ста ти сти ке. На и ме, ра ди 
се ис кљу чи во о по да ци ма по пи са ста нов ни штва Ср би је (без 
Ко со ва и Ме то хи је). Упра во ко ри шће ње ста ти стич ких из во ра 
зе мље по ре кла да је по себ ну спе ци фич ност та квом ана ли тич-
ком при сту па. С об зи ром да у до са да шњим про гра ми ма об-
ра де по пи сних по да та ка ни су би ле пред ви ђе не та бе ле ко је се 
од но се на срп ско (ју го сло вен ско) ста нов ни штво у ино стран-
ству, или су то би ла укр шта ња са мо с не ким основ ним обе-
леж ји ма (пол, на ци о нал на при пад ност), за по тре бе овог ра да 
је ура ђе на по себ на до дат на об ра да по да та ка по пи са ста нов-
ни штва Ср би је из 2002. го ди не.1 На осно ву та ко до би је них 
та бе лар них при ка за у ра ду је по ред ана ли зе кре та ња бро ја 
ли ца у ино стран ству по зе мља ма при је ма у че ти ри вре мен-
ске тач ке (кри тич ни мо мен ти по пи са спро ве де ни од 1971. до 
2002),2 ура ђе на и ана ли за не ких нај ва жни јих ка рак те ри сти ка 
тог ста нов ни шва (пол, ста рост, ду жи на бо рав ка у ино стран-
ству, обра зов ни ни во, на ци о нал ност, оп шти на по ре кла) та-
ко ђе све по зе мља ма при је ма. При ка за на ана ли за ком би ну је 
пер спек ти ве с оба кра ја ми гра ци о ног про це са, а до би је ни 
ре зул та ти по твр ђу ју по тре бу ком плек сног при сту па ана ли зи 
спољ них ми гра ци ја и ком би но ва ња по да та ка из ста ти стич-
ких из во ра зе мље по ре кла и зе ма ља при је ма.

По ред до при но са раз у ме ва њу де тер ми ни стич ке осно ве 
ми гри ра ња ста нов ни штва из Ср би је, раз ви так си стем ског 
при сту па зна чај но би упот пу нио ана ли зу ком плек сног од-
но са дру штве ног раз вит ка и ми гра ци ја. Ово се на ро чи то 

1 У ра ду су углав ном ко ри шће ни по да ци до би је ни на осно ву по себ не до дат-
не об ра де ко нач них ре зул та та По пи са 2002. ра ђе не у Ре пу блич ком за во ду 
за ста ти сти ку Ср би је (РЗС). Ауто ри за хва љу ју ко ле га ма и ко ле ги ни ца ма из 
РЗС-а без чи је са рад ње не би би ло мо гу ће пи са ње овог члан ка.

2 То ком пи са ња члан ка би ли су рас по ло жи ви са мо пре ли ми нар ни ре зул та-
ти По пи са 2011, ко ји су са др жа ли је ди но по дат ке о укуп ном бро ју ли ца у 
ино стран ству (не и по зе мља ма при је ма). У РЗС-у за са да ни је пред ви ђе на 
об ра да по пи сних по да тка ко ји се од но се на гра ђа не Ср би је на ра ду или 
бо рав ку у ино стран ству, али се на осно ву пр вих ре зул та та оправ да но прет-
по ста вља да об у хват тог еми гра ци о ног кон тин ген та ни ка да ни је био ма њи.
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од но си на мо гућ но сти про на ла же ња по ли тич ког од го во ра у 
ис ко ри шће њу ми гра ци ја (де ви зних  до зна ка, тран сна ци о нал-
них ми грант ских мре жа, со ци јал ног и ху ма ног ка пи та ла) за 
уна пре ђе ње со ци о е ко ном ског раз вит ка Ср би је, по себ но за то 
што ве ћи на ста нов ни штва у ино стран ству об у хва ће на по пи-
сом одр жа ва кон так те и ве зе са Ср би јом, че сто по се ћу је род-
ни крај и сва ка ко пред ста вља зна ча јан ре сурс у со ци о е ко ном-
ском раз вит ку зе мље.

Ме ђу на род не ми гра ци је  
– ди на мич ка пер спек ти ва про у чав ња

Ра звој т е ор ија о м еђ ун аро дним м игр ац иј ама з ап очео је 
м икр от е ори јским ек оно мским м од ел има, о дн осно, кроз к о -
нце пт у ал из ац ију т е ор ија к оје у ср ед иште и з уч ав ања ст ављ-
ају п ој еди нца. Пр ема кл аси чним фо рм ул ац иј ама п от иск ив-
ања, с је дне стр ане, и пр ивл ач ења, с др уге стр ане (pullpush), 
п оте нц ија лни м игрант п ор еди н ег ати вне фа кт оре к оји га по-
дст иче на о дл азак из з емље у к ојој ж иви (фа кт ори као што 
су м але пл ате, н изак ж иво тни ста ндард, л оши усл ови за рад 
и др уго) у о дн осу на п оз ити вне фа кт оре, о дн осно д обр обит 
к оју би м огао им ати у з емљи д ест ин ац ије (на пр имер в исок 
ж иво тни ста ндард, б оља м огу ћност н апр ед ов ања у п ослу, 
д обро пл аћен п осао и др уго) и о дл уч ује се да м игр ира ук-
ол ико пр ева гну фа кт ори м ог уће д об ити у з емљи д ест ин-
ац ије. П ост еп ено, ек оно мски м од ели на м икр от е ори јском 
н ивоу уст уп ају све в ише пр ост ора м од ел има м акро ек оно-
мске стру кт уре, као што су не окл аси чна ек оно мска т е ор ија 
(Ha rris, T od aro, 1970), гл оба лне н еје дн ак ости и т е ор ија се гме-
нт ир аног т рж ишта р ада (P i ore, 1979) или пе рспе кт ива све-
тског с ист ема (Wa lle nst ein, 1974). Иако п ост оји в ел ики број 
т е ори јских м од ела к оји н уде ра зл ич ите о дг ов оре на п ит ање 
к оје су гла вне д ете рм ина нте м еђ ун аро дних м игр ац ија, з аје-
дни чко им је да су м игр ац ије п осм атр ане као п ој аве о др еђ-
ене стру кту рним пр ом ен ама, о дн осно, као пр ои звод др уштв-
еног ра зви тка, и п ор аста с оц ија лне и ек оно мске з ав исн ости 
и зм еђу н ера зв иј ених и ра зв иј ених з ем аља. Иако м еђу с обом 
в е ома ра зл ич ити, овим пр ист уп има је з аје дни чко што се у 
раз ма тра њу ми гра ци ја усме ра ва ју са мо на је дан ни во ана-
ли зе (би ло да је то по је ди нац или дру штве на струк ту ра) и 
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на тај на чин за не ма ру ју ути цај дру штве них гру па и од но са 
ко ји да ју сми сао ми гра ци ја ма (Gold, 2005).

У но ви је вре ме ис тра жи ва чи су по че ли да раз ви ја ју 
при сту пе тзв. ме зо ана ли тич ког ни воа (Fa ist, 2000), у ко ји ма 
је на гла сак на до ма ћин ству као основ ној је ди ни ци у про це су 
од лу чи ва ња о ми гра ци ји. На тај на чин се у де тер ми ни стич-
ку осно ву од лу ке о ми гри ра њу увр шћу ју ми грант ске мре же 
као по сре ду ју ћи ни во из ме ђу су прот ста вље них и јед но стра-
них те о риј ских мо де ла ми кро и ма кро ана ли тич ке струк-
ту ре. На осно ву овог при сту па ими гра ци ја се об ја шња ва 
као ре зул тат ве за ко је се раз ви ја ју из ме ђу по је ди на ца у зе-
мља ма по ре кла и де сти на ци је, док мре жа ве за (net work ti es) 
под сти че ими гра ци ју као сред ство за по бољ ша ње стан дар-
да це лог до ма ћин ства, а не са мо ње ног чла на ко ји од ла зи у 
ино стран ство (Mas sey 1990).

Криц и Злот ник су по ку ша ле да ин те гри шу кључ не 
аспек те раз ли чи тих ми гра ци о них те о ри ја. На во де да је у 
ана ли зи са вре ме них ми гра ци ја ну жан си стем ски при ступ, 
од но сно ди на мич ка пер спек ти ва про у ча ва ња, и то од пре-
по зна ва ња до де таљ ног уви да у про мен љи ве трен до ве и 
ви до ве са вре ме них ми гра ци о них кре та ња у све ту. Раз ма тра-
ње узро ка или по сле ди ца ме ђу на род них ми гра ци ја, би ло из 
пер спек ти ве зе ма ља по ре кла или при је ма, че сто не успе ва да 
об ја сни ди на ми ку по ве за ну с раз вит ком ми гра ци о них кре та-
ња као про це са. Ми гра ци је тре ба да се из у ча ва ју од ње них 
за че та ка, кроз про ме ну у струк ту ри и оби му то ком вре ме на, 
узи ма ју ћи у об зир по врат не ми гра ци је и сла ње де ви зних 
до зна ка у зе мљу по ре кла, као и оп ште ста ње дру штва у 
зе мља ма по ре кла и де сти на ци је ко је умно го ме об ли ку је ми-
гра ци о на кре та ња (Kritz, Zlot nik, 1992).

Мо дел ку му ла тив не ка у зал но сти је јед но од нај ва жни-
јих те о риј ских ста но ви шта ко је ми гра ци је по сма тра кроз 
са деј ство ма кро е ко ном ских и струк ту рал них ми гра ци о них 
мо де ла, те о ри је људ ског ка пи та ла, као и њи хо вог ме ђу-
соб ног ути ца ја на со ци о е ко ном ски кон текст, и у зе мља ма 
ими гра ци је и еми гра ци је. На во ди се да ма кро е ко ном ске и 
струк ту рал не те о ри је об ја шња ва ју ка кве се про ме не де ша ва-
ју у дру штве ним и еко ном ским ин сти ту ци ја ма у раз ли чи тим 
ге о граф ским ре ги о ни ма у ци љу од ре ђи ва ња по тен ци ја ла 
струк ту ра у ло кал ним за јед ни ца ма, док те о ри ја људ ског ка-
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пи та ла пру жа аде кват но об ја шње ње на ко ји на чин по је дин ци 
до но се од лу ке у окви ру тих струк ту ра (Mas sey, 1990). Дру-
штве не мре же по сре ду ју ка да се од ре ђу је „це на” ми гра ци је 
и ну де стра те ги ју за по ве ћа ва ње при хо да по ро ди це, од но сно, 
до ма ћин ства. Ко рист за по тен ци јал не ми гран те је ве ћа из-
ве сност до би ја ња до бро пла ће ног по сла, а за чла но ве по ро-
ди це (до ма ћин ства) то је до бро бит од нов ца ко је ће њи хо ви 
чла но ви у ино стран ству сла ти ку ћи (Mas sey, 1990). На тај 
на чин мре же ко је по је дин ци ства ра ју из ме ђу зе ма ља по ре-
кла и де сти на ци је сма њу ју фи нан сиј ску и пси хо ло шку це ну 
ми гри ра ња та ко што по ве ћа ва ју ни во ин фор ми са но сти и 
по др шке. Сма тра се да су у по чет ку ми гра ци је те ко је ства-
ра ју мре же, а за тим мре же под сти чу ми гра ци је ко је су их 
ство ри ле.

Ми грант ске мре же се фор ми ра ју на осно ву раз ли чи-
тих об ли ка по ве за но сти, од но сно, мре же ве за. Ис тра жи ва-
ња спро ве де на ме ђу раз ли чи тим по пу ла ци ја ма ши ром све-
та по ка за ла су да по сто је ква ли та тив не раз ли ке у ти по ви ма 
дру штве них ве за ко је се фор ми ра ју ме ђу раз ли чи тим со-
ци јал ним и еко ном ским сло је ви ма ста нов ни штва. Ме ђу ви-
со ко о бра зо ва ним ми гран ти ма обич но се фор ми ра ју мре же 
за сно ва не на тзв. сла бим ве за ма, ко је углав ном чи не ко ле ге, 
по зна ни ци и при ја те љи, и ве ћи ном се ко ри сте за по тре бе 
про на ла же ња по сла, струч но уса вр ша ва ње, во ђе ње или про-
ши ре ње по слов не де лат но сти. С об зи ром да су ви со ко о бра-
зо ва ни у исто вре ме укљу че ни у ви ше раз ли чи тих мре жа,

„сна га сла бих ве за“ ле жи упра во у ме ђу соб ном пре се-
ца њу и до ди ри ва њу раз ли чи тих дру штве них мре жа (Gra no-
vet ter, 1973), од но сно, мо гућ но сти да се на не по сре дан или 
по сре дан на чин до ђе до по треб них кон та ка та и оства ре ња 
ци ља. С дру ге стра не, ни ско ква ли фи ко ва ни рад ни ци се у ми-
гра ци о ном про це су углав ном осла ња ју на ро ђач ке, од но сно, 
ја ке ве зе. Оне ни су раз гра на те као “сла бе” ве зе, али је њи хо ва 
сна га у ве ћој емо ци о нал ној бли ско сти, по све ће но сти, као и 
ре ци проч ној од го вор но сти.

Сма тра се да је зна чај по ве за но сти, од но сно људ ског 
по сре до ва ња, у ми гра ци о ном про це су ве ли ки (Boyd, 1989; 
Faw cett, 1989). Из у ча ва ју ћи ми гра ци је кроз та кав - ди на мич-
ки при ступ, на ми гра ци је се ма ње гле да као на про из вод 
од но са из ме ђу по ну де и по тра жње на тр жи шту рад не сна-
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ге, а ви ше као на из раз гло бал не ди на ми ке на ста ле људ ском 
ин тер ак ци јом. Ин фор ми шу ћи по је дин це о мо гућ но сти ма за 
ми гри ра ње, мре же их и „чи не ми гран ти ма”. Сто га, мре же 
ни су са мо ин стру мент, већ са став ни део и де тер ми нан та 
ми гра ци о ног про це са (Meyer, 2001).

По след њу де це ни ју 20. ве ка обе ле жи ло  је зна чај но раз-
ви ја ње тран сна ци о нал них при сту па ми гра ци ја ма ко ји н а -
гла ша ва ју од но се ко је ми гран ти одр жа ва ју са сво јим по-
ро ди ца ма, за јед ни ца ма, тра ди ци ја ма ко је се на ла зе пре ко 
гра ни ца др жа ве у ко ју су се од се ли ли. Тран сна ци о на ли зам 
је у свом за чет ку де фи ни сан као про цес ко јим ми гран ти кроз 
сво је днев не ак тив но сти обра зу ју, об ли ку ју и одр жа ва ју 
ра зно ли ке со ци јал не, еко ном ске и по ли тич ке од но се ко ји 
спа ја ју дру штва из ко јих су по те кли и она у ко ји ма су на-
ста ње ни, и кроз ко ја ства ра ју тран сна ци о нал но дру штве но 
по ље ко је пре ла зи на ци о нал не гра ни це (Basch, et al., 1994). 
Сма тра се да то ни је но ва те о ри ја ми гра ци ја, већ но ва пер-
спек ти ва про у ча ва ња, од но сно, „оп тич ки” ин стру мент ко ји 
омо гу ћа ва увид у рас ту ћи ин тен зи тет и обим цир ку лар них 
кре та ња љу ди, ро ба, ин фор ма ци ја и сим бо ла ини ци ра них 
ме ђу на род ним рад ним ми гра ци ја ма (Çaglar, 2001).  

Тран сна ци о нал ни дру штве ни про стор  се де фи ни ше  
као ком би на ци ја ве за, по зи ци ја у мре жа ма и ор га ни за ци-
ја ма, а ко је се про сти ру пре ко гра ни ца по је ди нач них, на-
ци о нал них, др жа ва. Ти про сто ри озна ча ва ју ди на мич не дру-
штве не про це се, а не ста тич не од но се, ве зе и по зи ци је (Fa-
ist, 2000). Тран сна ци о нал не ве зе ути чу на ми гран те и та ко 
што се кроз њи хо ве ак тив но сти фор ми ра, раз ви ја и пре но си 
ко лек тив ни иден ти тет, што мо же да има ве ли ког зна ча ја и на 
фор ми ра ње кул тур ног иден ти те та дру ге ге не ра ци је ми гра-
на та (Ver to vec, 2001). На тај на чин тран сна ци о нал не ве зе 
мо гу по ста ти и тран сге не ра циј ске (De Ha as, 2005), чи ме се 
под вла чи и уло га ди ја спо ре као ва жног чи ни о ца у окви ру 
са вре ме них ми гра ци о них то ко ва.

Ста ти стич ки из во ри по да та ка и про бле ми 
об у хва та

И по ред све ве ћег зна ча ја ми гра ци ја, ста ти стич ко пра-
ће ње про стор не мо бил но сти је углав ном ма ње са др жај но, по-
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у зда но и до ступ но ко ри сни ци ма, као и са знат но ма њим об у-
хва том не го што је то слу чај с пра ће њем при род ног кре та ња 
ста нов ни штва. То се по себ но од но си на по дат ке ко ји се ти чу 
спољ них ми гра ци ја.

Основ ни ста ти стич ки по да ци о спољ ним ми гра ци ја-
ма ста нов ни штва Ср би је мо гу се при ба вља ти из до ма ћих и 
стра них из во ра. Нај ва жни ји до ма ћи ста ти стич ки из во ри су 
по пи си ста нов ни штва. Од стра них из во ра нај ви ше се ко ри-
сте по да ци ко је при ку пља ју тзв. зе мље при је ма (по пи си и ре-
ги стри ста нов ни штва, по да ци ими гра ци о них слу жби, ор га-
ни за ду же ни за при хват из бе гли ца итд.), али су они, пре све-
га, при ла го ђе ни по тре ба ма стра них ко ри сни ка. Од зна ча ја су, 
по себ но у ван ред ним окол но сти ма, и по да ци ме ђу на род них 
ор га ни за ци ја (нпр. УН ХЦР и ИОМ), ко ји су те же до ступ ни 
и по са др жа ју ма ње об у хват ни. Ујед но, по да ци о ми гран-
ти ма до би је ни из до ма ћих и стра них из во ра углав ном ни су 
са свим упо ре ди ви због ме то до ло шких раз ло га, а по след њих 
де це ни ја и због че стих про ме на устав ног устрој ства и те ри-
то ри је на ко јој је функ ци о ни са ла Ре пу бли ка Ср би ја.

По да ци о ли ци ма на ра ду или бо рав ку у ино стран ству 
мо гу се до би ти и на осно ву ре зул та та по је ди них на уч них ис-
тра жи ва ња. Она има ју знат но ма њу об у хват ност, спо ра дич на 
су, а ре зул та ти и ба зе по да та ка су те же до ступ ни јав но сти (Гре-
чић, 2010; Пре до је вић-Де спић, 2010).

Овај рад се од но си ис кљу чи во на ли ца на ра ду или 
бо рав ку у ино стран ству ко ја има ју при ја вље но (стал но) пре-
би ва ли ште на те ри то ри ји Ср би је (без Ко со ва и Ме то хи је), а 
уз то су и ње ни гра ђа ни од но сно по се ду ју др жа вљан ство Ре-
пу бли ке Ср би је. На ци о нал на по пи сна ста ти сти ка је сва ка ко 
нај ва жни ји из вор ста ти стич ких по да та ка о том еми гра ци о-
ном кон тин ген ту. Та ли ца су као по се бан скуп пр ви пут об-
у хва ће на у по пи су ста нов ни штва из 1971, а за тим и у свим 
на ред ним (1981, 1991, 2002. и 2011).

По да ци о по сма тра ном еми гра ци о ном кон тин ген-
ту гра ђа на Ср би је рас по ло жи ви су и из стра них из во ра. 
Ме ђу тим, због раз ли чи тих де фи ни ци ја по сма тра ног ску па 
(ими гран ти, стран ци, тра жи о ци ази ла), не у јед на че них вре-
мен ских пре се ка, про бле ма ве за них за на зив и те ри то ри ју 
на ко је се од но се по да ци о ми гран ти ма из Ср би је (СФРЈ, 
СРЈ, СЦГ, Ср би ја с Ко со вом, Ср би ја без Ко со ва), а по себ но 
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због вр ло су же ног бро ја обе леж ја, али и ре ла тив но те шке 
до ступ но сти, ти по да ци углав ном мо гу да по слу же као до-
пун ски и то нај ви ше у по гле ду бро ја гра ђа на Ср би је на ра ду 
или бо рав ку у ино стран ству.

И по ред то га што су кон тро ле об у хва та по пи са ука-
зи ва ле на ре ла тив но ма лу не то гре шку нео б у хва та, оп шта 
је оце на да је глав ни про блем при ли ком по пи си ва ња ли ца у 
ино стран ству њи хов не пот пу ни об у хват (Ко ва че вић, 1995), 
по себ но у слу ча је ви ма ка да су сви чла но ви до ма ћин ства 
ван зе мље или ка да се ра ди о ли ци ма ко ја ду же бо ра ве у 
ино стран ству. Као илу стра ци ја мо гу ћих раз ме ра нео б у хва та 
мо же да по слу жи по ре ђе ње срп ских по пи сних по да та ка (1. 
април 2002) о бро ју ли ца на ра ду или бо рав ку у не ко ли ко 
европ ских зе ма ља при је ма и по да та ка стра них на ци о нал них 
ста ти стич ких слу жби (1. ја ну ар 2002) о бро ју др жа вља на СР 
Ју го сла ви је (Ср би је и Цр не Го ре) у истим зе мља ма. Раз ли ке 
су очи глед не (та бе ла 1), а нај дра стич ни је се ти чу Не мач-
ке (103 хиљ. пре ма 591 хиљ.) и Швај цар ске (68 хиљ. пре ма 
213 хиљ.), и не мо гу се об ја сни ти не по ду да ра њем те ри то ри ја 
или пак раз ли ка ма у де фи ни са њу по сма тра ног по пу ла ци о ног 
кон тин ген та.

Та бе ла 1
Гра ђа ни Ср би је на ра ду/бо рав ку у не ким европ ским зе мља ма 

пре ма ре зул та ти ма по пи са ста нов ни штва Ср би је (ста ње 1. април 
2002) и др жа вља ни СР Ју го сла ви је на ра ду/бо рав ку у истим зе-

мља ма пре ма по да ци ма на ци о нал них ста ти стич ких слу жби (ста-
ње 1. јан. 2002)

Из вор по да-
та ка Ита ли ја Ма ђар. Не мач ка Хо ланд. Швај цар. Швед ска

Срп ски по-
пис 20428 5343 102799 6280 65751 14049

Ста ти сти ка 
зе мље при-

је ма
61146 8389 591492 6645 212505 20741

Из вор: По себ на об ра да ре зул та та по пи са ста нов ни штва Ср би је из 
2002. го ди не, а за стра не из во ре Co un cil of Euro pe (2006).
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Тра ди ци о нал не и но ве де сти на ци је еми гра на
та из Ср би је

Од пр вих ма сов ни јих еми гра ци ја из Ср би је, од пр ве по-
ло ви не 20. ве ка, фор ми ра на су два прав ца спољ них ми гра ци-
ја: за пад но е вроп ски и пре ко мор ски (ва не вроп ски). Из Ср би је 
се у то вре ме нај че шће од ла зи ло у САД и Аустра ли ју, док су 
глав не европ ске де сти на ци је би ле Не мач ка, Фран цу ска, Че хо-
сло вач ка и Бел ги ја. У ва не вроп ске зе мље углав ном су од ла зи-
ли нај си ро ма шни ји, пр вен стве но ста нов ни ци нај не ра зви је ни-
јих сре ди на, док су ка европ ским зе мља ма би ли ори јен ти са ни 
и ин ду стриј ски рад ни ци. Са вре ме не, пре све га еко ном ски мо-
ти ви са не ми гра ци је се ве зу ју за пе ри од од сре ди не 1960-их 
го ди на. Оне су нај ве ћим де лом би ле усме ре не ка за пад но пе-
вроп ским зе мља ма, али су, иако ма ње ин тен зив ни, кон ти ну-
и ра но би ли при сут ни и ин тер кон ти нен тал ни ми гра ци о ни то-
ко ви, а по ред САД и Аустра ли је, све че шће од ре ди ште по ста ју 
Ка на да и Но ви Зе ланд.

Не мач ка, тра ди ци о нал но, пред ста вља глав ну де сти-
на ци ју за еми гран те из Ср би је. То је био слу чај из ме ђу 
два свет ска ра та, за тим од сре ди не 1960, а та ко ђе то ком 
1990-их и по чет ком 21. ве ка. У Не мач кој је, пре ма по да ци ма 
По пи са 2002, бо ра ви ло сва ко че твр то ли це из Ср би је ко је 
се на ла зи ло на ра ду или бо рав ку у ино стран ству (103 хи ља-
де). То је за пре ко 35 хи ља да ли ца ви ше (по ве ћа ње од 53%) 
не го у вре ме прет ход ног по пи са из 1991, али и за све га 3 
хи ља де ви ше не го 1981. го ди не.

Удео гра ђа на Ср би је на ра ду или бо рав ку у Не мач кој 
у укуп ном бро ју по пи са них еми гра на та је 2002. го ди не био 
исти као 1991 (25%), али и знат но ма њи не го 1981. го ди не 
(37%). Има ју ћи у ви ду зна чај но по ве ћа ње бро ја еми гра на та из 
Ср би је, та кве про ме не про цент ног уде ла Не мач ке ука зу ју на 
по ве ћа ну атрак тив ност оста лих зе ма ља.

Аустри ја је сле де ћа зе мља пре ма бро ју гра ђа на Ср би је 
ко ји у њој ра де или бо ра ве као чла но ви по ро ди це. За раз-
ли ку од Не мач ке, у Аустри ји се број еми гра на та из Ср би је 
кон ти ну и ра но по ве ћа вао, али је и њи хов удео у укуп ном 
еми грант ском ста нов ни штву Ср би је је 2002. го ди не био ни-
жи не го у вре ме прет ход на два по пи са (та бе ла 2).
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Та бе ла 2
Гра ђа ни Ср би је на ра ду или бо рав ку у ино стран ству по зе мља ма 

при је ма, 1981, 1991. и 2002.

Земља пријема
1981 1991 2002 1981 1991 2002

Број ста нов ни ка Струк ту ра (%)
Укуп но 269012 273817 414839 100,0 100,0 100,0
Не мач ка 99686 67229 102799 37,1 24,6 24,8
Аустри ја 62820 67060 87844 23,4 24,5 21,2

Швај цар ска 25402 37441 65751 9,4 13,7 15,8
Фран цу ска 33559 22357 27040 12,5 8,2 6,5

Ита ли ја 3064 5409 20428 1,1 2,0 4,9
САД 7352 7136 16240 2,7 2,6 3,9

Швед ска 12351 9929 14049 4,6 3,6 3,4
Ка на да 3679 6268 10908 1,4 2,3 2,6

Аустра ли ја 6173 5065 7490 2,3 1,8 1,8
Оста ле др жа ве 

и не по зна то 14926 45923 62290 5,5 16,8 15,0

Из вор: Пу бли ка ци о не и до ку мен та ци о не та бе ле По пи са 1981. и 1991, 
а за 2002. го ди ну по себ на до дат на об ра да ко нач них ре зул та та по пи са 
ста нов ни штва Ср би је.

На по ме на: У та бе ли су при ка за не са мо зе мље у ко ји ма је пре ма ре
зул та ти ма По пи са 2002. би ло нај ма ње 5000 гра ђа на Ср би је, а за ко је су 
по сто ја ли по да ци и за 1981. и 1991. го ди ну.

И по ред сма ње ња уде ла Не мач ке и Аустри је у укуп ном 
бро ју срп ских еми гра на та, у те две зе мље је по чет ком 2000-их 
и на да ље бо ра ви ла го то во по ло ви на свих гра ђа на Ср би је на 
ра ду или бо рав ку у ино стран ству. У вре ме По пи са 1981. њи-
хов удео из но сио је пре ко 60%, 1991. он је опао на 50%, док 
је 2002. све ден на 46%. Из ме ђу 1981. и 1991. го ди не сма ње ње 
уде ла те две зе мље би ло је ре зул тат опа да ња бро ја срп ских га
стар бај те ра у Не мач кој, а из ме ђу 1991. и 2002. ин тен зив ни јег 
по ве ћа ња бро ја срп ских еми гра на та у дру гим зе мља ма.

По чет ком 2000-их зна чај ни ји број еми гра на та из Ср би-
је био је и у Швај цар ској (66 хиљ.), Фран цу ској (27 хиљ.), 
Ита ли ји (20 хиљ.), Швед ској (24 хиљ.), Хо лан ди ји (6 хиљ.), 
Ма ђар ској (5 хиљ.) и Ру си ји (5 хиљ.). И у тим зе мља ма број 
ими гра на та из Ср би је је у вре ме По пи са 2002. био ве ћи не го 
1991. го ди не, али су уде ле у укуп ном бро ју срп ских еми гра-
на та по ве ћа ле Швај цар ска, Ита ли ја, Хо лан ди ја, Ма ђар ска и 
Ру си ја, док су сма њи ле Фран цу ска и Швед ска. С из у зет ком 
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Швај цар ске, све оста ле зе мље из пр ве гру пе, до 1990-их го-
ди на ни су пред ста вља ле ва жни ју де сти на ци ју за еми гран те 
из Ср би је, а по себ но не бив ше ко му ни стич ке зе мље.

Из гру пе зе ма ља с нај ин тен зив ни јим по ве ћа њем бро-
ја еми гра на та из два ја се Ита ли ја, ко ја је то ком 1990-их по-
ста ла вр ло атрак тив на за еми гран те из Ср би је, чи ји је број 
у ме ђу по пи сном пе ри о ду го то во уче тво ро стру чен. Та ко је 
По пи сом 2002. пре бро ја но не што пре ко 20 хи ља да гра ђа на 
Ср би је на ра ду или бо рав ку у Ита ли ји, чи ме се та зе мља на-
шла на пе том ме сту по бро ју еми гра на та из Ср би је (та бе ла 
2). Ме ђу еми гран ти ма ко ји су би ли ван зе мље кра ће од 10 го-
ди на, Ита ли ја је на че твр том ме сту, а у гру пи ли ца ко ја су 
ван зе мље кра ће од 1 го ди не, на тре ћем (та бе ла 3).3

Зе мље у ко ји ма је до шло до сма ње ња уде ла у укуп ном 
бро ју еми гра на та из Ср би је (Фран цу ска и Швед ска) су од 
по чет ка ма сов них еми гра ци о них то ко ва (сре ди на 1960-их) 
спа да ле ме ђу нај ва жни ја од ре ди шта срп ских еми гра на та. 
То по себ но ва жи за Фран цу ску у ко јој је 1981. го ди не бо ра-
вио сва ки осми гра ђа нин Ср би је у ино стран ству, а 2002. тек 
сва ки пет на е сти.

Пре ма ре зу ла ти ма срп ске по пи сне ста ти сти ке, по ве-
ћа ње бро ја гра ђа на на ра ду или бо рав ку ван зе мље за бе ле-
же но је и у ва не вроп ским зе мља ма. У ме ђу по пи сном пе ри о ду 
1991-2002. нат про сеч на по ве ћа ња за бе ле же на су у САД- у (за 
128%) и Ка на ди (74%), док је у Аустра ли ји по ве ћа ње (48%) 
би ло не знат но ис под про се ка (54%). Та ко су се САД, с пре ко 
16 хи ља да гра ђа на Ср би је, на шле на ше стом ме сту ли сте зе-
ма ља при је ма, а за јед но са еми гран ти ма по пи са ним у Ка на-
ди, њи хов број је у 2002. го ди ни пре ма шио 27 хи ља да.

Пр ил иком ра зм атр ања п од ат ака о з емљи пр иј ема и 
д уж ини б ора вка гр ађ ана С рб ије на р аду или б ора вку у ин-
остра нству тр еба п он ово н агл асти пр облем ст ат исти чког 
о б ухв ата тог п оп ул ац и оног ко нти нге нта. Пр оц ењ ује се да је 
п оп исом из 2002. не о б ухват гр ађ ана С рб ије к оји су и зм еђу 
1991. и 2002. г од ине от ишли у ин остра нство и зн осио око 
43% (M il os avlj ević, P enev, 2008). Не п ост оје пр оц ене о б ухв ата 
за л ица к оја су н ап уст ила з емљу пре 1991. г од ине, т ак ође 
ни пр оц ене по з емљ ама пр иј ема. Ипак, м оже се с и зв есн ошћу 

3 Ита ли ја спа да у гру пу зе ма ља са нај кра ћом про сеч ном ду жи ном бо рав ка 
еми гра на та из Ср би је. За Ита ли ју, она је у вре ме По пи са 2002. из но си ла 6,8 
го ди на. Ина че, пре ма ре зул та ти ма По пи са 2002 про сеч на ду жи на бо рав ка 
у ино стран ству из но си ла је 12,9 го ди на, а нај ду жа је би ла у Фран цу ској 
(17,6 го ди на) и Не мач кој (15,0 го ди на).
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з акљ уч ити да се не о б ухват п ов ећ ава с д уж ином о дс уства ван 
з емље, као и с уд аљ ен ошћу од С рб ије, те се см атра да је не-
о б ухват на јв ећи у сл уч ај ев има к ада се з емље пр иј ема н ал азе 
ван Евр опе, и к ада су ем игра нти н ап уст или С рб ију пре в ише 
од 10 г од ина.

Ујед но, нео б у хват би тре ба ло да бу де нај ма њи уко ли ко 
је зе мља при је ма ма ње уда ље на од Ср би је, и ако је ду жи на 
бо рав ка у тој зе мљи кра ћа. У том сми слу, нај ве ћи по пи сни 
об у хват срп ских еми гра на та би тре ба ло да бу де у Ма ђар ској.

Та бе ла 3
Гр ађ ани С рб ије на р аду или б ора вку у ин остра нству пр ема д уж-

ини б ора вка у ин остра нству, по з емљ ама пр иј ема, 2002.

Из вор: По себ на до дат на об ра да ко нач них ре зул та та по пи са ста нов
ни штва Ср би је (31. март 2002).

Земља пријема Свега
До 1
год. 1-4 5-9 10-14 15-19 20-29

30 и
више Непоз.

Укупно 414839 20027 69617 74953 78982 28822 49822 39838 52778
Немачка 102799 3750 15572 16928 17088 5797 13816 16759 13089
Аустрија 87844 3091 9048 13027 22387 7501 13894 9229 9667

Швајцарска 65751 2006 8416 12117 15793 7632 8946 2408 8433
Француска 27040 952 3211 3081 3576 2314 5470 5365 3071

Италија 20428 2235 6594 5482 3137 677 755 173 1375
САД 16240 1169 4688 3437 2695 967 1041 940 1303

Шведска 14049 602 1704 2230 3013 1035 1691 1761 2013
Канада 10908 612 2506 4152 1623 370 457 324 864

Аустралија 7490 291 1313 1541 1378 548 779 804 836
Холандија 6280 303 1852 1225 936 266 553 526 619
Мађарска 5343 297 1583 1826 1191 64 37 13 332

Русија 5178 918 1509 1751 529 77 36 11 347
Остале и непозн. 45489 3801 11621 8156 5636 1574 2347 1525 10829

Структура (%)
Укупно 100,0 4,8 16,8 18,1 19,0 6,9 12,0 9,6 12,7
Немачка 100,0 3,6 15,1 16,5 16,6 5,6 13,4 16,3 12,7
Аустрија 100,0 3,5 10,3 14,8 25,5 8,5 15,8 10,5 11,0

Швајцарска 100,0 3,1 12,8 18,4 24,0 11,6 13,6 3,7 12,8
Француска 100,0 3,5 11,9 11,4 13,2 8,6 20,2 19,8 11,4

Италија 100,0 10,9 32,3 26,8 15,4 3,3 3,7 0,8 6,7
САД 100,0 7,2 28,9 21,2 16,6 6,0 6,4 5,8 8,0

Шведска 100,0 4,3 12,1 15,9 21,4 7,4 12,0 12,5 14,3
Канада 100,0 5,6 23,0 38,1 14,9 3,4 4,2 3,0 7,9

Аустралија 100,0 3,9 17,5 20,6 18,4 7,3 10,4 10,7 11,2
Холандија 100,0 4,8 29,5 19,5 14,9 4,2 8,8 8,4 9,9
Мађарска 100,0 5,6 29,6 34,2 22,3 1,2 0,7 0,2 6,2

Русија 100,0 17,7 29,1 33,8 10,2 1,5 0,7 0,2 6,7

Остале и непозн. 100,0 8,4 25,5 17,9 12,4 3,5 5,2 3,4 23,8
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Ру си ја је зе мља при је ма у ко јој је нај ве ћи удео гра-
ђа на Ср би је ко ји су у ино стран ству бо ра ви ли кра ће од 5 
го ди на (47%), а чак 17,7% их је бо ра вио кра ће од јед не го-
ди не. То је пр вен стве но сто га што је Ру си ја по ста ла зе мља 
при је ма еми гра на та из Ср би је тек по чет ком 1990-их, као и 
због спе ци фич не струк ту ре еми гра на та по за ни ма њу.

У тра ди ци о нал ним зе мља ма при је ма с нај ве ћим бро-
јем срп ских еми гра на та (Не мач ка, Аустри ја, Швај цар ска и 
Фран цу ска), нај ви ше их је бо ра ви ло из ме ђу 5 и 14 го ди на. 
Уде ли се кре ћу из ме ђу 42,4% (Швај цар ска) до 24,6% (Фран-
цу ска). На све ма њи зна чај Фран цу ске као зе мље при је ма 
ука зу је и по да так да је сва ки пе ти гра ђа нин Ср би је ко ји је 
2002. го ди не био на ра ду или бо рав ку у тој зе мљи, та мо био 
нај ма ње 30 го ди на.

Не мач ка има при мат и ме ђу ли ци ма ко ја су ван Ср би-
је бо ра ви ла ду же од две де це ни је, као и у гру пи ли ца ко ја су 
оти шла из Ср би је пре 10 го ди на илика сни је, тј. на кон 1992. 
го ди не. Ипак, раз ли ка по сто ји у ве ли чи ни про цент ног уде-
ла. Ме ђу еми гран ти ма ко ји има ју нај ду жи га стар бај тер ски 
стаж (20 или ви ше го ди на), сва ки тре ћи је бо ра вио у Не мач-
кој, док је ме ђу ли ци ма ко ја су у ино стран ству кра ће од јед не 
го ди не „тек” сва ки пе ти бо ра вио је у тој зе мљи.

Ви ше му шка ра ца не го же на,  
ма ње ста рих не го мла дих

По пи сни по да ци по твр ђу ју по зна ту пра вил ност о се-
лек тив но сти ми гра на та, по себ но еко ном ских, по по лу и ста-
ро сти. У слу ча ју спољ них ми гра ци ја му шкар ци су број ни ји, 
и то код го то во свих пе то го ди шњих ста ро сних гру па. Пре-
ма по да ци ма По пи са 2002. ко е фи ци јент ма ску ли ни те та гра-
ђа на Ср би је на ра ду или бо рав ку у ино стран ству из но сио 
је 114,1 (та бе ла 4) и био је знат но ви ши не го код ста нов ни-
штва у зе мљи (94,6). Број ча на до ми нант ност же на код еми-
грант ског ста нов ни штва пр вен стве но је ре зул тат се лек тив-
но сти ми гра на та по по лу, усло вље не мо де лом ме ђу на род них 
ми гра ци ја ко ји се од ли ку је ве ћом про стор ном мо бил но шћу 
му шка ра ца, али и спе ци фич ним зах те ви ма тр жи шта рад не 
сна ге зе ма ља при је ма.
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Та бе ла 4
Вре дн ости к о еф иц ије нта м аск ул ин ит ета и пр осе чне ст ар ости 

л ица у ин остра нству по з емљ ама пр иј ема, 2002.
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Из вор: Као за та бе лу 3.
На по ме на: При ли ком из ра чу на ва ња про сеч не ста ро сти узе та су об

зир са мо ли ца по зна те ста ро сти.

У свим зе мља ма при је ма је ве ћи удео му шка ра-
ца не го же на. Раз ли ке су зна чај не. Удео же на је нај ве ћи у 
Аустри ји и Швај цар ској где оне пред ста вља ју 48,6% од но сно 
48,2% укуп ног бро ја по пи са них гра ђа на Ср би је, док је убе-
дљи во нај ма њи у Ру си ји где је тек сва ко пе то ли це (21,0%) 
жен ског по ла (би ло је 376 му шка ра ца на 100 же на).

Ге не рал но по сма тра но, про ме на ста ро сне струк ту ре 
еми гра на та из Ср би је пра ти оп ште трен до ве де мо граф ског 
ста ре ња укуп ног ста нов ни штва Ср би је. Ипак, еми грант ско 
ста нов ни штво да ле ко је мла ђе од ста нов ни штва Ср би је у 
зе мљи, што је ре зул тат и да ље при сут не, иако ма ње на-
гла ше не, се лек тив но сти еми гра на та по ста ро сти, све ве ћег 
уде ла чла но ва по ро ди це у укуп ном срп ском еми гра ци о ном 
кон тин ген ту и, с тим у ве зи, ре ла тив но ви со ке сто пе на та-
ли те та еми грант ског ста нов ни штва.

По сма тра но по зе мља ма при је ма, сви глав ни ин ди ка-
то ри де мо граф ске ста ро сти гра ђа на Ср би је на ра ду или бо-
рав ку у ино стран ству ука зу ју да је то ста нов ни штво знат но 
мла ђе од ста нов ни штва у зе мљи. У сва кој од зе ма ља при је ма 
уде ли ста рих су знат но ма њи, у не ким зе мља ма пре ко 20 
пу та ма њи не го код ста нов ни штва у зе мљи (од 0,6% у Ру-
си ји до 5,0% у Аустра ли ји пре ма 16,7% за ста нов ни штво у 
зе мљи). То ва жи и за вред но сти про сеч не ста ро сти ко је су 
код ли ца у ино стран ству у сва кој зе мљи при је ма би ле ма-
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ње (та бе ла 4) не го код ста нов ни штва у зе мљи (40,2 го ди не). 
Нај мла ђи су би ли еми гран ти у Ма ђар ској и Швај цар ској (у 
про се ку по 30,5 го ди на), а нај ста ри ји у Фран цу ској (37,3).

Ко ви ше од ла зи:  
Ср би или при пад ни ци на ци о нал них ма њи на?

Хе те ро ге ност ет нич ке струк ту ре укуп ног ста нов ни штва 
Ср би је ну жно се од ра жа ва и на ет нич ку ра зно ли кост срп ских 
еми гра на та. Ујед но, број ност по је ди них ет нич ких гру па у 
ве ли кој ме ри де тер ми ни ше и број ност еми гра на та од ре ђе-
не на ци о нал но сти. Уко ли ко се по сма тра ју са мо нај број ни је 
на ци о нал но сти (Ср би, Ма ђа ри, Бо шња ци са Му сли ма ни ма и 
Ро ми, све с пре ко 100 хи ља да ста нов ни ка у 2002), та да су оне, 
с из у зет ком Ма ђа ра, нај број ни је и ме ђу еми гран ти ма, али уз 
зна чај не раз ли ке у уде ли ма. Пре ма По пи су из 2002. го ди не 
удео те че ти ри на ци о нал но сти у укуп ном ста нов ни шву у зе-
мљи из но сио је 90%, док је њи хов удео у еми грант ском ста-
нов ни штву био је знат но ма њи (77%). У вре ме прет ход ног 
по пи са, из 1991, удео тих ет нич ких гру па у ста нов ни штву у 
зе мљи био је ма њи за 4 про цент на по е на (86%), али је њи хов 
удео код еми гра на та био ве ћи за 4 по е на (81%). Ме ђу тим, сма-
ње ње уде ла у укуп ном бро ју еми гра на та за бе ле же но је је ди но 
код Ср ба (са 77% у 1991. го ди ни на 64% у 2002. го ди ни), док 
је код оста лих ет нич ких гру па за бе ле же но по ве ћа ње, а по-
себ но код Ал ба на ца и Бо шња ка/Му сли ма на (са по 2% на 5% 
од но сно 7%).

Спо ме ну ти по да ци ука зу ју да је у ме ђу по пи сном пе-
ри о ду 1991-2002 ет нич ка струк ту ра ста нов ни штва у зе мљи 
по ста ла хо мо ге ни ја, а ет нич ка струк ту ра еми гра на та хе те ро-
ге ни ја, што на во ди на за кљу чак да су еми гра ци је би ле још 
је дан од фак то ра хо мо ге ни за ци је ет нич ког са ста ва ста нов ни-
штва Ср би је.

Ср би, осим у Ма ђар ској, у свим зе мља ма при је ма 
пред ста вља ју ап со лут ну ве ћи ну еми гра на та из Ср би је (та-
бе ла 5). Њи хо во уче шће је нај ве ће у Ру си ји и Ита ли ји (по 
81%), а знат но је из над про се ка и у тра ди ци о нал ним зе мља ма 
при је ма (Фран цу ска и Аустри ја), као и у не ким пре ко мор-
ским зе мља ма (Ка на да и Аустра ли ја).
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Уче шће Ср ба је ре ла тив но ни ско у Не мач кој, Хо лан ди-
ји и Швед ској (уде ли из но се од 51% до 59%), а из у зет но ни-
ско у Ма ђар ској где ме ђу ли ци ма на ра ду или бо рав ку у тој 
зе мљи они чи не све га 8%. Ма ђар ска је и је ди на зна чај ни ја 
зе мља при је ма у ко јој ве ћи ну ими гра на та из Ср би је пред-
ста вља ју при пад ни ци не ке на ци о нал не ма њи не (82% су ма-
ђар ске на ци о нал не при пад но сти). У још не ко ли ко зе ма ља је 
ме ђу еми гран ти ма из Ср би је зна чај но уче шће при пад ни ка 
ма њин ских ет нич ких за јед ни ца. У Не мач кој је по сле Ср ба 
нај ви ше Бо шња ка/Му сли ма на (15%) и Ро ма (7%). У Хо лан-
ди ји је ви ше не го сва ки пе ти (22%) гра ђа нин Ср би је на ра ду 
или бо рав ку Бо шњак или Му сли ман. У Швај цар ској је по сле 
Ср ба нај ви ше Ал ба на ца (21%).

У слу ча ју Ма ђар ске, пот пу но је очи глед но да је го то во 
мо но ет нич ка струк ту ра еми гра на та пр вен стве но фор ми ра на 
под ути ца јем бли ских ве за из ме ђу при пад ни ка ма ђар ске ет-
нич ке за јед ни це и зе мље ма ти це, као и због ге о граф ске бли-
зи не. У оста лим зе мља ма, ре ла тив но ве ли ко уче шће при-
пад ни ка ма њин ских ет нич ких за јед ни ца се, пре све га, мо же 
об ја сни ти де ло ва њем фор ми ра них ми грант ских мре жа, 
а ве ро ват но и не јед на ким трет ма ном при пад ни ка по је ди них 
за јед ни ца од стра не ими гра ци о них вла сти, по себ но то ком 
1990-их го ди на.
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Та бе ла 5
Ет нич ка струк ту ра ста нов ни штва  

у ино стран ству по зе мља ма при је ма, 2002.

Земља пријема Укупно Срби Албан.
Бо шња ци
/Муслим. Мађари Власи Роми Румуни Остали Непоз.

Укуп но 414839 264434 21627 29063 10810 8102 14865 6128 27228 32582

Не мач ка 102799 52446 4060 15752 3697 1011 7346 743 8541 9203

Аустри ја 87844 65187 1058 1498 696 3275 4028 1298 4172 6632

Швај цар ска 65751 41081 13552 1570 359 2201 392 1217 2094 3285

Фран цу ска 27040 21453 282 703 119 538 275 143 1484 2043

Ита ли ја 20428 16487 57 134 65 590 700 235 1096 1064

САД 16240 10854 746 770 146 29 21 1274 1232 1168

Швед ска 14049 8324 195 1691 294 72 787 577 796 1313

Ка на да 10908 8244 113 122 381 16 28 152 988 864

Аустра ли ја 7490 5445 62 220 162 66 34 66 661 774

Хо лан ди ја 6280 3528 90 1366 39 33 245 10 461 508

Ма ђар ска 5343 448 20 27 4384 - 2 3 327 132

Ру си ја 5178 4188 2 149 19 1 17 5 501 296

Оста ле зе мље и 
не поз. 45489 26749 1390 5061 449 270 990 405 4875 5300

Струк ту ра (%)

Укуп но 100,0 63,7 5,2 7,0 2,6 2,0 3,6 1,5 6,6 7,9

Не мач ка 100,0 51,0 3,9 15,3 3,6 1,0 7,1 0,7 8,3 9,0

Аустри ја 100,0 74,2 1,2 1,7 0,8 3,7 4,6 1,5 4,7 7,5

Швај цар ска 100,0 62,5 20,6 2,4 0,5 3,3 0,6 1,9 3,2 5,0

Фран цу ска 100,0 79,3 1,0 2,6 0,4 2,0 1,0 0,5 5,5 7,6

Ита ли ја 100,0 80,7 0,3 0,7 0,3 2,9 3,4 1,2 5,4 5,2

САД 100,0 66,8 4,6 4,7 0,9 0,2 0,1 7,8 7,6 7,2

Швед ска 100,0 59,2 1,4 12,0 2,1 0,5 5,6 4,1 5,7 9,3

Ка на да 100,0 75,6 1,0 1,1 3,5 0,1 0,3 1,4 9,1 7,9

Аустра ли ја 100,0 72,7 0,8 2,9 2,2 0,9 0,5 0,9 8,8 10,3

Хо лан ди ја 100,0 56,2 1,4 21,8 0,6 0,5 3,9 0,2 7,3 8,1

Ма ђар ска 100,0 8,4 0,4 0,5 82,1 - 0,0 0,1 6,1 2,5

Ру си ја 100,0 80,9 0,0 2,9 0,4 0,0 0,3 0,1 9,7 5,7

Оста ле зе мље и 
не поз. 100,0 58,8 3,1 11,1 1,0 0,6 2,2 0,9 10,7 11,7

Из вор: Као за та бе лу 3.
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С тим у ве зи вр ло је илу стра тив но да су еми гран ти срп-
ске на ци о нал не при пад но сти при лич но рав но мер но ди стри-
бу и ра ни по зе мља ма при је ма, док су еми гран ти ко ји при-
па да ју ма њин ским ет нич ким за јед ни ца ма у г л а в  н о м 
кон цен три са ни у јед ној или две зе мље при је ма. Та ко је, пре-
ма по да ци ма По пи са 2002. сва ки че твр ти (24,7%) еми грант 
срп ске на ци о нал не при пад но сти, био на ра ду или бо рав ку 
Аустри ји, сва ки пе ти (19,8%) у Не мач кој, а при бли жно сва ки 
ше сти (15,5%) у Швај цар ској. Пот пу но дру га чи ја је ди стри-
бу ци ја по зе мља ма еми гра на та ко ји при па да ју нај број ни јим 
на ци о нал ним ма њи на ма. Го то во две тре ћи не еми гра на та 
ал бан ске на ци о нал не при пад но сти (63%) на ла зи ло се на 
ра ду или бо рав ку у Швај цар ској, ви ше од по ло ви не (54%) Бо-
шња ка и Му сли ма на је би ло у Не мач кој, три че твр ти не ет-
нич ких Ма ђа ра је бо ра ви ло у Ма ђар ској (41%) или Не мач кој 
(34%), док је сва ки дру ги еми грант ром ске ет нич ке при пад-
но сти бо ра вио у Не мач кој (49%), а ви ше не го сва ки че твр-
ти (27%) у Аустри ји (та бе ла 5).

Где од ла зе ви со ко о бра зо ва ни,  
а где нео бра зо ва ни?

По пи сни ре зул та ти ко ји се од но се на ни во обра зо ва ња 
гра ђа на Ср би је на ра ду или бо рав ку у ино стран ству ука зу ју 
на зна чај не раз ли ке ко је по сто је пре ма ста ро сти, по лу, али и 
пре ма ду жи ни бо рав ка у ино стран ству. По сто је раз ли ке и у 
ни воу обра зо ва ња срп ских еми гра на та по зе мља ма при је ма. 
Ме ђу тим, тре ба има ти у ви ду да не по сто је по у зда не про це не 
ко је се од но се на сте пен под ре ги стра ци је по ни воу обра зо ва-
ња, и да је об у хват ли ца у ино стран ству ве ро ват но нај ма њи 
код ви со ко о бра зо ва них еми гра на та.
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Та бе ла 6
Гра ђа ни Ср би је ста ри 15 или ви ше го ди на на ра ду или бо рав ку 
у ино стран ству, пре ма школ ској спре ми и зе мљи ра да/бо рав ка, 

2002.

Земља пријема Укупно

Без шко ле 
или

не пот пу на
основ.школа

Основ на 
шко ла

Сред ња 
шко ла

Ви ша 
или

ви со ка
школа

Непоз.

Укуп но 345749 78949 120966 110209 34380 1245

Не мач ка 87283 21190 30034 30975 4761 323

Аустри ја 73571 22041 34273 15453 1540 264

Швај цар ска 51380 11082 23055 14679 2269 295

Фран цу ска 23522 6426 8941 6528 1571 56

Ита ли ја 17371 2683 6638 6781 1247 22

САД 14031 1797 2208 5093 4894 39

Швед ска 11419 2763 3273 4348 974 61

Ка на да 8863 907 898 3136 3906 16

Аустра ли ја 6350 1340 1576 2267 1153 14

Хо лан ди ја 5148 852 1248 2224 808 16

Ру си ја 4569 363 1062 2239 904 1

Ма ђар ска 4456 218 617 2096 1513 12

Оста ле зе мље и не поз. 37786 7287 7143 14390 8840 126

Струк ту ра (%)

Укуп но 100,0 22,8 35,0 31,9 9.9 0,4

Не мач ка 100,0 24,3 34,4 35,5 5.5 0,4

Аустри ја 100,0 30,0 46,6 21,0 2.1 0,4

Швај цар ска 100,0 21,6 44,9 28,6 4.4 0,6

Фран цу ска 100,0 27,3 38,0 27,8 6.7 0,2

Ита ли ја 100,0 15,4 38,2 39,0 7.2 0,1

САД 100,0 12,8 15,7 36,3 34.9 0,3

Швед ска 100,0 24,2 28,7 38,1 8.5 0,5

Ка на да 100,0 10,2 10,1 35,4 44.1 0,2

Аустра ли ја 100,0 21,1 24,8 35,7 18.2 0,2

Хо лан ди ја 100,0 16,6 24,2 43,2 15.7 0,3

Ру си ја 100,0 7,9 23,2 49,0 19.8 0,0

Ма ђар ска 100,0 4,9 13,8 47,0 34.0 0,3

Оста ле зе мље и не поз. 100,0 19,3 18,9 38,1 23.4 0,3

Из вор: Као за та бе лу 3.
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Обра зов на струк ту ра еми гра на та се 2002. го ди не ни је 
бит ни је раз ли ко ва ла од обра зов не струк ту ре ста нов ни штва 
у зе мљи, по себ но у по гле ду про цент ног уде ла ли ца без шко-
ле и уде ла ли ца с ви шом или ви со ком школ ском спре мом 
(Пе нев, 2008). Ме ђу тим, пре ма По пи су 2002, удео ли ца с 
основ ном шко лом је ма њи у укуп ном ста нов ни штву Ср би-
је у зе мљи (24% пре ма 35%), док је удео ли ца са сред њом 
шко лом ве ћи (41% пре ма 32%) код еми грант ског ста нов ни-
штва. У по ре ђе њу са 1981. го ди ном, знат но је по бољ ша на 
обра зов на струк ту ра ста нов ни штва Ср би је, ка ко код ли ца у 
ино стран ству, та ко и код ста нов ни штва у зе мљи, и то при-
мет ни је.

Ме ђу гра ђа ни ма Ср би је у ино стран ству нај број ни ја су 
ли ца са за вр ше ном основ ном (35%) или сред њом шко лом 
(32%). Го то во сва ки че твр ти је био без шко ле или с не за вр-
ше ном основ ном шко лом (23%), док је тек сва ки де се ти имао 
ви шу или ви со ку школ ску спре му (та бе ла 6).

По сма тра но по ста ро сти, нај ви ши обра зов ни ни во по се-
ду ју еми гран ти у три де се тим го ди на ма жи во та. Код пе то го-
ди шњих ста ро сних гру па 30-34 и 35-39 је нај ма њи удео ли ца 
без шко ле (7,2% и 8,2%), нај ве ћи удео с ви шом или ви со ком 
шко лом (15,6% и 19,1%), док је број ли ца са сред њом шко лом 
за око 40% ве ћи од бро ја ли ца с основ ном.

По по лу, ме ђу еми гран ти ма је по вољ ни ја обра зов на 
струк ту ра му шка ра ца не го же на. Удео ли ца с ви шом или ви-
со ком школ ском спре мом је при бли жно исти код оба по ла (око 
10%) и не знат но ни жи не го код ста нов ни штва у зе мљи (11%). 
Ујед но, код же на је ве ће уче шће ли ца без шко ле или са за вр-
ше ном основ ном шко лом, а ма ње уче шће са сред њом шко лом.

По да ци по пи са по твр ђу ју и да је обра зов на струк ту ра 
еми гра на та по вољ ни ја код ли ца ко ја су у ино стран ству кра-
ће од 10 го ди на. Исто је и ако се еми грант ско ста нов ни штво 
по сма тра по ста ро сти. И по ред чи ње ни це да у Ср би ји мла ђе 
ге не ра ци је има ју не што по вољ ни ју обра зов ну струк ту ру од 
ста ри јих, очи глед но је и да су зе мље при је ма ви ше сти му ли-
са ле до ла зак обра зо ва ни јег еми грант ског ста нов ни штва.

Обра зов на  струк ту ра  срп ског еми грант ског ста нов ни-
штва при мет но се раз ли ку је по зе мља ма при је ма, што је не по-
сред но де тер ми ни са но оста лим ка рак те ри сти ка ма еми гра на та 
(ста рост, пол, ду жи на бо рав ка у ино стран ству, на ци о нал на 
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при пад ност), али и  се лек тив но шћу еми гра на та усло вље ном 
спе ци фич ним  зах те ви ма тр жи шта у зе мља ма при је ма или пак 
њи хо вом ими гра ци о ном по ли ти ком.

Раз ли ке по зе мља ма у по гле ду обра зов не струк ту ре еми-
гра на та из Ср би је на ро чи то су на гла ше не код уде ла ли ца с ви-
шом или ви со ком школ ском спре мом. И док је на ни воу це ло-
куп ног еми гра ци о ног кон тин ген та сва ко де се то ли це има ло 
ди пло му ви ше или ви со ке шко ле, у Аустри ји је то био слу чај 
тек са сва ким пе де се тим срп ским еми гран том (2%), док је у 
Ка на ди го то во сва ки дру ги еми грант (44%) из Ср би је по се-
до вао ви шу или ви со ку школ ску спре му. По ред Ка на де, као 
зе мље при је ма с нај бо љом обра зов ном струк ту ром срп ских 
еми гра на та из два ја ју се још САД и Ма ђар ска, и то ка ко због 
ви со ког уде ла ли ца с нај ви шим обра зо ва њем, та ко и због ре-
ла тив но ни ског уде ла ли ца с нај ви ше за вр ше ном основ ном 
шко лом.

2002. го ди не удео нај ма ње обра зо ва них је у САД-у из-
но сио 29%, а у Ма ђар ској 19%. Исто вре ме но, у Аустри ји је 
ви ше од три че твр ти не (77%) срп ских га стар бај те ра би ло без 
шко ле или са мо с ди пло мом за вр ше не основ не шко ле.

И у ино стран ству бли зу зе мља ка

У Ср би ји су у по гле ду спољ них ми гра ци ја ста нов ни-
штва, као и код мно гих дру гих де мо граф ских про це са, при-
сут не зна чај не ре ги о нал не раз ли ке, ко је су кра јем 20. и по-
чет ком 21. ве ка до дат но ин тен зи ви ра не. Оне по сто је ка ко 
на ни жим (на се ља и оп шти не), та ко и на ви шим те ри то ри јал-
ним ни во и ма (окру зи и ма кро це ли не). Раз ли ке су се нај пре 
пр вен стве но огле да ле кроз не у јед на чен по че так ма сов ног 
од ла ска у ино стран ство, за тим кроз раз ли чит ин тен зи тет и 
не рав но ме ран удео еми грант ског у укуп ном ста нов ни штву, 
а при мет не су и при ли ком раз ма тра ња дру гих ва жни јих 
ка рак те ри сти ка еми гра ци је и еми грант ског ста нов ни штва 
(де сти на ци ја, ста ро сна и пол на струк ту ра ми гра на та, њи хов 
обра зов ни ни во, на ци о нал ни са став итд.).

Раз ло зи при су ства ре ги о нал них раз ли ка у по гле ду зна-
ча ја и ка рак те ри сти ка ми гра ци о них то ко ва и сто ко ва су ви-
ше стру ки, а мо гу се на ћи у до стиг ну том ни воу еко ном ске 
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раз ви је но сти под руч ја, оби му не за по сле но сти, струк ту ра ма 
ста нов ни штва (пре све га ста ро сној и обра зов ној), до ми нант-
ном ми гра ци о ном мо де лу ста нов ни штва (тра ди ци о нал ни или 
са вре ме ни), ге о граф ском по ло жа ју, итд. Кра јем 20. ве ка све 
ви ше до би ја на зна ча ју и ет нич ка струк ту ра ста нов ни штва, 
на ро чи то ин тен зи ви ра њем по ли тич ке кри зе ко ја је ре зул ти-
ра ла рас па дом бив ше СФРЈ, а кул ми ни ра ла ра то ви ма на ју го-
сло вен ским про сто ри ма.

Са вре ме не еко ном ске еми гра ци је су на по чет ку би-
ле мно го при сут ни је у еко ном ски раз ви је ни јој Вој во ди ни 
не го у Цен трал ној Ср би ји. Из Вој во ди не је пре ма по пи су 
из 1971. го ди не, на ра ду или бо рав ку у ино стран ству би ло 
70,6 хи ља да ли ца (3,6% ње ног укуп ног ста нов ни штва), а из 
Ц. Ср би је 113,4 хи ља де (2,5%). Три де це ни је ка сни је (2002), 
у Вој во ди ни је по пи сан го то во исти број ли ца у ино стран ству, 
док је у Цен трал ној Ср би ји он утро стру чен (344 хи ља де). Сма-
ње ње бро ја ли ца у ино стран ству ко је је ре ги стро ва но пр вим 
ре зул та ти ма По пи са 2011. за бе ле же но је на оба ве ли ка под руч-
ја зе мље, али се ин тен зив ни је од ви ја ло у Вој во ди ни (сма ње ње 
од 35% пре ма сма ње њу од 28% у Ц. Ср би ји).

Ре ги о нал не раз ли ке су још на гла ше ни је на оп штин-
ском ни воу где се ве о ма очи глед но мо гу са гле да ти раз ли-
чи то сти де мо граф ског и еко ном ског раз вит ка, али и хе те-
ро ге ност ет но со ци јал них струк ту ра ста нов ни штва. Ујед но, 
по сле ди це до га ђа ја из 1990-их го ди на на про стор ну мо бил-
ност ста нов ни штва, а по себ но на еми гра ци о не то ко ве, мно го 
су при мет ни је на оп штин ском ни воу.

По сма тра но по оп шти на ма, уде ли ли ца на ра ду или 
бо рав ку у ино стран ству ве о ма су не у јед на че ни, а вре ме ном 
раз ли ке су по ста ја ле све из ра же ни је. Про цент но уче шће ста-
нов ни штва у ино стран ству у укуп ном ста нов ни штву оп шти-
на се 1991. кре та ло у ин тер ва лу од 0,3% (Но ва Ва рош) до 
22,6% (Жа ба ри), да би 2011. ин тер вал ва ри ја ци је био по ве ћан 
на 31,4 про цент на по е на. Те го ди не нај ма њи удео ста нов-
ни шта ва у ино стран ству из но сио је 0,2% (Бе ла Па лан ка), а 
нај ве ћи 31,6% (Ма ло Цр ни ће).

Пре ма ре зул та ти ма сва три по след ња по пи са (1991, 2002. 
и 2011), у го то во сва кој тре ћој оп шти ни (укуп но око 50) удео 
ли ца на ра ду или бо рав ку у ино стран ству у укуп ном ста-
нов ни штву оп шти не био је ни зак (од 1,8% у 1991. до 2,6% у 
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2002) од но сно нај ма ње дво стру ко ни жи од про се ка за Ср би ју. 
Углав ном се ра ди о истим оп шти на ма, у Вој во ди ни (Бач ка и 
Се вер ни Ба нат), за пад ном де лу Цен трал не Ср би је (де ло ви Ко-
лу бар ског, Зла ти бор ског и Мо ра вич ког окру га) и на ју го и сто-
ку зе мље (Пре до је вић-Де спић, 2011). С дру ге стра не, зна чај не 
из ме не не по сто је ни у спи ску оп шти на с из ра зи то нат про-
сеч ним уде ли ма ста нов ни штва у ино стран ству (нај ма ње дво-
стру ко ве ћим од ре пу блич ког). Ра ди се о два де се так оп шти на у 
ко ји ма је жи ве ло ма ње од 10% укуп ног ста нов ни штва Ср би је (у 
зе мљи), али је пре ма сва три по след ња по пи са њи хо во уче шће у 
укуп ном бро ју ли ца у ино стран ству би ло око 4 пу та ве ће (кре-
та ло се од 31% до 38%). Те оп шти не углав ном су у Бра ни чев ском 
окру гу, на ју гу Ср би је (Пре ше во и Бу ја но вац), а на кон ин тен зи-
ви ра ња еми гра ци о них про це са то ком 1990-их, у ту гру пу спа да 
и ве ћи на сан џач ких оп шти на.

Та ко ђе, не јед на ка је и ди стри бу ци ја тих еми гра на та по 
зе мља ма де сти на ци је. Ко ја ће би ти ода бра на за ви си од број них 
чи ни ла ца, ка ко су бјек тив них та ко и објек тив них. Од слу ча ја до 
слу ча ја је раз ли чи то да ли ће пре вла да ти лич не пре фе рен ци-
је, осо би не по је дин ца (пол, ста рост, ква ли фи ка ци ја, зна ње је зи-
ка, на ци о нал ност, фи нан сиј ска си ту а ци ја, итд.) или објек тив ни 
фак то ри (по ли ти ка зе мље при је ма у по гле ду при је ма но вих ми-
гра на та, еко ном ске и по ли тич ке при ли ке, ге о граф ска уда ље-
ност, итд.). С тим у ве зи, од ве ли ког и ра сту ћег зна ча ја 
је и по сто ја ње раз ви је них ми гран ских мре жа од но сно њи хо во 
од су ство.

Не мач ка је би ла глав на де сти на ци ја за срп ске еми гран-
те, на ни воу зе мље као це ли не, на оба ве ли ка под руч ја, и у 
нај ве ћем бро ју оп шти на. Пре ма по да ци ма сва три по пи са, у 
ви ше од по ло ви не свих оп шти на у Ср би ји ве ћи на ли ца у 
ино стран ству би ла је у Не мач кој.
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Кар та 1
О пшт ине у к ој има ем игра нти у Н ема чкој ч ине в ећ ину л ица  

у ин остра нству, 1981. и 2002.

У вр еме п оп иса из 1981. г од ине то је био сл учај у 107 од 
уку пно 161 о пшт ине,

4 а од т ога је у 41 о пшт ини а пс олу тна 
в ећ ина ем игр ан ата б ор ав ила у Н ема чкој (ка рта 1). Д есет г од-
ина к асн ије број о пшт ина у к ој има су л ица к оја су б ор ав ила 
у Н ема чкој пре дст ављ ала в ећ ину свих л ица у ин остра нству 
п ор еклом из те о пшт ине см ањен је на 86, а 2002. на 83 о пшт-
ине. См ањ ење је још и зр аж ен ије ук ол ико се п осм атра с амо 
број о пшт ина у к ој има л ица на р аду или б ора вку у Н ема чкој 
пре дст ављ ају а пс олу тну в ећ ину свих ем игр ан ата - т аквих је 
у 2002. б ило св ега 7 (пр ема 41 у 1981). Ин аче, у на јв ећем бр оју 
о пшт ина Н ема чка је ко нт ин у ир ано, тј. у вр еме сва три п оп-
иса, б ила з емља пр иј ема у к ојој је б ор ав ила в ећ ина л ица у 
ин остра нству. Р ади се о уку пно 70 о пшт ина или о го то во 
сва кој дру гој оп шти ни у Ср би ји. Иако су у Не мач ку од ла зи ли 
ста нов ни ци из го то во свих кра је ва Ср би је, ка рак те ри стич но 
је да су, на при мер, еми гран ти по ре клом из пет сан џач ких 
оп шти на чи ни ли пе ти ну свих ли ца из Цен трал не Ср би је 
ко ја су 2002. го ди не бо ра ви ла у тој зе мљи.

4 За све три по пи сне го ди не је при ме ње на ад ми ни стра тив но-те ри то ри јал на 
по де ла из 2002.
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Аустри ја је дру га по ре ду по бро ју оп шти на у Ср би ји 
с ве ћин ским уде лом еми гра на та. У вре ме По пи са из 1981. 
би ло их је 35, 1991. го ди не њи хов број се по ве ћао на 46, да 
би 2002. он био све ден на 39 оп шти на (кар та 2). Аустри ја 
је у сва три по пи са би ла зе мља у ко јој бо ра ви ве ћи на еми-
гра на та у чак 32 оп шти не. Нај ве ћи број тих оп шти на је про-
стор но ло ци ран у цен трал ним и ис точ ним де ло ви ма зе мље, 
за тим у руб ном под руч ју Гра да Бе о гра да и Ма чви. То, као 
и у слу ча ју Не мач ке, вр ло сли ко ви то ука зу је на «уко ре ње-
ност» срп ских еми гра на та у тим зе мља ма, али и на зна чај 
ми грант ских мре жа при ли ком до но ше ња ин ди ви ду ал них 
од лу ка еми гра на та о из бо ру зе мље де сти на ци је.

Кар та 2
О пшт ине у к ој има ем игра нти у Аустр ији ч ине в ећ ину  

л ица у ин остра нству, 1981. и 2002.

Фран цу ска је све ма ње зна чај на као зе мља де сти на ци је 
еми гра на та из Ср би је. Пре ма по да ци ма по пи са из 2002 го-
ди не, ни у јед ној оп шти ни еми гран ти ко ји су бо ра ви ли у 
Фран цу ској ни су пред ста вља ли ап со лут ну ве ћи ну бро ја ли-
ца у ино стран ству, док су у све га три оп шти не они би ли 
нај број ни ја еми грант ска гру па. У вре ме прет ход ног по пи са 
та кве оп шти не су би ле дво стру ко бро ји ни је (6), а 1981. чак 
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три пу та број ни је (9). Ина че, у Фран цу ској је пре ма По пи су 
2002. жи ве ло 27 хи ља да гра ђа на Ср би је, од ко јих се пре ко 
две тре ћи не у ту зе мљу до се ли ло пре 1990-их. Пре ма по ре-
клу, њи хо ва нај ве ћа кон цен тра ци ја је у оп шти ни Сви лај нац 
и у пет оп шти на с ко ји ма се она гра ни чи, ода кле по ти че 
тре ћи на свих срп ских еми гра на та у Фран цу ској.

Швај цар ска, за раз ли ку од Фран цу ске, све ви ше до би-
ја на зна ча ју као од ре ди ште еми гра на та из Ср би је, по ве ћа ва 
им се број (та бе ла 2), а про ши ру ју се и под руч ја с ко јих они 
по ти чу. Ипак, нај ви ше их је по ре клом из По мо рав ског ре ги о-
на (17%) и две оп шти не с ју га Ср би је – Бу ја нов ца и Пре ше ва 
(23%). Исто вре ме но, знат но је по ве ћан и број оп шти на у ко-
ји ма еми гран ти у Швај цар ској пред ста вља ју ве ћи ну ли ца у 
ино стран ству (кар та 3). Та зе мља је 1981. го ди не би ла глав на 
де сти на ци ја за еми гран те из 9 оп шти на (исто као и Фран цу-
ска), да би се 2002. њи хов број по ве ћао на 21 (7 пу та ви ше не го 
за Фран цу ску).

Кар та 3
О пшт ине у к ој има ем игра нти у Шва јца рској ч ине в ећ ину  

л ица у ин остра нству, 1981. и 2002.

Ин тен зи ви ра ње еми гра ци о них то ко ва ка но вим де сти-
на ци ја ма усло ви ло је и по ве ћа ње бро ја оп шти на у ко ји ма но ве 
зе мље при је ма пред ста вља ју од ре ди ште за ве ћи ну ли ца ко ја 
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се на ла зе у ино стран ству. Раз ло зи су раз ли чи ти, а углав ном 
се мо гу на ћи у ге о граф ској бли зи ни и ет но кул тур ној бли ско-
сти (Ма ђар ска и Ма ке до ни ја), еко ном ској са рад њи и мо гућ но-
сти да се од го во ри спе ци фич ним зах те ви ма стра ног тр жи шта 
рад не сна ге (Ру си ја), ве ли ком бро ју ви со ко о бра зо ва них струч-
ња ка ко ји ис пу ња ва ју нај ви ше свет ске стан дар де (САД), али 
су сва ка ко вр ло бит ни и ефек ти но во фор ми ра них ми грант-
ских мре жа (Ита ли ја). У тој гру пи но вих др жа ва при је ма пре 
свих се из два ја Ма ђар ска, ко ја је 2002. го ди не по ста ла ве ћин ска 
де сти на ци ја за еми гран те из 4 вој во ђан ске оп шти не, у ко ји ма 
је ве ли ко уче шће при пад ни ка ма ђар ске ет нич ке за јед ни це и 
ко је се не по сред но гра ни че с Ма ђар ском или су у ње ној бли зи-
ни. Слич ни раз ло зи су при сут ни и у оп шти на ма Тр го ви ште и 
Бо си ле град, у ко ји ма ве ћи на ли ца у ино стран ству бо ра ви у су-
сед ној Ма ке до ни ји. За Цр ну Тра ву, чи ја се ве ћи на ли ца у ино-
стран ству на ла зи у Ру си ји, нај бит ни ја је би ла тра жња за ква ли-
фи ко ва ним гра ђе вин ским рад ни ци ма, а у слу ча ју цен трал них 
бе о град ских оп шти на (Вра чар, С. Град, С. Ве нац и Н. Бе о град) 
углав ном се ра ди о тзв. од ли ву мо зго ва (ве ћи на еми гра на та је 
у САД-у).

За кљу чак

Ме ђу соб ни ути цај де мо граф ских фе но ме на, кул тур ног 
иден ти те та и кон цеп та мул ти ет нич ког дру штва у вре ме ну 
ди на мич них ми гра ци о них кре та ња у све ту пред ста вља ве-
о ма ва жну ис тра жи вач ку про бле ма ти ку. Ми грант ске мре-
же, као ефи ка сне стра те ги је по ве зи ва ња љу ди из ге о граф ски 
уда ље них под руч ја, има ју ва жну уло гу не са мо у ими гра ци-
о ном про це су, ства ра њу но вих трен до ва и обра за ца про стор-
не мо бил но сти, већ и у об ли ко ва њу ши ро ког спек тра од но са 
ко ји спа ја ју дру штва по ре кла и де сти на ци је.

При мер  де мо граф ске ана ли зе по да та ка о срп ском еми-
гра ци о ном кон тин ген ту на ра ду или бо рав ку у ино стран ству 
по зе мља ма при је ма не са мо да ука зу је на мо гућ но сти до-
би ја ња но вих вр ло бит них ин фор ма ци ја о са вре ме ним ми-
гра ци ја ма већ по твр ђу је зна чај но вих угло ва по сма тра ња 
уче сни ка у ме ђу на род ним ми гра ци о ним кре та њи ма. Та ко 
по ста је још очи глед ни је да је јед на од нај ве ћих пре пре ка 
за бо ље де фи ни са ње ком плек сних ме ђу на род них ми гра ци-
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о них то ко ва и про це са што не по сто ји ста ти стич ка осно ва 
ко ја исто вре ме но, све о бу хват но и ме то до ло шки уса гла ше но 
 мо же да пра ти ми гра ци о на кре та ња у зе мља ма по ре кла и 
зе мља ма при је ма. Сва ка др жа ва од ре ђу је сво ју де фи ни ци ју 
ми гран та, стран ца и дру го, а вр ста и са др жај ност по да-
та ка о ми гран ти ма су од ре ђе ни по тре ба ма са ме др жа ве, док 
је њи хов ква ли тет усло вљен ме то да ма ста ти стич ког пра ће ња 
(по пис, ре ги стар ста нов ни штва, ими гра ци о на ста ти сти ка и 
дру го) и ста ти стич ким об у хва том, ко ји је у ве ћи ни слу ча је ва 
ма ње или ви ше не пот пун. У не до стат ку плат фор ме ста ти-
стич ког пра ће ња ко ја би ујед на че но мо гла да бе ле жи ми гра-
ци о не про це се из угла зе мље по ре кла и зе мље  де сти на ци је, 
по треб но је до пу ња ва ти са др жај ност по да та ка о ме ђу на род-
ним ми гра ци ја ма ком би но ва њем раз ли чи тих ста ти стич ких 
из во ра.

Тре ба на гла си ти да по да ци о ре ги о нал ном по ре клу 
и со ци о де мо граф ским струк ту ра ма гра ђа на Ср би је у ино-
стран ству  пред ста вља ју ве о ма ва жне по ка за те ље у пред ви-
ђа њу укуп ног дру штве ног раз вит ка зе мље, на ро чи то што се 
до би је ни по пи сни по да ци углав ном од но се на ли ца у ино-
стран ству ко ја још увек одр жа ва ју ве зе са за ви ча јем и ре ла-
тив но че сто до ла зе у Ср би ју. Сто га, про у ча ва ње ми гра ци-
ја из ди на мич ке пер спек ти ве, кроз пра ће ње ми гра ци о ног 
про це са из пер спек ти ве зе мље  по ре кла и зе мље де сти на ци је, 
као и иден ти фи ка ци ја ње них глав них ме ха ни за ма, во ди ка 
пот пу ни јем са гле да ва њу број них со ци јал них, еко ном ских, 
као и по ли тич ких им пли ка ци ја до са да шњих еми гра ци о них 
трен до ва из Ср би је. То би омо гу ћи ло успе шни је фор му ли-
са ње по ли тич ког од го во ра на ди на мич не ми гра ци о не то ко ве 
и обра сце ко ји у вре ме гло ба ли за ци је по ста ју све убр за ни ји, 
из ра же ни ји и сло же ни ји, би ло да се ра ди о ими гра ци о ним, 
еми гра ци о ним или тран зит ним кре та њи ма ста нов ни штва.
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Je le na Pre do je vicDe spic, Go ran Pe nev

WHO ARE THEY AND WHE RE DO THEY GO: 
CHA RAC TE RI STICS AND DI STRI BU TION OF 
THE PO PU LA TION OF SER BIA ABROAD BY 

DE STI NA TION CO UN TRI ES AND THE SIG NI
FI CAN CE OF THE MI GRANT NET WORKS

Sum mary

The aim of the pa per is to show the im por tan ce of con si de
ring mi gra tion as a so cial pro cess. In the first part of the pa per 
the re is a short re vi ew of the o re ti cal stand po ints that re se arch 
mi gra tion thro ugh system, re la ti o nal ap pro ach and dyna mic per
spec ti ve. A spe cial at ten tion is paid to mi grant net works, as ef
fi ci ent con nect stra te gi es of pe o ple from ge o grap hi cally dis tant 
pla ces. They ha ve an im por tant ro le not only in the im mi gra tion 
pro cess, ma king new mi gra tion and mo bi lity trends and pat terns, 
but al so in sha ping a wi de ran ge of re la ti ons that con nect pla ces 
of ori gin and de sti na tion.

In the se cond part of the pa per, the re is an analysis which 
com bi nes per spec ti ves from both ends of mi gra tion pro ces ses. An 
analysis of the po pu la tion of Ser bia abroad dyna mics by de sti na
tion co un tri es in fo ur po ints in ti me (cen su ses of po pu la tion from

1971. till 2002.) is shown, as well as most im por tant cha
rac te ri stics of the Ser bian po pu la tion abroad (sex, age, length 
of stay abroad, edu ca tion, et hni city, mu ni ci pa lity of ori gin) by 
de sti na tion co un tri es, too. The dif fe ren ces in struc tu res of po
pu la tion in the co un try and abroad are un der li ned, as well as 
sub stan tial dif fe ren ces in the Ser bian emi gra tion con tin gent by 
de sti na tion co un tri es. They are pre sent both wit hin the “pu re” 
de mo grap hic cha rac te ri stics (sex and age) and wit hin the length 
of stay abroad, edu ca tion, et hnic af fi li a tion and re gi o nal ori gin. 
The im por tan ce of com plex ap pro ach in the analysis of in ter na
ti o nal mi gra tion is po in ted out, as well as com bi na tion of da ta 
from dif fe rent so ur ces in the co un tri es of ori gin and de sti na tion.
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The da ta abo ut re gi o nal ori gin and so ciode mo grap hic 
struc tu res of the po pu la tion of Ser bia abroad re pre sent very im
por tant fac tors in an ti ci pa ting the ove rall so cial de ve lop ment of 
the co un try, espe ci ally be ca u se the da ta from the po pu la tion cen
su ses mostly are re la ted to po pu la tion abroad that ma in tain con
nec ti ons with the mot her land and re la ti vely of ten vi sit Ser bia. 
Ho we ver, one of the big gest ob stac les to bet ter de fi ni tion of 
com plex mi gra tion trends and pro ces ses is the lack of sta ti sti cal 
ba se which at the sa me ti me, com pre hen si vely and met ho do lo gi
cally har mo ni zed, can track mi gra tion mo ve ments both in the 
co un tri es of ori gin and de sti na tion. The re fo re, it is im por tant to 
sup ple ment a ran ge of da ta on in ter na ti o nal mi gra tion by com
bi ning dif fe rent sta ti sti cal so ur ces from both si des of mi gra tion 
pro ces ses. That wo uld of fer an ove rall analysis, as well as bet ter 
for mu la ted po li ti cal an swers to dif fe rent mi gra tion trends and 
pat terns, which in the glo ba li zed world be co me mo re dyna mic, 
en lar ged and com plex.
Key words: in ter na ti o nal mi gra tion, co un tri es of de sti na tion, co

un tri es of ori gin, mi grant net works, spa tial analy
sis, Ser bia
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