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УВОД
У Републици Србији је последњих деценија евидентан пораст обима и сложености укупне
просторне покретљивости становништва. Појавиле су се нове форме мобилности, дошло је до
диференцирања структурних обележја миграната и интензивирани су изазови
детерминирајућих фактора и последица миграције, повећана је комплексност овог феномена на
локалном, регионалном и националном нивоу. То је пред научну, стручну и политичку јавност
поставило нове циљеве у домену управљања миграцијама и потреби за креирањем ефикасније
миграционе политике као сегмента укупне популационе политике.
Основни резултати истраживања у овој студији су сагледавање регионалног диференцирања
миграционих феномена, ради ублажавања неповољних емиграционих трендова, преусмеравања
досадашњих праваца миграција на различитим регионалним нивоима и промене у релацијама
миграционих феномена са осталим елементима демографског система и елементима
економских, социјалних и других просторних система. Сагледавани су трендови у обиму,
правцима, структурним обележјима, узроцима и последицама савремених и будућих
унутрашњих и међународних миграција становништва, као и повратних, циркуларних и
сезонских миграција у сврху формулисања адекватних мера одрживе популационе политике
према миграцијама. Наведене су препоруке за миграциону политику у циљу стабилизовања
структуре миграционих феномена на различитим регионалним нивоима. Студија показује место
и улогу Србије у међународном миграционом систему, те и неопходност билатералних
међународних споразума из овог домена.
Анализирани миграциони феномени у изабраним јединицама локалне самоуправе Граду
Лесковцу, Граду Ужицу, Граду Зрењанину и Граду Зајечару, праћени су укрштањем података о
ставовима и намерама о пресељавању по социодемографским обележјима и етнодемографској
структури са нивоом квалитета живота, руралним развојем, стањем животне средине и радом
локалних самоуправа. Ставови и намере о пресељавањима становништва сагледани су по
структурним обележјима становништва по полу и старости, активности, занимању и
запослености, образовању, матерњем језику, брачности, типу домаћинства и породице. Веза
феномена миграција и старења становништва је вишедеценијски друштвени изазов који је
обликовао специфичне начине размишљања становништва о исељавању и домаћинствима без
младих. Системским приступом анализирано је стање и развој миграционих система, дат је
ранг фактора привлачног и одбојног карактера као детерминанти миграција за ниво Србије,
урбане и руралне просторе. Добијене локалне специфичности о миграционим феноменима дају
детерминанте о пресељавању на микро и мезо регионалним нивоима. Посебан аспект
истраживања је сет питања која би могла ублажити неповољне миграционе трендове који
зависе од доносиоца одлука о креирању јавних политика. Резултати студије упућују на
постављање хипотеза о будућим правцима формулисања предлога и мера миграционе политике
од локалног до националног нивоа као саставног дела популационе политике.
Показана је потреба за мерама политике према миграцијама на локалном нивоу, који је
препознат као субјект спровођења миграционе политике. Управљање миграцијама
становништва треба да садржи најцелисходнији одговор како да миграције постану покретач
развоја неразвијених и региона у развоју. Циљ је да се миграције перципирају и реализују не
као претња, већ као шанса за развој од локалног до националног нивоа Србије.
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МЕТОДОЛОГИЈА ИСТРАЖИВАЊА
Комплексна анализа миграционих феномена у изабраним јединицама локалне самоуправе
сагледана је уз помоћ различитих методских поступака, који су представљали комбинацију
деск истраживања и теренског рада. Квантитативно истраживање је подразумевало
селектовање и анализу података пописне и миграционе статистике. Ставови и намере
становништва о миграцијама у садашњости и будућности добијени су квалитативним
истраживањем, како на случајном (анкете затвореног типа), тако и на репрезентативном узорку
(интервјуи).
У циљу добијања релевантних података и показатеља, истраживање је започето применом деск
анализе, која је подразумевала прикупљање, анализу и структурирање доступних
верификованих извора података који се односе на задату тему истраживања, као што су:
званична статистичка евиденција, монографске публикације, научни и стручни радови,
просторни планови, припремљене/објављене стратегије, студије и истраживања, законска и
подзаконска акта.
Теренска истраживања су се заснивала на квалитативном истраживању репрезентативног
узорка у четири јединице локалне самоуправе, како би се осветлили ставови и намере
становништва о пресељавању, као и утицај миграција становништва на демографско старење и
улози локалне самоуправе у управљању миграцијама. Пројектни тим је током интензивног
једномесечног рада, у циљу добијања што прецизнијих података о ставовима и намерама
становништва о миграцијама, креирао анонимну анкету затвореног типа која је спроведена на
случајном узорку. Подаци су прикупљани тако што су анкете попуњаване од стране испитаника
на терену, као и попуњавањем on-line анкета. Питања у анкети су груписана у 4 групе
(социодемографске карактеристике испитаника, ставови о квалитету живота, ставови и намере
о пресељавању и улога локалне самоуправе у управљању миграцијама), а издвојена је и
посебна група питања која је третирала проблематику становништва сеоских насеља. Поред
тога, креирана су и четири различита упитника која су коришћена као водичи кроз дубинске
интервјуе са релевантним актерима. Упитници су креирани за представнике локалних
институција, затим за локално становништво (млади и породице са малолетном децом), израђен
је и упитник за разговор са старим лицима, као и упитник за руралну популацију. Квалитативна
анализа је употпуњена и организовањем фокус група са матурантима средњих школа. Веома
значајан метод приликом истраживања је био и метод опсервације на терену. Анкетна
истраживања вршили су студенти основних, мастер и докторских академских студија
Географског факултета у Београду посебно обучени за теренска истраживања. У циљу провере
и допуне теренских података организовани су и разговори са представницима релевантних
установа, организација и канцеларија у локалним самоуправама: канцеларије за младе,
канцеларије за миграције, националне службе за запошљавање, здравствених, образовних и
културних установа, завода за социјално осигурање, геронтолошких центара, удружења
пензионера и организација цивилног друштва.
Рад на терену је обављен током априла и маја 2019. године. Подаци су анализирани кроз ESPAI веб-базирану платформу, развијену за статистичку анализу велике количине података. За
потребе овог пројекта обрађене су 3424 анкете, а из базе је експортовано, обрађено је и
припремљено за анализу 960 фајлова/података од чега 42 са вишеструким укрштањима (3 или 4
варијабле) (више о бази у прилогу). Online анкету је попунило 325 лица односно 10%
испитаника изабраних локалних самоуправа. Такође, није валидирано 325 упитника
(неистрајност испитаника у попуњавању анкете) што је нешто мање од 10% од укупно унетих
упитника у базу. Посебно је важно напоменути да је проценат оних који нису одговорили на
неко од питања изузетно мали, и да се креће између 0,29 и 2,54% по једном питању.
Анкетом је обухваћено и 380 лица старијих од 60 година, од чега је 43,2% старијих од 65
година. Више од половине анкетираних су пензионери, док је 43% у радном односу и 12% су
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пољопривредници. Истраживање је поткрепљено и полуструктурираним интервјуима са
особама 65+, фокусираним на емиграцију деце, проблеме остарелих лица, међугенерацијску
породичну подршку након емиграције потомака, као и улогу локалне самоуправе у
остваривању квалитетнијег живота особа из старачких домаћинстава. С обзиром да три од
четири изабране јединице локалне самоуправе представљају етнички хетерогене средине,
анкета је садржала два питања о етничком идентитету која се односе на језичку припадност
испитаника, при чему су постављена према оба концепта који доминирају у истараживањима
овог типа. Прво питање је постављено према концепту уптребног (говорног - langue parlée,
конверзацијског - umgangssprache) језика, док је друго засновано на концепту матерњег језика.
Резултати у студији су приказани према одговорима на друго питање које због доказане
''објективности'' у односу на остала етноидентитска питања представља методолошки коректив
у етнодемографским истраживањима.
Обележје испитаника
Број испитаника
Полна структура
Старосна структура
Образовна
структура
Структура према
брачности

Састав
домаћинстава

3424
2481
943
1449
1956
1398
1626
190
176
1382
1830
1275
2126

Град
Лесковац
1124
770
354
509
607
475
545
96
28
426
659
390
724

Град
Ужице
899
637
262
420
475
345
424
126
65
395
429
335
564

Град
Зрењанин
808
640
168
278
527
345
383
77
28
323
452
312
493

Град
Зајечар
583
428
155
238
343
228
271
81
54
235
286
236
344

272
382
1450
758
248
218

70
94
491
266
62
112

65
96
403
203
71
37

75
106
341
174
65
23

62
84
215
111
48
46

Укупно
Укупно
Градско
Остала
М
Ж
Младо (20-40)
Зрело (40-60)
Старо (60 +)
Основна
Средња
виша и висока
Ван брака
Брачна/партнерска
заједница
Самачка
са партнером без деце
са партнером и децом
са родитељима
са децом
са родитељима и децом
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МИГРАЦИОНИ ПРОФИЛИ

МИГРАЦИОНИ ПРОФИЛ
Града Лесковца
Број становника 2017.
Површина км2
Број насеља
Густина насељености
Урбано – рурално (%)
Просечна старост
Индекс старења
Степен развијености

136.888
1.025
144
134
45:55
43,2
1,42
III група

13473
13237
11324
11514
-236

1971/61

1981/71

6103
190
2985 -3118

1991/81

-1311
-4423

-5449

-6597
2002/91-5734
2011/02
-12046

промена броја становника
природни прираштај

Популациона величина по насељима, 2011.

мигрциони салдо
Економска структура становништва 2018.
Запосленост Незапосленост
Удео жена у броју
незапослених (%)
број стопа број стопа
(%)
(%)
31.415 22,9 16.821
34,9

Удео НКВ и ПКВ у броју
незапослених (%)
47,8

Број
пензионера
26,0

31.557

Зараде по запосленом
(Србија=100)
80,6

Учешће сектора БДВ општине 2018.

Структура запослених 2018.

Нето-финансијски резултат општине 2018.
Добиташ Губиташ

Типови општег кретања: I1- експанзија имиграцијом, I2- регенерација
имиграцијом, I3- слабу регенерацију имиграцијом и I4- врло слабу
регенерацију имиграцијом; Е1- емиграција, Е2- депопулација, Е3изразита депопулација и Е4 изумирање
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МИГРАЦИОНИ ПРОФИЛ
Града Ужица
Број становника 2017.
Површина км2
Број насеља
Густина насељености
Урбано:рурално (%)
Просечна старост
Индекс старења
Степен развијености

74.371
667
41
112
76:23
44,0
1,55
I група

10493
9494
6554 3939

6303
3191 5068
5674 606
893-594

1971/61

-3471
-1511

299
1981/71

1991/81

2002/91

2011/02
-4982

промена броја становника
природни прираштај

Популациона величина по насељима, 2011.

мигрциони салдо
Економска структура становништва 2018.
Запослени Незапослени Удео жена у броју незапослених
(%)
број стопа број стопа
(%)
(%)
23.455 31,5 3.548 13,1
55,3

Удео НКВ и ПКВ у бр.
Незапослених (%)

Број
пензионера

Зараде по запосленом
(Србија=100)

20,4

20.153

96,5

Учешће сектора БДВ општине 2018.

Структура запослених 2018.

Нето-финансијски резултат општине 2018.
Добиташ Губиташ

Типови општег кретања: I1- експанзија имиграцијом, I2- регенерација
имиграцијом, I3- слабу регенерацију имиграцијом и I4- врло слабу
регенерацију имиграцијом; Е1- емиграција, Е2- депопулација, Е3изразита депопулација и Е4 изумирање

13

МИГРАЦИОНИ ПРОФИЛ
Града Зрењанина
Број становника 2017.
Површина km2
Број насеља
Густина насељености
Урбано – рурално (%)
Просечна старост
Индекс старења
Степен развијености

117.365
1.321
22
89
62:38
42,2
1,46
II група

14145
76536492
9463

60343429
2698
-37 -2485

1971/61

1981/71

1991/81

-1729

-2522
-7425
2002/91-4727
2011/02 -6960
-8689

промена броја становника
природни прираштај

Популациона величина по насељима, 2011.

мигрциони салдо
Економска структура становништва 2018.
Запослени Незапослени Удео жена у броју. Незапослених
број стопа број стопа (%)
(%)
(%)
36.256 30,8 4.806 13,2
48,8

Удео НКВ и ПКВ у броју
незапослених
35,6

Број
Зараде
по
пензионера (Србија=100)
28.188

запосленом

97,5

Учешће сектора БДВ општине 2018.

Структура запослених 2018.

Нето-финансијски резултат општине 2018.
Добиташ Губиташ

Типови општег кретања: I1- експанзија имиграцијом, I2- регенерација
имиграцијом, I3- слабу регенерацију имиграцијом и I4- врло слабу
регенерацију имиграцијом; Е1- емиграција, Е2- депопулација, Е3изразита депопулација и Е4 изумирање
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МИГРАЦИОНИ ПРОФИЛ
Града Зајечара
Број становника 2017.
Површина км2
Број насеља
Густина насељености
Урбано – рурално (%)
Просечна старост
Индекс старења
Степен развијености

55.205
1.069
42
52
64:35
46,6
2,08
II група

5399
4145
4531
3534
-868
1971/61

1981/71

-611

-2097
-1821

1991/81 -3918
2002/91

-1576

-667

-5218
2011/02 -5841

-6794

-6508

промена броја становника
природни прираштај

Популациона величина по насељима, 2011.

мигрaциони салдо
Економска структура становништва 2018.
Запосленост Незапосленост
број стопа број стопа
(%)
(%)
11.743 21,3 5.367
31,4

Удео жена у броју
незапослених (%)

Удео НКВ и ПКВ
незапослених (%)

52,6

35,5

у

броју

Број
пензионера

Зараде по запосленом
(Србија=100)

17.480

88,0

Учешће сектора БДВ општине 2018.

Структура запослених 2018.

Нето-финансијски резултат општине 2018.
Добиташ Губиташ

Типови општег кретања: I1- експанзија имиграцијом, I2- регенерација
имиграцијом, I3- слабу регенерацију имиграцијом и I4- врло слабу
регенерацију имиграцијом; Е1- емиграција, Е2- депопулација, Е3изразита депопулација и Е4 изумирање
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ОПШТИ СТАВОВИ

МИГРАЦИОНИ ФЕНОМЕНИ
КРОЗ СТАВОВЕ О ПРЕСЕЉАВАЊУ

С

тавови о пресељавању суштински значе начин сагледавањa глобалних и специфичних
аспеката миграција становништва као важне компоненте демографског развитка. Изјашњавање
у погледу подржавања или неподржавања пресељавања становништва даје одговоре о намерама
пресељавања, кроз које се сублимирају елементи просторних система као детерминирајући
фактори одвијања просторне покретљивости становништва (природни, демографски,
економски, социјални, културно-цивилизацијски). Кроз ставове о пресељавању се перципирају
специфична обележја аутохтоне и мигрантске популације, са аспекта временске и просторне
утемељености од нивоа локалних заједница преко макрорегионалног до националног и
међународног нивоа.

Општи ставови о пресељавању становништва
Перцепција степена подршке пресељавањима становништва. На питања о ставовима о
пресељавању становништва доминирају одговори који подржавају и у потпуности подржавају
пресељавање 41,4%, док међу испитаницима пресељавање не подржава 21,8% лица изабраних
локалних самоуправа. У градским насељима 44,7% испитаника, а у сеоским насељима 33,7%
испитаника подржава и у потпуности подржава пресељавање. Удео категорије становништва
која не подржава пресељавање износи 18,7% у градовима, а 30,4% испитаника у сеоским
срединама. Наведени подаци се могу узети као репрезентни за Србију као целину, посебно у
вези са чињеницом да је утврђена сличност у ставовима о пресељавању и урбане и руралне
популације, која је само различитог интензитета и очекиваног одоговора да више сеоског
становништва не подржава пресељавање.
Какав је Ваш став о исељавању становништва из општине?
У потпуности подржавам
Подржавам

Укупно

Делимично подржавам

Градско

Не подржавам

Сеоско

Немам став
0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

35.0%

Добијени резултати показују да женско становништво више подржава пресељавање у односу на
мушко (45%:37%), што упућује на вишедеценијско уједначавање просторне мобилности
становништва по полу у Србији у условима модернизације друштва и већег учешћа жена у
пресељавањима ради склапања брака. Исељавање у највећој мери подржава младо
становништво, те се у старосној групи 20-24 године више од половине испитаника изјаснило да
подржава или у потпуности подржава пресељавање (51,3%). Удео лица која подржавају и
потпуно подржавају пресељавања континуирано опада са старошћу. Иако је удео лица старости
65 и више година који подржавају и потпуно подржавају пресељавање најнижи (22%), његова
вредност потврђује утемељен позитиван став према пресељавању. У овој старосној категорији,
код лица која имају непосредно искуство емиграције деце, убедљиво преовлађује став да
исељавање потомака сматрају добром одлуком која је праћена рационалношћу и мерена преко
добробити деце. Ретка су лица која не одобравају одлазак своје деце, а тај став углавном
формирају тек у познијим годинама када су се суочили са болешћу и усамљеношћу, док у време
њихове емиграције нису размишљали о последицама на своју будућност. Утврђени дубоко
утемељени ставови о подржавању пресељавања у свим старосним категоријама становништва
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изучаваних локалних самоуправа показују дуготрајност интензивне просторне мобилности
становништва како у изучаваним локалним самоуправа тако и у Србији као целини.
Пресељавање не подржава у већој мери мушко (27,8%) у односу на женско становништво
(17,5%). У свим старосним контигентима сваки пети испитаник не подржава исељавање, осим у
старосној групи 20-24 године, где свега 16,4% испитаника не подржава миграције, док у
старосној групи 60-64 сваки трећи, а у старосној групи 65 и више године чак сваки други
испитаник не подржава пресељавање.
Истраживање је показало да свако треће лице које је завршило основну школу подржава и у
потпуности подржава пресељавање, затим 43,3% испитаника са завршеном средњом школом,
47,1% са вишом, а са високом школом 38,5% испитаника. То говори у прилог чињеници да
високообразовани у току свог живота, као и у историјском контексту боље сагледавају
последице интензивних миграционих кретања. Са порастом нивоа образовања смањује се удео
лица која не подржавају пресељавање. Највећи контигент становништва који не подржава
пресељавање је у категорији лица без завршене и са непотпуном основном школом (50%),
потом код лица са завршеном основном (37,5%) и средњом школом (23,1%). Високообразовано
становништво на основу већег знања и личног искуства боље види последице интензивних
миграција у ширем историјском контексту, те се 19,2% испитаника ове категорије лица
изјаснило да не подржава пресељавање.
„Сви ће људи отићи. Сви су већ отишли, што на факултет, што за иностранство. Ја знам да се та
деца неће вратити и то је јако тешко гледати.“ (Ужице, 48 година, разведена, запослена)
''Зауставила бих миграције, без народа нема државе.'' (Лесковац, 30 година, незапослена, неудата)
„Не бих се супротставила. Пустила бих природан ток, а и сматрам да је сада сувише касно. Требало је
раније размишљати о томе.“ (Зрењанин, 28 година, неудата, незапослена)
„Ако се политика и стандард не промене подстицала бих људе да иду. Незапосленост и стандард су две
кључне ствари.“ (Зајечар, 37 година, удата, запослена)

Испитаници који живе са родитељима (47%) и у партнерској заједници без деце (50%) у
највећем проценту подржавају и у потпуности подржавају пресељавање, јер су ове категорије
становништва мобилније од осталих, они су млађи, образованији, материјално слабије
обезбеђени, економски зависни од родитеља, те подржавају одвајање од примарне породице.
Пресељавање у највећој мери не подржавају лица у браку (22,5%), као и они који припадају
категорији разведених (24,2%), док је најмањи удео код лица која живе у партнерској заједници
(17,5%).
Када је у питању економска активност, у потпуности подржавају и подржавају пресељавање
испитаници запослени у приватном сектору (46%), лица која остварују зараду од неформалног
рада (45%), издржавана лица и лица која живе од зајма или уштеђевине (60%). Становништво
које прима дознаке из иностранства се у високом проценту (47%) изјаснило да подржава и у
потпуности подржава пресељавање, што је у складу са њиховим основним изворима прихода
који стижу од исељених чланова породице из иностранства. Испитаници запослени у државним
и јавним службама квартарног сектора делатности подржавају и у потпуности подржавају
исељавање са уделом од 40%. Са друге стране, исељавање у највећој мери не подржавају лица
која приходе остварују од пољопривреде и лица са личним приходима, односно пензионери
(сваки трећи испитаник), као и лица која живе сама (самачка домаћинства).
„Подржавам све. Кад сам видела колико боље живи и како је задовољна! Срећна сам због ње, јер је она
тамо срећна.“ (Зрањанин, 66 година, разведена)
„Живим као вук самотњак. Од када су отишли као да су заборавили да имају мајку. Мада сам их
подржавала да оду, да знају за шта раде.“ (Ужице, 72 године, удовица)
„Син није направио добар потез. Оставио је саму мајку у своју кућу у којој је он требао да живи. Зна се
да је мушкој деци место уз родитеље. За ћерку ми није жао. Нормално је то што се удала.“ (Лесковац,
75, удовица)
„Па, не бих рекла да је то добро. Ником није мило да напусти свој дом.“ (Зајечар, 65 година, удовица)
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У градским срединама исељавање највише подржавају млади, старости 20-24 године (57,6%),
становништво са вишом (52,5%), високом (41,7%) и средњом школом (46,6%), као и
становништво запослено у приватном сектору (47,6%) и са зарадом од неформалног рада
(45,2%). У сеоским срединама исељавање највише подржавају исте групе становништва као и у
градским срединама, али је њихов удео знатно мањи – млади, старости 20-24 године (38,8%),
становништво са средњом (37,2%), вишом (34,7%) и високом школом (27,3%), као и
становништво запослено у приватном сектору (40,9%) и са зарадом од неформалног рада
(45,6%).
И у урбаној и у руралној средини међу старијим испитаницима евидентан је очекивано највећи
проценат оних који неподржавају пресељавање. Не подржава исељавање готово свако треће
лице запослено у примарном сектору делатности и пензионери, лица без завршене основне
школе и они који живе сами. Становништво које не подржава исељавање у градским насељима
махом чини старо становништво (40,7%), са завршеном основном школом (30,1%), које има
личне приходе - пензије (25,7%), као и становништво са приходима од имовине и инвестиција
(25,6%). Слично је и код испитаника из сеоских насеља, с тим да је удео наведених група у
односу на градске испитанике знатно виши. Исељавање у руралним просторима не подржава
чак 65,8% старог становништва, 57,1% без завршене основне и 42,7% са основном школом, као
и 45,3% лица које имају личне приходе - пензије. У сеоским насељима је посебно евидентно
високо учешће међу становништвом које не подржава исељавање код лица са завршеном
вишом и високом школом (26,5% и 26,4%), у односу на исту категорију становништва у
градским насељима (17,3% и 17,9%). То потврђује напред изнете констатације да са порастом
образовања расту сазнања о негативним последицама исељавања становништва.
Међу испитаницима српског матерњег језика 41,8% подржава и потпуно подржава
пресељавање, делимично подржава 27,5%, а не подржава 22,1% испитаника. Пресељавање не
подржава више мушко у односу на женско становништво, најстарији, лица без завршене
основне школе, као и лица која остварују приходе из пољопривреде, пензионери, и они која
имају решено стамбено питање. Српско становништво посматрано по језичкој и по етничкој
припадности највише не подржава пресељавања, како емиграцију из анализираних локаних
самоуправа, тако и из Србије у целини. То је резултат боље спознаје и веће забринутости за
демографско изумирање српског народа и становништва у односу на друге националности у
Србији.
У односу на испитанике осталих језичких припадности, најнижи удео директне подршке
пресељавању забележен је код испитаника мађарског матерњег језика (33,7% подржава и
потпуно подржава пресељавање). Међутим, код испитаника ове категорије виши је проценат
лица која делимично подржавају пресељавање (37,5%), док пресељавање не подржава 16,3%
испитаника, а полна структура указује да женско становништво.више подржава пресељавање.
Највећа подршка пресељавању је забележена у старосној групи 35-39 година, код
високообразованих, ожењених/удатих, лица која живе са брачним/ванбрачним партнером без
деце, као и код становништва које је у радном односу у државном сектору и има решено
стамбено питање. Код испитаника мађарског матерњег језика веома је висок проценат
испитаника који немају став о пресељавању (12,5%), што говори да се на основу добијених
података најмање може прецизно закључити о ставовима о пресељавањима становништва
мађарског матењег језика, јер су исељавања овог становништва у пракси већа него што изнети
ставови показују.
Посматрано према језичким модалитетима, 67,9% испитаника влашког матерњег језика
подржава и у потпуности подржава пресељавање, док се свега 7,6% изјаснило против
пресељавања, уз чињеницу да већу подршку миграцијама дају мушкарци, што није адекватно
укупном узорку у коме женско становништво више подржава пресељавање. Највећа подршка
пресељавању долази из контигената становништва старости 55-59 година, становништва са
завршеном средњом школом, затим од лица која су у браку, која живе са брачним партнером
без деце, примају зараду из радног односа у државном сектору и имају решено стамбено
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питање. Померање веће подршке пресељавању на старије средовечно становништво у односу
на млађе контигенте влашког матерњег језика долази од животног искуства ''гастарбајтерских''
и економских миграција у иностранство после 60-их година XX века, у којима је влашко
становништво највише и учествовало.
Табела 1. Ставови становништва према матерњем језику о исељавању (%)
Матерњи језик
Српски

подржава и у
потпуности подржава
41,8

делимично
подржава

не подржава

нема став

27,5

22,1

8,6

Мађарски

33,7

37,5

16,3

12,5

Влашки

67,9

22,6

7,6

1,9

Ромски

39,0

44,0

13,6

3,4

55,0
17,5
17,5
10,0
Остали језици
Напомена:* у категорију ''осталијезици'' спада и становништво бугарског, македонског, словачког, румунског,
хрватског и чешког језика за које су у анкети посебно прикупљани подаци.

Резултати истраживања показују да је удео испитаника ромског матерњег језика који
подржавају и у потпуности подржавају пресељавање 39%, при чему је овај став уједначен код
испитаника оба пола. Треба нагласити да је међу испитаницима ромског матерњег језика
највећи проценат оних који делимично подржавају пресељавање (44%), док пресељавање не
подржава 13,6% испитаника. То говори о флуидности ставова о миграцијама код ромске
популације, који се код њих често мењају услед укупне веће просторне покретљивости и
непостојању дефинисаних ставова о миграцијама ове групе као код других категорија
испитаника. Највећи број испитаника у категорији ''остали језици'' је изјавио да подржава
емиграционе процесе и то са 55%. Овде су у питању припадници различитих националности, те
и различитог матерњег језика који су мање заступљени у узорку и захтевају детаљнија
истраживања.
Структура и временски аспекти пресељавања становништва. На питање о томе ко се
највише исељава из изабраних јединица локалних самоуправа, 71% укупног броја испитаника
се изјаснио да одлазе млади, и то 70,7% у градским и 72,9% у сеоским насељима. Тек сваки
пети испитаник је одговорио да предњачи исељавање целих породица и то 21,04% у градским и
15,8% у сеоским насељима. Обим појединачног исељавања младих је толико интензиван да га
једнако запажају и становници градских и сеоских насеља, док различито перципирање
исељавање комплетних породица долази због чињенице да се из градских насеља више
исељавају комплетне породице, а из сеоских насеља појединци млађе старосне доби. Међу
најстаријим становништвом (60 и више година) јасно преовлађује став да у исељавању
учествују доминантно млади (79,5%), а затим у знатно мањој мери целе породице (10%). Код
овог становништва су формирани ставови о миграцијама на основу ранијих исељавања, када је
било више појединачних пресељавања, у односу на новији период у коме се повећава удео
комплетних породица. Перцепција исељавања по полу показује се као мање значајна у
поређењу са ранијим периодима, у којима се више исељавало мушко становништво.
Ко се по вашем мишљењу
највише исељава из ваше општине?
4%5%

млади

20%

целе породице
71%

остали
не знам
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„Недовољно послова за младе, нарочито добро плаћених послова за младе који се враћају са факултета
из неких других градова. Такође, нема подршке младим породицама. Мислим да млади, али и сви они који
одлазе не виде перспективу у Ужицу.“ (Ужице, доносиоц одлука)
„Негативно је што одлазе млади људи на првом месту. Али их разумем. Знам колико је тешко када
хоћеш себи нешто да приуштиш, а не можеш. Правиш компромисе сваког месеца са самим собом.
Никога не осуђујем за одлуку да се исели.“ (Лесковац, 27 година, град, запослена)
„И сада после свог тог труда (завршетка факултета) да неко после тога не препозна наш рад и вољу за
тим, сигурно не бих остала у том случају. Јер као шта да радим? Завршила сам факултет, имам
диплому и шта ћу сада са тим? Тако да, у том случају када после неког времена не би могли да нађемо
посао, па сигурно би тражили негде било где, где нам се укаже прилика'' (Зајечар, матурант, гимназија)
„Становништво се највише исељава у Немачку, медицинске сестре, а што се тиче Србије, Београд и
Нови Сад, мада више у иностранство и то целе породице, а појединачно у Београд и Нови Сад, највише
због студирања.'' (Зрењанин, Градска управа)

Временска перцепција интензитета пресељавања за период пре десет година и данас показује да
више од половине анкетираних особа сматра да су миграције данас знатно интензивније, што
потврђују и различити, постојећи статистички извори. Међу испитаницима чак 84,5% сматра да
се значајно више и више становништво исељава данас у односу на период пре десет година.
Међу испитиваним градским становништвом овог мишљења је 85,2%, а међу становништвом
сеоских насеља 82,2% испитаника. Наведени подаци о перцепцији садашњег исељавања као
масовне појаве, компатибилни су са стварним стањем новије просторне мобилности
становништва, а условљени су и чињеницом да се данас у средствима јавног информисања и у
свим сегментима друштвеног живота више износе питања и проблеми о миграцијама
становништва од стране политичке, стручне и научне јавности.
Да ли сматрате да се данас више људи исељава
него пре 10 година?
1%
6% 2%

значајно више

6%1%

више
исто
50%

мање
значајно мање

34%

не знам
Без одговора

„Сви беже из Србије, као да је овде завладала нека епидемија. Мислим да ће у будућности још да се
интензивира исељавање.“ (Лесковац, градско насеље, незапослен 30).
„Мислим да јесте. Главни разлог што људи одлазе, по мени, је то што су незадовољни самим собом. Сви
се надају да је на западу боље, као да тамо расте новац на дрвећу. Прво се треба позабавити
сопственим животом, радити на себи и схватити да може било где да се успе и да за тако нешто није
потребно напуштати већ изграђен живот.“ (Лесковац, градско насеље, запослен, 33 године)
„Да. Одлив мозгова је већи од 2006-2007. године, а највиши у последње 3-4 године. Тада су отишли скоро
сви моји високообразовани пријатељи и нису се вратили.“ (Зајечар, 33 године, неудата, запослена)
„Још више ће их бити. Људи масовно продају куће и станове и одлазе.“ (Зајечар, 37 година, удата,
запослена)

Пресељавање као претња и подршка развоју. При сагледавању феномена пресељавања
становништва као претње или могућности за развој, евидентан је доминантно песимистички
став, јер се миграције становништва углавном сагледавају као лимитирајући фактори развоја, а
веома мало као развојна шанса. Тако 56,1% испитаника види феномен миграција као претњу, а
свега 6,6% као позитивну везу између миграција и развоја локалних самоуправа. Становници
градских и сеоских насеља имају уједначен став по питању утицаја миграционих процеса на
развој локалних самоуправа, а тиме и државе у целини. Наиме, 56,9% испитаника у градским и
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54,6% у сеоским срединама миграције становништва перципира као претњу укупном развоју.
Забрињава податак да феномен миграција у функцији развоја локалне заједнице, и државе у
целини, види свега 6,4% градског и 7,4% анкетираног сеоског становништва. Уједначеност
ставова по овом питању међу градском и сеоском популацијом лежи у чињеници да сеоско
становништво има очигледнији контакт са субјектима који учествују у миграцијама него
градско становништво и види више позитивних ефеката. Генерално се може закључити да
становништво у Србији недовољно сагледава значај новчаних средстава од дознака, као и да не
види могућност и добробит од повратних и циркуларних миграционих кретања. То потврђује и
чињеница да највећи удео испитаника нема јасно дефинисан став управо по овом питању, те
чак 19,6% укупног броја испитаника (19,6% у градовима и 19,7% у селима) није знало одговор.
Притом, 16,7% укупно анкетираних лица (16,6% у градовима и 17,4% у селима) миграције
становништва доживљава истовремено и као претњу и као могућност за развој локалне
самоуправе.
Како сагледавате феномен миграција становништва у Вашој општини?

Као претњу укупном развоју
Као могућност за развој

Укупно
Градско

И једно и друго

Сеоско

Не знам
0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

Да просторна покретљивост становништва може допринети развоју, незнатно више уочава
мушко у односу на женско становништво, док женска популација нешто више види
пресељавање као претњу развоју локалних самоуправа. С обзиром да изабрани примери могу
послужити као репрезент на државном нивоу, овакав став је валидан и на националном нивоу.
Охрабрује чињеница да међу млађим испитаницима (20-24 године) преовлађује став да су
миграције могући покретач развоја њиховог краја (14,8%), док се код осталих старосних група
тај удео креће испод 10%. У категорији старијег средовечног становништва више од 60%
испитаника сматра миграционе процесе као претњу развоју, што је приближно ставу и код
испитаника осталих старосних група, изузев најмлађих испитаника. Миграције становништва
не виде као шансу за развој како испитаници без школске спреме, тако и високообразована
лица у старосним категоријама средовечног и старог становништва, што упућује на потребу
стручне и научне едукације шире јавности на ова и сродна питања миграционих феномена.
„Претња. Нема људи. Затварају се школе. Све мање деце се рађа, а млади, са друге стране, одлазе.“
(Лесковац, градско насеље, 32 године, ожењен, запослен)
„Зауставила бих миграције сигурно. Зашто да нам пропадају таленти, зашто другим државама да
дајемо своје највеће богатство?! Људи треба да остану и да пласирају своје идеје овде.“ (Лесковац,
градско насеље, 42, удата, незапослена)
„Миграције видим као претњу. Млади одлазе. Сви који долазе из иностранства новац не улажу у
општину. Троше на себе, дају за изградњу кућа, купују аутомобиле и сличне ствари.“ (Зајечар, градско
насеље, 33 године, неудата, запослена)
Претња. Фали нам образовани кадар, нема радне снаге. Људима је жао што одлазе, али свакако иду.
(Зрењанин, сеоско насеље, 32 године, удата, запослена)
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МИГРАЦИОНИ ФЕНОМЕНИ
У НАМЕРАМА О ПРЕСЕЉАВАЊУ

Намере становништва о пресељавању представљају показатељ у којој ће мери испитаници

реализовати своје ставове везане за миграционе феномене. Њиховим сагледавањем могуће је
утврдити којим интензитетом се размишља о пресељавању и омогућује се процена вероватноће
реализације те одлуке. Основно полазиште је да се утврде привлачни и одбојни фактори као
детерминанте миграционих процеса, њихов ранг у хијерархији фактора у домену
демографских, економских, социјалних, политичких, психолошких, еколошких и других услова
квалитета живота. Посебан акценат је стављен на улогу и значај локалних заједница као
просторног амбијента у коjeм се формирају ставови и остварују намере о пресељавању и као
географског простора у коме се преплићу различите последице донетих одлука у вези
пресељавања.

Општи трендови у намерама о пресељавању
Учесталост размишљања о пресељавању. Намере испитаника о пресељавању указују на
садашњи и будући миграциони потенцијал у четири изабране јединице локалне самоуправе,
које су релевантне на макрорегионалном и националном нивоу. На питање у ком степену
размишљају о пресељавању, 42,3% испитаника је одговорило да размишља и да често
размишља. У градским насељима је таквих 44,7% испитаника, а у сеоским насељима 36,2%
испитаника, што је очекивано мање. И поред чињенице да је потенцијал за просторну
мобилност становништва већи у градским срединама, податак да сваки трећи испитаник у
сеоским насељима размишља и често размишља о пресељавању показује још увек високо
значење миграција становништва за задовољење животних потреба људи у руралном простору.
Да ли сте икада размишљали
да се преселите из садашњег места пребивалишта?
3,56 %

често размишљам о томе

14,43 %
27.92 %

не размишљам о томе
понекад размишљам о томе

24,36 %
28,52 %

размишљам о томе
не знам

Миграциони потенцијал је нешто већи међу женским становништвом, јер 44,7% жена и 39,7%
мушкараца размишља и често размишља о пресељавању. Међу женском популацијом свака
трећа особа често размишља о пресељавању, док насупрот томе сваки трећи мушкарац не
размишља о пресељавању. Намера за пресељавање равномерно опада са старошћу популације.
Отуда, често размишља и размишља о пресељавању 2/3 младих у старосној групи 20-24 године
и 1/2 испитаника између 25-34 године. Међу средовечним становништвом старости 40-49
година више од 40% испитаника често и веома често размишља о пресељавању, док тај удео
опада код лица у старосном контигенту 50-59 година и износи у просеку 35%. Код лица
старијих од 65 година овај удео испитаника износи свега 8,5%. Међу становништвом градских
и сеоских насеља које често размишља о пресељавању, доминира младо становништво, у
контигенту од 20-24 године (52,1% у градским и 38,8% у сеоским срединама).
О пресељавању највише размишљају особе са завршеном вишом (30%) и високом школом
(43,2%), док чак 2/3 лица са завршеном основном и 75% лица без формалног образовања не
размишља о пресељавању. Међу градским испитаницима сваки трећи са завршеном средњом,
вишом и високом школом често размишља о промени места пребивалишта, а у сеоским
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насељима сваки четврти испитаник. Ово указује на обим и значај миграција стручних и
високообразованих лица, што је тренутно прворазредни проблем демографских и свеукупних
друштвених токова у Србији. Највећи миграциони потенцијал је међу лицима која још увек
нису склопила брак (55,8%), међу лицима која живе са родитељима (51,9%) или са партнером
(53,6%) и која немају решен стамбени статус (62,1%). Запослени у приватном сектору имају
израженију намеру за пресељавање (47,3%), од лица која су запослена у државним
институцијама (41,3%). Ангажовани на хонорарним пословима и они који живе од уштеђевине
и зајма и социјалне помоћи су се у највећој мери изјаснили да размишљају о пресељавању, што
се поклапа са констатацијама изнетим о ставовима о миграцијама.
Да ли сте икада размишљали да се преселите из садашњег места пребивалишта?

Често размишљам о томе
Понекад размишљам о томе
Градско

Не размишљам о томе

Сеоско
Размишљам о томе
Не знам
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5.0%
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40.0%

Међу укупним бројем испитаника 28,5% не размишља о промени места пребивалишта, међу
сеоским становништво таквих је 37,2%, а међу градским становништвом тај удео је знатно
нижи и износи 25,5%. Са аспекта намера о пресељавању забрињава што релативно ниски удели
сеоског, а посебно градског становништва не перципирају свој останак у месту садашњег
становања. О пресељавању не размишља старије становништво, лица са завршеном основном
школом и непотпуним образовањем, лица у браку са децом, запослени у јавном сектору, особе
које имају решено стамбено питање. И у градским и у сеоским насељима, о пресељавању не
размишља већина старог становништва, без завршене или са завршеном основном школом, као
и становништво које поседује кућу/стан.
''Не размишљам о пресељавању. Не бих имала слободу какву имам овде. Друга држава, друга правила.
Морала бих да се одрекнем многих ствари које сам овде постигла. Имала бих пара, али мислим да бих
изгубила много више.'' (Лесковац, 30 година, сеоско насеље, незапослена)
''Размишљам да одем. Волео би да живим у Јапану или Кореји, због тога што су изузетно напредни и
имају развијену технологију.'' (Ужице, 22 године, неожењен, запослен)
''О пресељавању размишљам понекад. Када бисмо отишли, то би било негде у Европу, због стандарда.
Отишли бисмо због бољег квалитета живота. Да можемо да приуштимо себи и деци и да путују, да
иду на одмор сваке године, то нам недостаје, да иду на утакмице, у позориште, биоскоп.'' (Зрењанин, 32
година, удата, запослена)
''Не размишљам да одем. Али ако дође до тога ништа ми неће бити препрека. Окренућу се и отићи.''
(Зајечар, 34 године, неудата, запослена)

Посматрано према језичкој припадности, највећи број испитаника је изјавио да размишља о
емиграциији као виду решавања својих животних проблема. Међу испитаницима српског
матерњег језика 42,6% често размишља и размишља о пресељавању, 24,5 % понекад размишља,
а не размишља да се исели 28,7% испитаника. Очекивано је да највише размишља о
пресељавању српска популација млађег старосног узраста, али је овим истраживањем утврђен
забрињавајуће висок удео испитаника српског матерњег језика старијег од 50 година који о
исељавању размишљају и често размишљају. Ако би се оствариле миграционе намере српског
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становништва за пресељавањем, оне би донеле девастирање фертилног и радног контигента,
као основе за биолошко обнављање српског народа. Највиши удео лица који неподржавају
пресељавање евидентан је код испитаника српског матерњег језика, што упућује на већу
везаност Срба за своју матичну земљу у односу на припаднике националних мањина у Србији.
Табела 1. Намере становништва према матерњем језику о исељавању (%)
Језик

често размишља и размишља понекад размишља не размишља

не зна

Српски

42,6

24,5

28,7

4,2

Мађарски

38,8

25,0

28,7

7,5

Влашки

52,8

24,5

22,7

0

Ромски

45,8

20,3

32,2

1,7

Остали

50,0

15,0

35,0

0

Испитаници мађарског матерњег језика често размишљају и размишљају о пресељавању
(38,8%), понекад размишља 25%, а не размишља 28,7% лица. Размишљање о пресељавању је
међу Мађарима знатно израженије код женског у односу на мушко становништво. Намере о
пресељавању су релативно уједначене по петогодишњим старосним групама од 20-39 година, а
линеарно опадају према старости. Међу испитаницима влашког матерњег језика размишља и
често размишља о пресељавању 52,8% становништва, што је највећи удео просторне
мобилности по националности и може се везати за традиционално највећу заступљеност Влаха
из Источне Србије међу економским мигрантима у иностранству. Понекад размишља о
пресељавању 20,3%, а не размишља о пресељавању 32,2% испитаника влашког матерњег
језика. Међу испитаницима ромског матерњег језика доминантно преовладава размишљање и
често размишљање о пресељавању (45,8%), што је по уделу изнад става срспког народа, а
ближе ставу Влаха.
Одлучујући фактори останка у месту пребивалишта. Генералне детерминанте миграција
становништва и њихове специфичности у анализираним локалним самоуправама могуће је
сагледати преко одговора на питање о одлучујућим факторима због којих се испитаници нису
иселили из места становања. Доминантни разлози за ненапуштање места сталног боравка су у
првом реду фактори емоционалне природе тј. везаност за породицу и пријатеље (32%). Решено
стамбено питање је друго по рангу фактора за останак у месту становања (19,9%). На трећем
месту испитаници указују да нису мигрирали због осећаја патриотизма и припадности
друштвеној заједници (10%). Веома важан показатељ је да добар посао као разлог останка
наводи тек 9,2% испитаника, задовољство квалитетом живота 5,1%, а свега 2,6% лица није се
иселило због жеље да помогне развоју своје локалне самоуправе. Везаност за породицу и
пријатеље је најчешћи разлог због којег се нису иселили како становници градских (31,5%),
тако и становници сеоских насеља (33,1%), што показује јаку везу патријархалне породичне
структуре. То указује да материјални аспекти нису у Србији још увек значајније угрозили
породицу као стуба функционисања друштва. Знатно мањи проценат испитаника је као разлог
навео решено стамбено питање и то 18,3% у градским и 20,5% у сеоским насељима.
Патриотизам и осећај припадности је чешћи разлог останка сеоског (11,1%) у односу на
градско становништво (9,0%).
Женска популација као разлог останка у јединицама локалне самоуправе у већем проценту
наводи везаност за породицу/пријатеље (33,9%), у односу на мушку популацију (29,6%). За
женску популацију је решено стамбено питање важнији фактор што се нису преселиле у
поређењу са мушким испитаницима (21,2:18,2%). Патриотизам и осећај припадности
друштвеној заједници очекивано је виднији код мушке популације 12,7% у односу на женску
популацију 7,2%. Код свих старосних група важан фактор због кога се испитаници нису
иселили јесте везаност за породицу и пријатеље. Решено стамбено питање као фактор
миграција расте са старошћу и у самом је врху детерминанти просторне покретљивости код
средовечног становништва у 40-им и 50-им годинама. Остварење доброг посла као најчешћи
разлог због којег се нису иселили наводе становници старости 25-34 године, и то
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високообразована лица, 9,7% у градским и 8,9% испитаника у сеоским насељима. То показује
да је Србији и у млађим старосним групама задовољавајући посао фактор останка, те може
зауставити емиграцију најобразованијег становништва, што ургентно треба решавати.
Патриотизам је разлог за останак средовечних испитаника, сеоског становништва старости 4554 година (13,2%), као и градског становништва старости 30-34 године (10,9%) и старих лица
(11,6%). Везаност за породицу, као и патриотизам и осећај припадности опадају са нивоом
образовања испитаника као фактори просторне покретљивости становништва.
Који су одлучујући фактори због којих се нисте иселили из општине?
Везаност за породицу/пријатеље
Решено стамбено питање
Патриотизам и осећај припадности
Друго

Укупно

Добар посао

Градско

Стил/начин живота

Сеоско

Задовољство квалитетом живота
Жеља да се помогне развоју општине
0.0%

5.0%

10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0% 35.0%

''Не, ја сам направио овде кућу нову прошле године, тако да немам намеру да одем'' (Зрењанин, 30 година, ожењен,

запослен)
''Навикао сам се овде. Најсигурније се осећам. Дедовина је овде и све сам то наследио од оца. Отишао бих, али ми је
незгодно да оставим бабу и деду. Посветили су ми цео живот, стари су, нема ко даих чува ако ја одем.'' (Лесковац,
27 година, ожењен, незапослен)
''Зато што сам превише везан за породицу, првенствено за дете. Везаност за дом. Међутим, јако се кајем што се
нисам одселио до сада. Не осване јутро, а да ја не помислим где могу преко да возим, с обзиром да сам возач по
професији. Међутим, ломим се највише због детета и због породице.'' (Ужице, 34 године, ожењен, запослен)
''Недовољна храброст....везаност за породицу, за ову земљу, нада да ће бити боље и да ће се све променити.''
(Зајечар, 27 година, неудата, запослена)

Као најчешћи разлог за одлуку да се не иселе из општине у анализи по језичкој структури су
породичне и пријатељске везе које је означило 52% испитаника ромског, 40,5% мађарског,
37,3% влашког и 33,7% српског матерњег језика. На другом месту разлога за останак у свом
месту боравка се налази решено стамбено питање код испитаника влашког, мађарског и
српског језика, односно укорењени стил живота код испитаника ромског језика. Патриотизам и
национална осећања као разлог останка су подједнако заступљени са уделом од око 4% код
испитаника влашког, мађарског и ромског језика, док је код испитаника српског језика са
уделом од 10% нешто израженији. Значај овог фактора је јачи осећај за развој матичне државе.
Испитаници српског матерњег језика као примарне разлоге пресељавања наводе сличне разлоге
као и припадници осталих етничких група: лоша економска ситуација, боље плаћени посао,
недостатак перспективе и правне државе, као и корупцију. Као разлог за пресељавање
испитаници мађарског матерњег језика наводе боље плаћени посао, лошу економску ситуацију,
недостатак правне државе (10%) и безперспективност. Код испитаника ромског матерњег
језика породични разлози су нешто више потенцирани него код осталих етничких група.
Одлучујући фактори за пресељавање. Најзначајнији разлози за пресељавање које наводе
испитаници све четири локалне самоуправе налазе се у економској сфери: лоша економска
ситуација (17,4%), боље плаћен посао (17%) и немогућности проналажења посла (9,1%). Одмах
након ових фактора, на одлуку о пресељавању утичу и проблеми у функционисању државног
апарата: корупција 8,6% и недостатак правне државе 8,8%. Недостатак перспективе као разлог
исељавања наводи 8,6% испитаника, док су знатно мањи удели следећих разлога: напредовање
у каријери (6,0%), породични разлози (5,9%), наставак школовања/усавршавања (2,7%) и
неразумевање средине за стил живота (1,9%). Важно је нагласити да нестабилну геополитичку
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ситуацију као фактор пресељавања наводи свега 1,6% испитаника, што говори да је
становништво превасходно окупирано побољшањем економских услова живота и животног
стандарда, те глобална и регионална политичка питања нису стална тема у њиховом
свакодневном животу. Становници сеоских и градских насеља имају уједначене ставове о
најзаступљенијим разлозима за одлазак , а то су пре свега лоша економска ситуација (17,3% и
17,7%) и боље плаћени посао (17,1% и 16,6%). Немогућност налажења посла је чешћи разлог
код сеоског становништва (10,8 %), што посебно истиче младо становништво, у старосној
групи 20-24 године (16,2%) са завршеном средњом школом (12,5%) који остварују приходе из
неформалног рада (16,5%) и пољопривреде (10,3%). Истичемо и да је значајан број испитаника
навео да не постоји разлог за исељавање (8.9%), и то знатно већи удео становништва у сеоским
срединама (13,6%) у односу на испитанике из градских насеља (7,4%).
Који су разлози због којих сте спремни да напустите место у коме живите?
Лоша економска ситуација
Боље плаћен посао
Не постоји разлог за исељење
Немогућност налажења посла
Корупција
Недостатак правне државе

Укупно

Недостатак перспективе

Градско

Напредовање у каријери

Сеоско

Породични разлози
Други разлози
Наставак школовања/усавршавања
Неразумевање средине за стил живота
Нестабилна геополитичка ситуација
0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

Економски разлози су главни фактори мигрирања и код мушког и код женског становништва.
Популација жена као важнији разлог за будућу емигрирацију наводи напредовање у каријери,
наставак школовања и породичне разлоге, а код мушкараца су заступљенији фактори везани за
корупцију у друштву и нестабилну политичку ситуацију. Као прворазредни фактор емиграције
код младог становништва од 20-24 године истакнута је немогућност проналажења посла, у
старосној групи од 25-29 година боље плаћен посао, а лошу економску ситуацију као
најважнији фактор пресељавања виде лица у старости од 30-34 године. Недостатак перспективе
као разлог исељавања у први план истичу испитаници у 40-им годинама, становништво у
старости 45-49 година наводи корупцију, а испитаници од 55-59 година породичне разлоге
(спајање породица) као фактор пресељавања. Немогућност налажења посла као разлог за
миграцију наводе испитаници без и са завршеном основном школом, боље плаћени посао
наводе лица са завршеном средњом и високом школом, а високообразовани поред економских
фактора потенцирају и безперспективност и недостатак правне државе. Градско становништво
као разлог чешће наводи недостатак правне државе (9,5%) и недостатак перспективе (9,4%),
што је посебно присутно код средовечног становништва, старости 45-54 година (22,5%), високе
стручне спреме (22,7%), који остварују приходе из неформалног рада (25%) или су запослени у
државном сектору (20,1%). Лошу економску ситуацију и потребу за боље плаћеним пословима
као разлоге исељавања истичу испитаници који још увек нису у браку, они који живе са
родитељима или су подстанари и запослени у приватном сектору.
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Анализом одговора испитаника различитих језичких модалитета утврђене су одређене
специфичности у перципирању најзначајнијих фактора који би подстакли пресељавање.
Испитаници српског матерњег језика су нагласили да је основни разлог за пресељавање лоша
економска ситуација и то 17,2% испитаника, што је знатно испод просека у односу на
испитанике осталих језика. На другом месту по важности фактора због којих би се преселили,
испитаници су навели боље плаћен посао (16,9%), док на трећем месту наводе недостатак
правне државе (8,9%). Недостатак перспективе и корупција су такође високо рангирани као
разлози због којих би испитаници српског матерњег језика напустили место становања. Важно
је истаћи да могућност напредовања у каријери у већој мери истичу испитаници српског у
односу на испитанике мађарског, влашког и ромског матерњег језика.
Табела 2. Становништво према језичкој припадности и разлозима због којих би напустили место становања (%)
Разлози испитаника
Немогућност налажења посла
Лоша економска ситуација
Боље плаћен посао
Напредовање у каријери
Наставак
Недостатак перспективе
Породични разлози
Неразумевање средине за стил
Недостатак правне државе
Корупција
Нестабилна геополитичка
Други разлози
Не постоји разлог за исељење
Укупно

српски
9,1
17,2
16,9
6,1
2,7
8,6
5,8
1,9
8,9
8,6
1,6
3,2
9,0
100,0

мађарски
5,8
19,2
20,5
1,9
3,2
9,0
6,4
0,6
9,6
7,1
5,8
2,6
7,7
100,0

влашки
8,7
29,3
25,0
2,2
1,1
4,3
5,4
4,3
3,2
6,5
1,1
1,1
7,6
100,0

ромски
18,6
15,5
20,6
1,0
1,0
6,2
9,3
5,2
1,0
4,1
4,1
6,2
7,2
100,0

остали
13,0
19,5
15,6
6,5
2,6
6,5
6,5
1,3
10,4
7,8
1,3
1,3
7,8
100,0

Као водеће разлоге због којих би се иселили, испитаници мађарског матерњег језика наводе
боље плаћен посао (20,5%) и лошу економску ситуација (19,2%). На постављено питање о
разлозима исељења 10% испитаника је као трећи у рангу разлога навело недостатак правне
државе, док је 9% навело недостатак перспективе. Одговор, који се у односу на припаднике
осталих језика јавио у највишем уделу, односи се на нестабилну геополитичку ситуацију у
Србији коју је као један од разлога за исељење навело близу 6% испитаника мађарског
матерњег језика. Нестабилна геополитичка ситуација је међу свим осталим групама које су
биле обухваћене истраживањем (укупно десет) евидентиран још код испитаника влашког,
српског, ромског и румунског језика са уделима који су се кретали у интервалу од 1-4%.
Испитаници влашког матерњег језика су као водеће разлоге због којих би напустили место
становања навели лошу економску ситуацију (29.3%), боље плаћен посао (25%) и немогућност
запослења (8.7%). Код испитаника ромског матерњег језика највећи удео испитаника је навео
као главне разлоге за пресељавање боље плаћени посао (20,5%), немогућност налажења посла
(18,6%), а потом и лошу економску ситуацију (15,5%). Међу свим испитаницима припадници
ромског матерњег језика су се у највећој мери изјаснили и да је недостатак правне државе један
од значајних разлога због којих би се определили за пресељавање (9,3%).
Перцепција остварења намера о пресељавању у наредној години. Са аспекта сагледавања
потенцијалних миграција становништва у блиској будућности важно је питање о могућности да
се пресељавање обави у наредних годину дана. Међу испитаницима који су одговорили да
размишљају и често размишљају о пресељавању, на конкретно питање да ли ће та намера бити
и остварена за годину дана, тек сваки четврти (26,3%) је истакао да су шансе веома велике и
велике.
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Колика је могућност да се преселите у наредних годину дана?
9,49%
32,62%

13,58%

не размишљам о пресељењу
мала
веома мала

16,65%
26,29%

велика
веома велика

Иако се женско становништво у већем проценту изјаснило да размишља и често размишља о
пресељавању, свака друга испитаница је истакла да су шансе да се пресељавање обави у
наредних годину дана мале и веома мале. Могућност пресељавања у наредном периоду као
реалну, више перципира мушка популација (24,4% мушкараца и 22,2% жена). Сваки други
испитаник у старости 20-24 године види велику и веома велику могућност за исељавање у
наредних годину дана, што високо перцепирају и испитаници у старосној групи 25-29 година.
Анализа одговора испитаника ове две старосне групе збирно указује да готово 50% младих у
старосном контигнету 20-29 година планира одлазак из места сталног пребивалишта, што је
изузетно забрињавајући податак. Међу испитаницима који су се изјаснили да постоји велика и
веома велика могућност за исељавање у наредних годину дана, сваки четврти има завршену
средњу и вишу школу, а сваки пети факултет. Произилази, очекивано, да је младо образованије
становништво у оптималном фертилном и радном периоду најмобилнији део популације, а ове
категорије више верују да постоји могућност за пресељавање у наредних годину дана, и зато
њих можемо сматрати демографским потенцијалом спремним за емиграцију. Више од половине
лица која су ван брака (неожењени/неудате) су се такође изјаснили да верују да ће се иселити у
наредних годину дана, као и лица која живе као подстанари или са родитељима и која раде у
приватном сектору (29,4%), приходе остварују од надница и хонорарног рада (50%) и лица која
живе од помоћи других лица или од дознака из иностранства (50,5%).
Табела 3. Шанса за пресељавање у наредних годину дана испитаника од 20-29 година (%)
Шансе за пресељавање
Веома велика
Велика
Мала
Веома мала
Не размишљам о пресељавању

Удео испитаника
22,6
27,1
26,6
9,4
13,7

Четвртина испитаника из градских насеља изјаснила се да постоји велика и веома велика
могућност да се преселе у наредних годину дана (23,6%), од чега више од половине младог
становништва (старости 20-29 година), са завршеном средњом (26,8%), вишом и високом
школом (22,4%), које живи као подстанари (45,8%) или у заједници са родитељима (32,8%).
Велика и веома велика могућност за пресељавањем током наредне године је нешто нижа
(22,11%) међу испитаницима у сеоским насељима, преовлађује такође млађе становништво
(42,4%), са вишом и високом школом (24,2%), које живи у заједници са родитељима (34,%) или
као подстанари (32,4%).
Сеоско становништво је мање склоно промени места пребивалишта у наредних годину дана
(41,5%). Међу њима доминирају стара (89%) и средовечна лица старости 35-64 године (45,8%),
као и становништво са решеним стамбеним питањем (60,3%). Интересантно је да се, поред две
трећине испитаника са завршеном основном школом, јавља и веома висок удео сеоског
становништва са завршеном високом (32,3%), вишом (38,8%) и средњом школом (39,8%) који
не намеравају да се пресељавају у току наредне године. Мањи проценат градског становништва
(29,5%) не размишља о пресељавању у наредних годину дана. Удео анкетираног становништва
који сматра да је могућност пресељавања током наредне године мала или веома мала износи
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45,9% у градским и 35,3% у сеоским насељима. Када је реч о намери пресељења у наредних
годину дана највиши удели су код испитаника влашког 35.9% и мађарског језика 30%, односно
28,8% код испитаника ромског језика. Удео испитаника српског језика које намерава да се
исели у наредних годину дана износи 22,9%.

Профил потенцијалног мигранта у Србији:
Мушкарац, старости 20-24 године, живи у граду у заједници са
родитељима или као подстанар, има завршену средњу или вишу
школу, неожењен је и незапослен и има рођаке или пријатеље у
иностранству.

Потенцијални прваци пресељавања. У овој студији испитивани су потенцијални правци
будућих миграционих кретања становништва изабраних локалних самоуправа кроз намере о
пресељавању у друге општине Србије, регион Београда или у иностранство. О исељавању
међународног карактера и пресељавању у иностранство размишља 45,7% испитаника и то
48,6% из градских и 38,6% из сеоских насеља. То је у вези са савременим трендом интензивног
исељавања становништва у иностранство, о чему сведоче и резултати овог ипитивања, да чак
шест пута више лица која желе да се иселе размишљају да учествују у међународним
миграцијама. Код унутрашњих миграција треба нагласити готово уједначени (низак) удео
испитаника који су се изјаснили да би се преселили у другу општину или у Београд (8,5%:9,1%)
Можемо закључити да је значајно опала привлачна снага регионa Београд као дестинације за
миграције.
Жеља за одлазак у иностранство преовлађује и код мушке и код женске испитиване популације,
а међу онима који размишљају о унутрашњим миграцијама, жене више преферирају Београд
него друге општине у Србији, што је у вези са стицањем образовања. Код младог становништва
веома је висок удео оних који размишљају о пресељавању у иностранство и то: 57,1% у
старости 20-24 године и 63,8% у старости 25-29 година. Међу испитаницима који се одлучују за
миграције унутар Србије, млађи више виде Београд као миграционо одредиште, док старији
подједнако преферирају Београд и другу општину Србије. Алармантан је податак да преко 50%
испитаника до навршених 50 година размишља да емигрира у иностранство. Такође и
чињеница да међу испитаницима са завршеном основном школом више њих размишља о
исељавању у иностранство него у Београд и другу општину Србије. Очекивано је да са
повећањем нивоа образовања и удео становништва које намерава да оде у иностранство
значајније расте, али је изненађујуће висок проценат повезаности нижег образовног нивоа и
међународних миграција, што значи да је исељавање из земље доминантан правац миграција
становништва Србије, те егзодуса који већ постоји и има тренд да се и даље настави, ако се
мерама државе не утиче на његово смањење. Зато је важно деловати на смањење исељавања из
земље свих категорија становништва, пре свега младих, стручних и образованих. У
иностранство желе да се иселе лица која нису у брачној заједници, који живе са родитељима
(55,6%) или су подстанари (61,6%), у партнерској заједници и која раде у приватном сектору
(свако друго лице) или су издржавана лица (62,6%). Чак и код лица која имају посао у
државном сектору, веома је висок удео оних који би се иселили у иностранство, што значи да
садашњи ниво материјалних прихода и сталан посао није гарант останка у држави.
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Уколико размишљате о исељавању где би то било?

9,11%

8,53%

у иностранство
45,71%

35,22%

не размишљам да се преселим
у Београд
у другу општину у Србији

И код испитаника свих језичких група доминира жеља за пресељењем у иностранство у односу
на пресељење у Београд или неку другу општину у Србији. Пресељење у иностранство планира
знатан проценат испитаника влашког, ромског и мађарског језика. Удео испитаника српског
језика који планирају пресељење у иностранство износи 45.2%, док се за пресељење у Београд
изјаснило 9.5%, што поново потврђује већ наглашену већу везаност српског народа за матичну
земљу у односу на националне мањине.
Важност Београда као имиграционог центра је видно смањена у односу на раније деценије када
је процес ''Београдизације'' Србије био у пуном јеку и то руши мит да сви желе да се преселе у
Београд. Начин и квалитет живота становништва се значајно мења данас што говори о хитности
мера за останак и опстанак у Србији, посебно младог за рад и репродукцију способног
становништва.
''Одлазе и у друге градове, али већински за иностранство. Одлазе и у Београд, Нови Сад, али више Београд, али из
мог неког окружења више сад у иностранство. Одлазе јер су незадовољни животним стандардом, пре свега
материјалном ситуацијом. Па онда и све то што вуче.'' (Зрењанин, 30 година, удата, запослена)
''Евентуално бих ишао за неким бољим образовањем и за неким бољим послом, али би све то било у Србији, не бих
ишао у иностранство. '' (Ужице, 23 године, неожењен, незапослен)
''У иностранство дефинитивно. У последње време мислим да је Немачка баш популарна међу људима који се
исељавају из наше општине.'' (Лесковац, 30 година, удата, незапослена)
''Не знам шта да кажем. Знам и једне и друге, 50%-50%. Нема их па их нема, где год да отишли.'' (Зајечар, 27
година, неожењен, запослен)

Намеравано временско трајање пресељавања. У испитиваним локалним самоуправама сваки
трећи испитаник који размишља о пресељавању, трајно би се преселио из места садашњег
пребивалишта, а 11,6% би се преселило док се у држави не побољшају услови живота. На дуже
од годину дана би се преселило 10,8% испитаника, а исти проценат је одговорио да не зна
одговор на ово питање. Само 2,6% испитаника се изјаснило за пресељење до 3 месеца, што
говори о приступу и сагледавању сезонских и периодичних миграција. Иако су ова кретања
данас већег обима, евидентно је да се недовољно перципирају као алтернативе за решавање
питања животног стандарда. Анализа размишљања о пресељавању према типу насеља показује
већу просторну мобилност градске у односу на сеоску популацију. Трајно би се преселило из
места садашњег пребивалишта 34,7% испитаника у градским, док је удео тих лица у сеоским
срединама знатно мањи и износи 21,4% лица. Јасно је да је код градског становништва
израженија жеља за трајним пресељавањима, што указује на транзиционе миграционе периоде,
али и да су исцрпљени демографски потенцијали за миграције у сеоским насељима. И поред
тога, сваки пети становник сеоских насеља жели да се исели, што води ка демографском
изумирању села. Значајан је удео становништва које би се иселило док се у држави не
побољшају услови живота (11,1% у градским и 13,3% у сеоским насељима), као и на дуже од
годину дана (10,6% у градским и 11,5% у сеоским насељима).
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Табела 4. Намеравано временско трајање пресељавања
Временски период
до 3 месеца
дуже од годину дана
трајно
док се у мојој држави не побољшају услови живота
не размишљам да се преселим
не знам
Без одговора
Укупно:

Број
90
369
1060
38
1047
409
51
3424

%
2,6
10,8
30,9
11,6
30,6
11,9
1,5
100

Женско становништво више размишља о дефинитивном пресељавању, те је свака трећа
испитаница одговорила да би се трајно иселила. Међу мушком популацијом је учесталији
одговор да би се вратили када се ситуација у држави побољша, што је веома важно сазнање за
планирање и усмеравање повратних миграција. Становништво свих старосних група преферира
трајно исељавање, уз смањење удела у старијим кохортама. Тако се једна трећина лица у
старости 20-24 изјаснила за трајно пресељавање, а сваки пети испитаник би се иселио на дуже
од годину дана, са евентуалном шансом за повратак. Становништво од 25-34 године би се у
највећој мери трајно иселило (39% испитаника), а у овој старосној категорији је нешто већи
удео лица која преферирају циркуларне миграције. Сваки трећи испитаник који није засновао
породицу, живи са родитељима или је подстанар размишља о трајном пресељавању, а сваки
пети о пресељавању дужем од годину дана. О потреби за усмеравањем повратних миграција на
микро, мезо и националном нивоу упућују намере лица која живе у партнерским заједницама, а
учествовали би у повратним миграцијама, уколико би се побољшао животни стандард у Србији
(18,6%), што говори о томе да код ових лица и даље постоји нада да ће засновати своју
породицу у месту, односно држави порекла. Високообразовано становништво више види
исељавање као трајну миграцију (36,4%), као и свако треће лице запослено и у јавном и у
приватном сектору, издржавана лица, лица која остварују приходе од надница, зајма и
уштеђевина, као и прихода од имовине и инвестиција. У повратним миграцијама би
учествовала лица са завршеном средњом (12,5%) и вишом школом (15,1%), лица која остварују
приходе од надница, зајма и уштеђевина, као и издржавана лица. Удели испитаника који
планирају трајно пресељење су уједначени код свих језичких модалитета и крећу од 31-36%.
Када је реч о намери пресељења у наредних годину дана највиши удели су код испитаника
влашког и мађарског језика (35,9% и 30%), односно 28,8% код испитаника ромског језика. Удео
испитаника српског језика које намерава да се исели у наредних годину дана износи 22,9%. За
исељење на период дужи од годину дана изјаснило се 28,3% влашког, 10,9% српског, 8,5%
ромског и свега 6,3% испитаника мађарског језика.
Уколико намеравате да се преселите
на који временски период би то било?

1% 3%
12%

до 3 месеца

11%

дуже од годину дана
трајно
31%

31%

док се у мојој држави не
побољшају услови живота
не размишљам да се
преселим
не знам

11%
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Друштвени развој као фактор стабилизације и преусмеравања миграционих токова. Циљ
ове студије је сагледавање важних побољшања у сфери друштвеног живота која опредељују
одлуку испитаника да остану у месту садашњег пребивалишта, што указује на правце мера
популационе политике за смањење исељавања и ублажавања њихових последица. Већина
испитаника у анализираним локалним самоуправама наводи напредак у економској сфери,
односно веће шансе за запошљавање (22,2%) и напредовање на послу (13,5%), што упућује да
су економске детерминанте најважније у скупу фактора миграција становништва, односно
побољшање економског развитка би могао представљати одлучујући фактор одустајања од
пресељавања. Побољшања у домену социјалне и здравствене заштите становништва које је
истакло 13,1% испитаника види се као трећи у рангу фактора останка у месту садашњег
пребивалишта. На високом четвртом месту јесте потреба за чистијом и здравијом животном
средином (9,9%), која се нашла и испред фактора као што су квалитетније слободно времена,
квалитетније образовање, безбедније окружење, јефтинији стамбени објекти, више времена за
дружење и већа доступност информацијама. Најмањи удео испитаника се определио за
могућност веће партиципације у политичком животу (1,3%), јер су окренути конкретним
егзистенцијалним питањима. Важно је истаћи да готово 10% испитаника разлоге за останак у
месту садашњег пребивалишта види у побољшању неких других сфера друштвеног живота,
који нису апсострофирани анкетним истраживањима.
Табела 5. Побољшања у сфери друштвеног живота која би највише утицала на одлуку о останку у месту садашњег
пребивалишта
Одговор

Број

веће шансе за запослење

1458 22,18 безбедније окружење

(једнаке) шансе за напредовање
боља социјална и здравствена
заштита
чистија и здравија животна средина
квалитетније слободно време
квалитетније образовање

% Одговор

Број

%

385

5,86

888 13,51 јефтинији стамбени објекти

314 4,78%

862 13,11 више времена за дружење

189 2,87%

529 9,86 већа доступност информацијама
149 2,27%
516 7,86 већа партиципацијa у политичком животу 86 1,31%
425 6,46 друго

654 9,95%

Занимљиве су разлике у ставовима између градског и сеоског становништва по овом питању.
Иако су и једни и други на првом месту истакли да би најзначајније побољшање било у
омогућавању већих шанси за запослење, тај проблем је израженији у сеоским насељима (27,0%
према 20,5% у градским насељима). Док су код градског становништва веома значајне (једнаке)
шансе за напредовање (14,0%), код сеоског становништва та сфера је на трећем месту (11,9%).
Сеоском становништву је од већег значаја да напредак буде постогнут у сфери социјалне и
здравствене заштите (12,3 %), док су становници градских насеља то навели на трећем месту.
Високо четврто место заузима и код градског и код сеоског становништва чистија и здравија
животна средина (код градског становништва 10,1%, а код сеоског становништва 9,2%).
У погледу полне структуре уједначен је став да је напредак у сфери запошљавања најважнији
фактор останка у месту садашњег пребивалишта и код мушкараца и код жена (22,8%:21,5%).
Женска популација истиче важност побољшања социјалне и здравствене заштите (13,6%), као и
могућности напредовања на послу (13,3%), док мушка популација предност даје напредовању
на послу (13,6%) у односу на побољшање услова социјалне и здравствене заштите (12,2%).
Истичемо значајно позиционирање важности става о побољшању у сфери животне средине,
које је једнако заступљено по полу (9,81%) као фактора од утицаја на одлуку да се остане у
месту садашњег пребивалишта.
Најмлађи испитаници у старосном контигенту од 20-24 године наглашавају значај
неопходности стварања бољих услова у домену запошљавања (28,6%), једнаких шанси за
напредовање (13,5%), као и стварања услова за квалитетније образовање (11,1%), а све у циљу
промене одлуке о емигрирању. Тако су млади у интевјуима истицали да је у њиховим
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јединицама локалне самоуправе неопходно отворити високошколске установе, јер је одлазак на
школовање у велике макрорегионалне центре значајан покретач дефинитивног пресељавања.
Потребу за чистијом и здравијом животном средином навело је 10,9% испитаника ове старосне
групе, што је највећи удео у односу на све остале старосне групе и говори о томе да млади у
свом фокусу имају заштиту животне средине, као један од важних предуслова квалитетнијег
живота у месту пребивалишта.
И млади у старосној доби од 25-29 година као најважнији фактор останка наводе веће шансе за
запошљавање (27,0%), али за разлику од најмлађих испитаника, више истичу значај напретка у
сфери постизања једнаких могућности за напредовање на послу (19,8%) и бољу социјалну и
здравствену заштиту (9,3%). Испитаници у категорији од 30-34 године поред важности фактора
запошљавања (25,0%), истичу и једнаке шансе за напредовање (15%), бољу социјалну и
здравствену заштиту (12,1%), а високо вреднују и квалитетније слободно време (9,4%), као
сферу у којој је потребно побољшање. Са порастом старости испитаника опада вредновање
запошљвања као фактора, а повећава се учесталост одговора ка побољшању социјалне и
здравствене заштите, као и висок удео чистије и здравије животне средине у рангу фактора који
утичу на одлуку да се становништво не пресељава.
Наведите побољшања у сфери друштвеног живота
која би највише утицала на одлуку да останете?
Веће шансе за запослење
Боља социјална и здравствена заштита
(Једнаке) шансе за напредовање
Друго
Чистија и здравија животна средина
Безбедније окружење

Укупно

Квалитетније слободно време

Градско
Сеоско

Квалитетније образовање
Јефтинији стамбени објекти
Више времена за дружење
Већа партиципацијa у политичком животу
Већа доступност информацијама
0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

Посматрано према највишој завршеној школи, јасно је да је најважнији напредак без обзира на
ниво школске спреме неопходно постићи у домену стварања већих шанси за запошљавање.
Испитаници без завршене основне школе наводе да је напредак неопходно постићи и у сфери
социјалне и здравствене заштите (20,8%), док је важан фактор задовољства квалитетом живота
ових лица и квалитетно слободно време (16,7%). Анкетирани са завршеном основном школом
сматрају важним и напредак у сфери социјалне и здравствене заштите (17,2%), али и да је
неопходно омогућити (једнаке) шансе за напредовање и унапређење квалитета животне
средине (9,4%). Са порастом нивоа образовања, повећање шансе за напредовање се намеће као
други по рангу фактора важним за останак у месту пребивалишта (12,5% код лица са
завршеном средњом и 12,9% са завршеном вишом школом и нешто већи удео 14,4% са
завршеним факултетом). На трећем месту јесте побољшање социјалне и здравствене заштите са
подједнаким уделом испитаника са завршеном средњом, вишом и високом школом (12-13%).
Значајно је нагласити да је код високообразованих веома важан фактор који би могао ублажити
или зауставити исељавање и побољшање у сфери квалитета животне средине, што указује на
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изузетно високу свест лица из ове категорије о неопходности очувања и заштите окружења у
којем живе.
Испитаници који још увек нису ступили у брачну заједницу на првом месту истичу економске
факторе, док су лица која су у браку једина категорија испитаника која сматра да је након
проналажења посла, неопходно унапредити социјалну и здравствену заштиту у циљу останка
становништва. У јавном сектору се као значајан фактор наводи (једнака) шанса за
запошљавање, док испитаници који су запослени у приватном сектору наводе у већој мери
повећање могућности за проналажење посла. И у осталим социјалним категоријама испитаника
побољшање у економској сфери је веома високо рангирано.
С обзиром да је значајан број испитаника, поред решавања свакодневних егзистенцијалних
проблема, навео и потребу постизања напретка у сфери заштите животне средине, јасно је да се
овај проблем препознаје као значајан фактор миграција. Из тог разлога је било значајно
сагледати став ове групе испитаника (9,8%) о стању и квалитету комуналних јавних услуга, као
значајног фактора који утиче на квалитет животне средине. Свако друго лице које сматра да
значајан напредак треба постићи у унапређењу чистије и здравије животне средине види
одвођење отпадних вода као лош и веома лош, 42,3% има исти став према квалитету
водоснабдевања, 40,4% испитаника према прикупљању чврстог отпада, док најмањи удео (али
и даље висок) испитаника ове категорије сматра да је квалитет канализационе мреже
незадовољавајући (37,6%). То значи да би побољшања у сфери друштвеног живота која би
највише утицала на одлуку о останку свакако морала бити комплементарна са побољшањем
квалитета комуналних јавних услуга, како у градским, а пре свега у сеоским насељима.
Најважнији разлог за останак је код младих 20-24 године већа
могућност запослења, желе да живе у чистијој и здравијој
животној средини, а неопходно им је и квалитетније
образовање. Испитаници у старосној групи 25-29 година
сматрају да када се запосле неопходно је да имају (једнаке)
шансе за напредовање, они који имају малу децу и старија
популација сматрају да треба постићи већи напредак у
сегментима социјалне и здравствене заштите, испитаници са
нижим образовним нивоом желе квалитетније слободно
време, а високообразовани квалитетнију животну средину.
Посматрано према језичким модалитетима, одговори на ово питање су показали нешто блажу
етнодемографску диференцијацију на коју су утицали релативно уједначени одговори из
домена еколошке свести, образовних потреба, безбедности и цене некретнина. Колико
изненађују уједначени удели становништва свих језичких група о потреби чистије и здравије
животне средине као фактора останка у месту пребивалишта (испитаници влашког 8.3%,
српског 9.8%, мађарског 10.8% и 11.1% ромског језика), толико је занимљива и готово потпуна
незаинтересованост за партиципацијом у политичком животу и већом доступношћу
информацијама.
Највише утицаја на етнодемографску диференцијацију дао је одговор који се односи на веће
могућности запошљавање. Посматрано према језичкој припадности, међу испитаницима
влашког језика је овај фактор најзаступљенији и износи чак 35,4%, што је значајно више и од
просека за укупно анкетирано становништво, али и од ставова сваке појединачне испитиване
категорије. Испитаници ромског језика сматрају да је побољшање у овој сфери друштвеног
живота најзначајније и то 24,1% лица, док су удели испитаника српског (22,2%) и мађарског
језика (19,2%) нешто нижи. Истовремено, једнаке могућности за напредовање као фактор који
би утицао на став о миграцијама најзаступљенији је код испитаника мађарског језика, док је
изразито ниско рангиран код испитаника ромског језика. Код испитаника мађарског матерњег
језика високо су вредноване шансе за напредовање, зато што су им ближа искуства европских
норми у овом погледу. Високи су удели испитаника који су навели да је неопходно побољшање
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услова социјалне и здравствене заштите, највише код анкетираних лица влашког (19,8%), а
најмање код испитаника српског матењег језика (12,9%). Потреба за чистијом и здравијом
животном средином се и код ових категорија лица перципира као веома значајан фактор
останка, највише код испитаника ромског и мађарског језика, а најмање код испитаника
влашког матерњег језика. Треба напоменути да једино испитаници ромског матерњег језика у
већој мери истичу потребу напретка у сфери постизања безбеднијег окружења за живот, као
важног предуслова одлуке о не пресељавању.
Табела 6. Становништво према језичкој припадности и потребама побољшања у сфери друштвеног живота због
којих не би напустило место становања (%)
Побољшања друштвеног живота
веће шансе за запослење
(једнаке) шансе за напредовање
квалитетније слободно време
квалитетније образовање
више времена за дружење
безбедније окружење
чистија и здравија животна средина
већа доступност информацијама
већа партиципацијa у политичком животу
боља социјална и здравствена заштита
јефтинији стамбени објекти
Друго

српски мађарски влашки ромски
22,2
19,2
35,4
24,1
13,4
15,0
7,3
4,6
7,8
7,2
8,3
0,9
6,5
4,8
3,1
7,4
2,9
3,0
2,1
5,6
5,8
6,0
5,2
12,0
9,8
10,8
8,3
11,1
2,3
1,2
1,0
0
1,3
0,6
0
1,8
12,9
18,0
19,8
18,5
4,7
5,4
5,2
7,4
9,9
8,4
4,2
6,5

остали
17,8
15,1
8,2
6,8
4,1
5,5
5,5
1,4
0
12,3
5,5
16,4

Евидентно је да је побољшање економске ситуације кроз веће шансе за запошљавање и
напредовање најважнији циљ у домену друштвеног утицаја на смањење обима исељавања. Са
порастом старости становништва указује се на потребу побољшања социјане и здравствене
заштите у јединицама локалних самоуправа, јер су ово прворазредне потребе старије
популације, као и популације са малом децом.
Социјална и здравствена заштита представљају водеће индикаторе општег развоја друштва, те
би у улози високо рангираног фактора одвраћања од миграционих намера, уз побољшање
политике запошљавања и опште друштвене климе, морао да представља једну од кључних
детрминанти политике према миграцијама и укупне популационе политике. Резултати анкетног
истраживања недвосмислено указују на потребу преиспитивања здравствене и социјалне
политике и њеног унапређења како не би, уз већ изражене економске факторе, додатно утицала
на мотиве исељавања становништва.
Чиста и здравија животна средина је високо на лествици очекиваних побољшања у сфери
друштвеног деловања на одлуке о останку. Заштита и унапређење животне средине је
перцепирана као једна од приоритетних активности савремене организације друштва, која мора
бити у корелацији са економском политиком у циљу постизања одрживог развоја.
Наведени и други сегменти чине у бити захтеве за вишим животним стандардом као општим
фактором просторне мобилности становништва.
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КВАЛИТЕТ ЖИВОТА
КАО ФАКТОР МИГРАЦИЈА СТАНОВНИШТВА

С

ет питања о квалитету живота у Србији има за циљ да покаже ставове испитаника о општем
социо-економском стању у земљи. Добијени резултати, а посебно чињеница да већина
испитаника негативно перципира друштвени амбијент, показује пресек ефеката транзиционих
токова и тежину структурних реформи. Животни стандард као важна детерминанта
миграционих процеса изражава степен задовољења материјалних и осталих потреба људи.
Адекватан животни стандард појединцима не омогућава само задовољење основних потреба
као што су одговарајућа исхрана, одевање и смештај, већ и учествовање у различитим
друштвеним активностима. Пристојан животни стандард и задовољавајући квалитет живота у
функцији су свеукупне добробити друштва и појединаца у оквиру њега. С обзиром да су више
од половине испитаника старости 20-34 године потенцијални мигранти, фокус структурне
анализе првенствено је усмерен на анализу ове циљне групе.

Општи закључци о квалитету живота
Испитаници у четири анализиране локалне самоуправе означили су да је тренутно стање у
земљи лоше и веома лоше (57,0%), док се свега њих 13,1% изјаснило да је изузетно добро и
добро. Готово сваки трећи испитаник сматра да је стање у земљи делимично добро. Структурна
анализа по старосним групама показује да што је млађа старосна група испитаника процена
општег стања у земљи је неповољнија, те је најнезадовољнија група испитаника у категорији
20-29 година, где преко 60% испитаника оцењује ситуацију у земљи као веома лошу и лошу.
Анализа испитаника према школској спреми показује да су најнезадовољнији тренутним
стањем у земљи испитаници са високом (56,4%), вишом (53,2%) и средњом школом (53,9%).
Анализа из угла извора средстава за живот домаћинстава показује да су најзадовољнији
испитаници који раде у државном сектору (43,8%), док су најнезадовољнији они који примају
зараду у приватном сектору (36,2%) или испитаници који припадају различитим социјалним
групама.
Табела 1. Оцена испитаника о општем стању квалитета живота у Србији (%)
Одговор по старосним
групама
Изузетно добро, добро и
делимично добро

20-24

Лоше и веома лоше

25-29

30-34

35-39

40-44

45-49

50-54

55-59

60-64

65+

Укупно

31,98

33,71

47,29

40,43

35,88

40,70

46,12

51,74

55,61

61,87

42,99

68,02

66,29

52,70

59,57

64,12

59,30

53,88

48,26

44,39

38,13

57,01

Оцена испитаника о општем стању квалитета живота према изворима прихода (%)
68,13

Издржавано лице

29,67
Лоше, веома
лоше

63,42

Социјална примања

31,71
44,75

Пензија

Изузетно
добро, добро и
делимично
добро

52,9
59,81

Зарада у приватном сектору

36,2
51,98

Зарада у државном сектору

43,87
0

20

40

39

60

80

Међу испитаницима у старосној групи 20-24 године који су опште стање у Србији оценили као
веома лоше и лоше 4 од 5 испитаника има завршену основну школу (79,9%), а у старосним
групама 25-29 и 30-34 године више од половине су неожењени/неудати, више од 2/3 има
завршену високу или вишу школу и скоро половина живи у заједници са родитељима. Анализа
групе испитаника са високом и вишом школом која је оценила опште стање у Србији као веома
лоше и лоше са аспекта брачног статуса је ожењена/удата (61%).
Са друге стране, анализа субјективног квалитета живота показује знатно више оптимизма од
оцене стања у држави. Незадовољство сопственим квалитетом живота је највеће у групи
испитаника изнад 65 година (31,1% је незадовољно или врло незадовољно), док је најмање у
групама испитаника 20-24, 25-29 и 30-34 године. Најмање незадовољних лица сопственим
животом је код испитаника са високом школском спремом (24,0% је незадовољних или врло
незадовољних), а такође је и највише задовољних и врло задовољних (29,0%), што говори о
значајној поларизацији ставова међу испитаницима ове категорије.
Табела 2. Оцене испитаника о квалитету сопственог живота према школској спреми (%)
Оцене испитаника
Врло задовољан и задовољан
Делимично задовољан
Незадовољан, врло незадовољан

Са завршеном
основном школом средњом школом вишом школом
19,9
25,9
23,7
39,2
45,1
48,3
37,5
27,3
26,9

високом школом
29,0
45,5
24,0

У групи испитаника старости 25-34 година који су незадовољни или врло незадовољни
квалитетом свог живота, скоро сваки други је са високом школом (48,6%), а веће је
незадовољство сопственим животом код групе испитаника која ради у приватном сектору
(38%), од оних у државном сектору (30%). Скоро сваки други испитаник (49,3%) у групи
испитаника старости 25-34 године који су незадовољни или врло незадовољни квалитетом
сопственог живота живи у заједници са родитељима.
Највећи удео испитаника себе види као припаднике средње друштвене категорије (71,4%), док
се знатно мање њих изјаснило да себе види као припадника ниже (16,7%) и високе друштвене
категорије (4,4%). Перцепција сопственог животног стандарда, односно положаја на
друштвеној лествици, показује да 70,4% испитаника са средњом, 71,2% са вишом и 75,8% са
високом школском спремом себе сматра припадником средње класе. Перцепција припадности
средњој класи нешто је већа код испитаника чији су извори средстава за живот у државном
сектору (52,7%) од испитаника који раде у приватном сектору (47,3%).
Побољшања квалитета живота у протеклих неколико година испитаника старости
25-34 године у зависности од извора зараде (%)

Не, значајно је лошији, незнатно
је лошији

34,66
33,52

Остао је исти

34,36

Зарада из радног
односа у приватном
сектору
44,67

Да, значајно је бољи, незнатно је
бољи

33,66
48,51

Зарада из радног
односа у државном
сектору

Став испитаника о променама у квалитету живота у претходних неколико година показује да
код 36,1% њих није било промена, побољшање уочава 28,7%, док погоршање у квалитету
живота види 31,8% испитаника. Интересантно је да већи проценат испитаника који раде у
државном сектору сматра да им је квалитет живота лошији и незнатно лошији у протеклих
неколико година (32,9%) у односу на проценат испитаника који зарађују у приватном сектору
(28,7%). Анализа испитаника старости 25-34 године показује да је побољшање квалитета
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живота запослених у државном сектору осетило скоро половина (48,5%) у односу на трећину
испитаника у приватном сектору (33,7%).
Структура домаћинстава старосне групе 25-34 године
која не успева да задовољи здравствене потребе (%)
3,48

3,48 2,61
8,7
Сами
Са брачним/ванбрачним партнером без деце
Са брачним/ванбрачним партнером и децом
Са родитељима
Са децом
Са родитељима и децом
Остало

13,91

36,52

31,3

Све потребе домаћинства задовољава 25,7%, док 22,2% не успева да задовољи здравствене
потребе, 21,3% потребе из области културе, а најмањи удео домаћинстава (око 9%) не успева да
задовољи потребе образовање. Истраживање је показало да тек сваки четврти испитаник који
ради у државном сектору успева да задовољи све своје потребе (23,7%), нешто је боља
ситуација код пољопривредника (28,3%), тек сваки трећи у приватном сектору (32%) и тек
сваки пети пензионер (20,4%).
Структура домаћинстава старосне групе 25-34 године
која не успева да задовољи културне потребе (%)
3,08
5,38

7,69

4,62
Сами
19,23

Са брачним/ванбрачним партнером без деце
Са брачним/ванбрачним партнером и децом
Са родитељима

31,54

Са децом
Са родитељима и децом
Остало

28,46

За испитанике у државном сектору приоритетне су потребе у здравству (22,2% не успева да их
задовољи) и култури (23,7%), слично је и за запослене у приватном сектору (19,2% и 19,6%).
Интересантно је да се највише испитаника који су запослени у приватном сектору изјаснило да
све потребе задовољава (32,1%), док пензионери најмање успевају да задовоље све потребе
(20,4%), а приоритетне су потребе за здравственом заштитом, које не успева да задовољи свако
треће лице у овој категорији. Такође, потребе из домена културе не успева да задовољи чак
сваки четврти испитаник који остварује зараду из радног односа у државном сектору.
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Табела 3. Домаћинства према изворима прихода и животним потребама које испитаници не успевају да задовоље
(%)
Животне потребе испитаника
Здравство
Образовање
Култура
Све потребе задовољавамо

Зарада из
радног односа у
државном сектору
22,2
8,4
23,7
23,7

Зарада из
радног односа у
приватном сектору
19,2
8,8
19,6
32,1

Зарада из
пољопривреде

Пензија
21,3
7,6
19,7
28,3

33,1
8,9
19,7
20,4

Када су у питању лична очекивања у погледу животног стандарда у наредних годину дана
сваки трећи испитаник је одговорио да ће стање остати исто, да ће бити боље сматра 27,8%, а
да ће њихов животни стандард бити лошији сматра 26,3% анкетираних лица. Очекивања група
испитаника у вези раста или пада животног стандарда у наредних годину дана су скоро
идентична са просечним очекивањима у све четири општине. Идентичан проценат очекивања
имају запослени у државном и приватном сектору у смислу да се неће ништа променити (34,6%
и 34,7%), нешто је мање оптимистичких очекивања запослених у државном сектору (25,2%
сматра да ће им се животни стандард погоршати) од мишљења запослених у приватном сектору
(26,5%). У старосној групи 25-34 године удео испитаника који сматрају да ће им се животни
стандард погоршати скоро је идентичан и код испитаника са завршеном високом (43,8%) и са
завршеном средњом школом (42,3%).
Квалификациона структура испитаника 25-34 године
који сматрају да ће им се у наредних годину дана
животни стандард погоршати
2,19

Основна школа
Средња школа

43,8
42,34

Виша школа
Висока школа /Факултет/Академија

11,68
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УЛОГА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
У УПРАВЉАЊУ МИГРАЦИЈАМА

Квалитет живота грађана у великој мери зависи од квалитета и доступности јавних услуга.

Садржај јавних услуга обувата широк спектар услуга као што су образовање, здравствена
заштита, социјална заштита, култура, јавно информисање, комуналне услуге и сл. које се
остварују преко јавних служби. У том контексту кључну улогу има локална самоуправа од
чијег квалитета пружања јавних услуга зависи и перцепција испитаника. Циљ истраживања у
овом сегменту је субјективнa оцена испитаника у којој мери они успевају да задовоље своје
потребе, односно, да остваре своја права утврђена законом у оквиру постојећег система јавних
служби на локалном нивоу.

Општи закључци о улози локалне самоуправе у управљању миграцијама
Веома много и много поверења у рад локалних институција има 11,1% испитаника, делимично
поверења има 29,7%, мало поверења 18% анкетираних лица, док чак 34,2% лица нема
поверења. Истраживање је показало да је највеће незадовољство радом локалних самоуправа
(немају поверења и имају мало поверења) у старосним категоријама 20-24 године (59,9%) и 2529 година (56,2%), затим код испитаника средње школске спреме (35,8%), код запослених у
приватном сектору (40,6%) и у категорији испитаника који зарађују од неформалног радахонорари, наднице и др. (46,9%). Укрштањем података о намерама о пресељавању са питањем о
поверењу у рад локалне самоуправе утврђено је да лица старости 25-34 године која често
размишљају о пресељењу немају поверење у рад локалних самоуправа (57,3%), док лица која
имају делимично поверења у рад локалних самоуправа (23,4%) не размишљају о пресељавању.
Имајући у виду да од укупног броја анкетираних сваки четврти ради у приватном сектору
(1.025 испитаника) размере њиховог незадовољства радом локалне самоуправе (40,59%) указује
на неопходност побољшања ефикасности и реорганизације рада како би локалне јавне службе
подстицале рад и биле у функцији приватног сектора и развоја предузетништва.
Разлози за исељавањем испитаника старосне групе 25-34 године
који немају поверење у рад ЛС (%)
2,12

1,78

0,88

Немогућност налажења посла
Лоша економска ситуација
Боље плаћен посао
Напредовање у каријери
Наставак школовања/усавршавања
Недостатак перспективе
Породични разлози
Неразумевање средине за стил живота
Недостатак правне државе
Корупција
Нестабилна геополитичка ситуација
Други разлози
Не постоји разлог за исељење

12,01
12,01

20,49

11,48
2,12
1,24

11,13
17,14
6,01
1,59

Одговор запослених у приватном сектору на питање:
Да ли имате поверења у рад ЛС?
2,1 3,7

27,2
Веома много
Много

20,2
Делимично
Мало
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Немам поверења

40,6
6,2
Не знам и без одговора

Намере о пресељењу испитаника старости 25-34 године
који немају поверење у рад ЛС (%)
1,32
9,25
Често размишљам о пресељењу
Размишљам о пресељењу

17,62

Понекад размишљам о пресељењу
57,27

Не размишљам о пресељењу

14,54
Не знам

Илустрацију значајног неповерења у рад локалних самоуправа допуњују и већински одговори
анкетираних да у значајном проценту нису задовољни радом општинских служби.
Незадовољство је највише лоцирано у млађим старосним групама и у приватном сектору.
Школска спрема испитаника није утицала на степен задовољства радом локалних служби.
Релативно задовољство највише су исказали запослени у државном сектору (делимично
задовољних је просечно 41%, незадовољних 31,5%). Најнезадовољнији радом локалних служби
је старосни контигент 25-34 године (41,7%) у коме половина незадовољних има завршену
високу школу (49,6%). Више од 4/5 запослених у приватном сектору је незадовољно или
делимично задовољно квалитетом рада општинских служби, што има посебну тежину из угла
стратешког развојног циља државе - подстицања бржег развоја предузетништва.
Табела 1. Задовољством квалитетом рада служби (%)
Оцена испитаника
Веома задовољан
Задовољан
Делимично задовољан
Нисам задовољан
Не знам и без одговора

Зарада из радног односа
у државном сектору

Зарада из радног односа
у приватном сектору
5,2
15,9
41,0
31,5
6,3

Структура незадовољних квалитетом рада општинских служби
испитаника 25-34 године (%)
3,33

Основна школа
35,93
49,63

Средња школа
Виша школа
Висока школа

11,11
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2,1
9,8
36,3
45,9
6,1

Степен задовољства радом општинских служби
запослених у државном и приватном сектору (%)

Зарада из радног односа у
приватном сектору

6,.05
45,85
36,29

Не знам и без одговора

11,81

Зарада из радног односа у
државном сектору

Нисам задовољан
Делимично задовољан

6,28

Веома задовољан и задовољан

31,51
41,03
21,18

Квалитет комуналних јавних услуга испитаници различито оцењују. Најлошије је оцењен
квалитет локалних путева, јер више од половине анкетираних лица сматра да је квалитет
локалне путне мреже веома лош или лош (52,9%), док свега 10,2% сматра да је квалитет
локалне путне мреже веома добар и добар. Низак ниво квалитета локалне путне мреже и њеног
одржавања представља један од највећих инфраструктурних проблема.
Табела 2. Оцена квалитета комуналних јавних услуга (%)
Оцена испитаника
веома добро и добро
може бити боље
веома лоше и лоше
не знам

локални путеви

водоснабдевање

10,2
33,2
52,9
5,3

31,3
28,9
35,1
1,9

канализација
25,7
32,9
36,1
3,39

одвод
прикупљање
отпадних
чврстог
вода
отпада
14,9
19,9
29,6
35,2
47,2
36,1
6,4
6,2

Када је у питању стање остале комуналне инфраструктуре, највећи удео испитаника је
незадовољан одводом отпадних вода (47,2%), док је удео лица којa сматрају да је стање лоше
или веома лоше у водоснабдевању, потом канализационом систему и прикупљању чврстог
отпада подједнак (35-36%). Највећи број испитаника сматра да може бити бољи квалитет
прикупљања чврстог отпада (35,2%), док су анкетирани становници све четири јединице
локалне самоуправе најзадовољнији водоснабдевањем (31,25%). Интересантно је да је управо
водоснабдевање једина комунална јавна услуга за коју се готово једнак удео лица (сваки трећи
испитаник) изјаснио да је добро и веома добро са једне, и лоше и веома лоше са друге стране.
Испитаници који живе у градским насељима су истакли да највећи проблем у функционисању
комуналних јавних услуга представља стање и квалитет локалних путева (52%), одвод
отпадних вода (42,6%), да треба побољшати канализацију (36,4%), а најзадовољнији су
водоснабдевањем (34,0%). Више од половине испитаника у сеоским насељима сматра да је
квалитет канализације и одвода отпадних вода лош и веома лош (57,5% канализација и 59,4%
отпадне воде). Квалитетом путне инфраструктуре су незадовољнији становници руралних
средина, али је она ипак на трећем месту према мишљењу испитаника (53,8%). Потребу за
унапређење комуналних услуга анкетирана лица највише виде у домену прикупљања чврстог
отпада (34,1%). Становници сеоских насеља су најзадовољнији водоснабдевањем (27,8%), док
је најмањи удео задовољан стањем путне инфраструктуре (9,2%).
Интересантно је да задовољство квалитетом живота није условљено стањем и квалитетом
комуналних јавних услуга. Наиме, иако је само 5,2% испитаника навело да је један од разлога
зашто су остали у месту садашњег пребивалишта, управо задовољством квалитетом живота, тек
сваки трећи испитаник из ове категорије сматра да је квалитет водоснабдевања и канализације
добар и веома добар, сваки четврти да је квалитет одвода отпадних вода добар, док је свега 27%
испитаника задовољно квалитетом прикупљања чврстог отпада. Из тога следи да се
задовољство квалитетом живота код испитаника перцепира са неког другог аспекта, а не на
основу квалитета функционисања комуналних јавних услуга, које предстаљају елементарне
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предуслове модерног начина живота. С тим у вези је и јасна корелација између намере за
пресељавање (често размишљам и размишљам) и квалитетом комуналних услуга. Што је
намера за одлазак израженија, то је и већи проценат испитаника који истичу да је квалитет
комуналних услуга лош и веома лош. То значи да је уз доминантне економске узроке
пресељавања, веома значајан и квалитет комуналних услуга и сви сегменти који утичу да
појединац буде задовољан, тј незадовољан својим окружењем.
Три главне препреке за постизање веће ефикасности рада локалних самоуправа испитаници
виде у: корупцији (28,8%), квалификацији запослених (23,7%) и организацији рада (20,1%).
Слично је мишљење код испитаника по старости, школској спреми и сектору делатности.
Корупцију као фактор неефикасности рада локалне самоуправе посебно истичу млађе старосне
групе испитаника од 20-29 година (31,2%) и запослени у приватном сектору (33,6%).
Недостатак квалификација запослених као разлог неефикасности рада локалне самоуправе
посебно истичу радници у државном сектору (24%), сваки четврти старосне доби 25-44 године
и испитаници са високом школом (28,5%). Неорганизованост рада локалне самоуправе посебно
истичу испитаници старијих група (сваки четврти испитаник старији од 65 година) и радници у
државном сектору (21,5%). У групи испитаника старосне групе 25-34 године који у корупцији
виде основни фактор неефикасности рада локалних самоуправа су високообразовани (52,7%).
Главне препреке приватног сектора о неефикасном раду ЛС (%)
8,3

24,9

33,6

Прописи
Корупција
Застарела технологија
Сматрам да је ЛС ефикасна у свом раду

19,2

6,6

5,1 2,4

Квалификације запослених
Организација рада
Друго

Приватни сектор истиче да су кључни разлози неефикасности рада локалних самоуправа:
корупција (33,6%), неадекватна квалификација запослених (24,9%) и неорганизованост рада у
локалној самоуправи (19,2%).
Неспорни су приоритети ангажовања власти у наредном периоду без обзира на старосну
структуру испитаника, школску спрему или сектор у коме раде на: повећању животног
стандарда и отварању нових радних места (34,7%), борби против криминала и корупције
(17,8%), унапређењу здравствене заштите (14,3%) и већим улагањима у инфраструктуру
(12,4%). Посебно потенцирају раст животног стандарда испитаници старосне групе 30-34
године (36,1%), са завршеном средњом и вишом школом (35,4% и 36,6%) и подједнако
анкетирани запослени у државном (34,8%) и у приватном сектору (34,1%).
Борбу против криминала и корупције посебно наглашавају испитаници старосне доби 50-64
године (сваки пети), анкетирани са високом школом (18,5%) и запослени у приватном сектору
(18,5%). Унапређење здравствене заштите високо рангирају испитаници старосне доби 25-29
година (16,8%) и најстарија група испитаника (16,7%), испитаници са основном школом
(18,8%), као и сваки пети корисник социјалне помоћи.
Фокус циљне групе испитаника старости 25-34 године са завршеном високом школом усмерен
је на ангажовање власти у наредном периоду на побољшање животног стандарда (35,5%),
борбу против криминала и корупције (17,3%) и унапређење здравствене заштите (14,8%).
Високо је рангиран и приоритет унапређивање културно-образовних институција (8,3%), који је
једино у старосној групи 20-24 године боље рангиран (11,1%).

46

Предлози приоритета ангажовања власти у наредном периоду испитаника
старосне групе 25-34 године са завршеном високом школом (%)
2,94 2,05

Повећање стандарда и отварања нових
радних места
Финансијске иницијативе

1,54

Унапређивање здравствене заштите
17,29

35,47

Унапређивање културно-образовних
институција
Већа улагања у инфраструктуру
Борба против криминала и корупције

9,22

8,32

Одбрана суверенитета и јачања националне
политике
Што бржа интеграција у ЕУ

8,32

Не знам и нема став

14,85

Веома је значајна анализа ставова испитаника различитих језичких модалитета о правцима
ангажмана доносиоца одлука у циљу демотивисања миграционих намера. Добијени резултати
показују да су у врху приоритета испитаника побољшања економског карактера, и то без
обзира на језичку припадност.
Табела 3. Ставови становништва према језичкој припадности о ангажовању власти у циљу ублажавања
пресељавања (%)
Правци ангажмана власти
повећање стандарда и отварања нових радних места
финансијскае иницијативе (кредитне и пореске олакшице,
више подршке за инвеститоре)
унапређивање здравствене заштите
унапређивање културно-образовних институција
већа улагања у инфраструктуру
борба против криминала и корупције
одбрана суверенитета и јачања националне политике
бржа интеграције у ЕУ
не знам/немам став

српски мађарски влашки ромски остали
34,5
35,0
42,3
32,5
34,7
7,7

7,6

12,5

7,7

5,6

14,3
6,5
12,3
17,8
2,1
2,1
1,9

14,2
7,1
13,1
12,0
0
9,3
1,1

12,5
3,8
9,6
13,5
0
4,8
1,0

11,1
0
16,2
11,1
0
20,5
0

11,1
9,7
15,3
16,7
0
2,8
2,8

Најзаступљенији одговор код испитаника свих језичких модалитета јесте неопходност
повећања стандарда и отварања нових радних места и креће се у интервалу од 32,5–42,3%.
Међутим, међу приоритетима на које би по мишљењу испитаника ове категорије требало да
утичу власти високо су рангирани и борба против корупције и криминала (11,1–17,8%),
унапређење здравствене заштите (11,1–14,3%), као и већа улагања у инфраструктуру (9,616,2%). Очигледно је да проблеми око највиталнијх друштвено-економских питања подједнако
брину целокупно становништво, што указује да се у овом сегменту може са високом
сигурношћу закључити да ставови и намере о пресељавању немају национални/етнички
предзнак.
Веома су занимљиви и резултати који показују значајну етнодемографску
диференцијацију по питању односа према текућим евро-интеграцијским процесма Републике
Србије. У том контексту је значајно истаћи да су испитаници српског матерњег језика
интензивирање интеграције Србије у Европску унију поставили у најнижи ранг приоритета
власти у контексту ублажавања или заустављања пресељавања, иако је познато да они чине
најмасовнији контигент емиграната управо у најразвијенијим државама Европске уније.
Резултати истраживања показују да су испитаници осталих језика истакли значај интезивирања
евро-интеграција Србије са знатно вишим уделима у интервалу од 4,8-20,5%. Одбрану
суверенитета и јачање националне политике као смерницу ангажмана власти у циљу
ублажавања или смањења пресељавања, изузев ниског удела испитаника српског матерњег
језика (2,1%), није навео ни један испитаник из категорије других матерњих језика.
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СПЕЦИФИЧНИ СТАВОВИ

МИГРАЦИОНИ ФЕНОМЕНИ
КРОЗ СТАВОВЕ О ПРЕСЕЉАВАЊУ
Специфичности у ставовима о пресељавању у јединицама локалних
самоуправа
Перцепција степена подршке пресељавањима становништва. Пресељавање становништва у
потпуности подржавају или подржавају у највећем проценту становници Града Зајечара,
(53,7%), док је код испитаника у осталим јединицама локалних самоуправа тај удео
изједначенији: у Граду Лесковцу 40,2%, Граду Зрењанину 38,5% и у Граду Ужицу 37.8%.
Генерално, најполаризованији став имају испитаници у Ужицу, где приближно исти удео
сличних социодемографских категорија истовремено подржава и не подржава пресељавање.
Женско становништво у свим јединицама локалних самоуправа више подржава пресељавање у
односу на мушку популацију, једино је у Лесковцу тај удео изједначен. У Ужицу и Зрењанину
пресељавање највише подржавају најмлађи испитаници од 20-24 године, у Лесковцу 30-34
године, а у Зајечару средовечно становништво старости 40-44 године. У Зрењанину највише
подржава исељавање високообразовано становништво, а у осталим локалним самоуправама то
су лица са завршеном средњом школом. У Ужицу и Лесковцу пресељавање више подржавају
лица која немају решено стамбено питање или живе са родитељима, у Зрењанину и Зајечару
лица која живе са партнером и која су у брачној заједници. У Ужицу и Лесковцу пресељавање
више подржавају запослени у приватном сектору, а у Зрењанину и Зајечару значајнији је удео
запослених у државном сектору.
Какав је Ваш став о исељавању становништва из
општине?

Лесковац

24%
31%

Ужице

22%
23%

Зрењанин
Зајечар

Више од половине анкетираног градског становништва Зајечара подржава и у потпуности
подржава исељавање (58,2%), док је у осталим градовима ова врста подршке присутна у нешто
мањем обиму: Лесковац, Вучје и Грделица (варош) 42,9%, Ужице и Севојно 41,3% и Зрењанин
40,8%. Са друге стране, у сеоским насељима далеком мање испитаника подржава и у
потпуности подржава исељавање и то у селима Града Ужица (29,5%), у Зрењанину (30,1%) и у
Лесковцу (34,8%), а 41,8% испитаника у селима Града Зајечара. Већина анкетираног
становништва у градовима, са изузетком Зајечара, изјаснила се да делимично подржава
исељавање (30,2% у Зрењанину, 25,9% у Ужицу и Севојну и 27,9% у Лесковцу, Вучју и
Грделици - варош), док већина сеоског становништва, са изузетком Града Зрењанина, не
подржава исељавање (35,9% у селима Града Зајечара, 34,1% у селима Града Ужица и 30,2% у
селима града Лесковца).
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Испитаници према ставу о пресељавању становништва, градска и сеоска насеља (%)
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

градско
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Лесковац (%)
У потпуности подржавам

градско

сеоско

Ужице (%)
Подржавам

градско

сеоско

градско

Зрењанин (%)
Делимично подржавам

Не подржавам

сеоско

Зајечар (%)
Немам став

Структура и временски аспекти пресељавања становништва. У свим изабраним
јединицама локалних самоуправа велика већина испитаника сматра да се данас највише
исељава младо становништво. Тај удео је највећи у Ужицу (75,6%), а више од 70% је и у
Лесковцу и у Зајечару. Најмањи удео лица која су се изјанила да у исељавањима доминирају
млади је у Зрењанину (63,4%). Са друге стране, највећи удео испитаника у Зрењанину (27,4%) и
Зајечару (23,8%) истиче да се највише исељавају породице, док је тај удео знатно мањи у
Лесковцу (17,1%) и Ужицу (12,8%). Испитаници у свим локалним самоуправама су јединствени
у ставу да се данас више становника исељава него пре 10 година и то чак 86,5% испитаника у
Зрењанину, 85,1% у Зајечару, 80% испитаника у Лесковцу и 78,5% испитаника у Ужицу.
Пресељавање као претња и подршка развоју. Више од половине свих испитаника у
изабраним јединицама локалних самоуправа се изјаснило да су миграције претња развоју и то
највише у Зајечару чак 65.9%, потом у Лесковцу 56,8%, Зрењанину 53,8%, док је тај удео
најмањи у Ужицу и износи 50,6%. У свим општинама миграцију као шансу за развој виде
мушкарци, младо становништво од 20-29 година, лица са завршеном средњом школом, лица
која живе са родитељима, и незапослени. Интересантно је да преко половине испитаника у
свим градским насељима сматра да миграције становништва представљају претњу укупном
развоју (од 51,9% у Ужицу и Севојну, до 68,2% у Зајечару). Слична ситуација је и у сеоским
насељима, 60,1% испитаника у селима Града Зајечара, као и 58,3% Града Лесковца, 51,8%
Града Зрењанина и 48,1% испитаника у сеоским насељима Града Ужица.
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МИГРАЦИОНИ ФЕНОМЕНИ
У НАМЕРАМА О ПРЕСЕЉАВАЊУ
Специфичности у намерама о пресељавању у јединицама локалних
самоуправа
Учесталост размишљања о пресељавању. Највише испитаника у Граду Зрењанину се
изјаснило да размишља и често размишља о пресељавању 41,9%. Тај удео у Граду Лесковцу
износи 40,3%, Граду Ужицу 38,8%, док је најмањи у Граду Зајечару 37,7%. Женско
становништво у све четири изабране јединице локалне самоуправе у великој већини размишља
о пресељавању и то највише у Зрењанину 2/3испитаница. У Ужицу и Зрењанину о пресељавању
размишљају и често размишљају највише млади у категорији 20-24 године, у Лесковцу млади у
категорији 20-34 године, а у Зајечару средовечно становништво од 40-44 године. У Лесковцу и
Зајечару о пресељавању најчешће размишљају лица са завршеном средњом школом, док у
Зрењанину и Ужицу са завршеним факултетом. У Ужицу и Лесковцу пресељавање подржавају
лица која нису у браку и немају решено стамбено питање већ живе са родитељима, док је у
Зрењанину и Зајечару висок удео лица која су у браку и имају децу. Испитаници који раде у
приватном сектору делатности у све четири јединице локалне самоуправе представљају највећи
миграциони потенцијал, уз изузетак Града Зајечара, где је највише лица која размишљају и
често размишљају о пресељавању међу запосленим у државним институцијама.
Испитаници према намерама о пресељавању, градска и сеоска насеља (%)
50
40

Често размишљам

30

Размишљам

20

Понекад размишљам

10
0

Не размишљам
градско

сеоско

Лесковац (%)

градско

сеоско

Ужице (%)

градско

сеоско

Зрењанин (%)

градско

сеоско

Не знам

Зајечар (%)

Сагласно наведеним ставовима о пресељавању становништва, испитаници града Зајечара, у
односу на остала градска насеља обухваћена истраживањем, далеко више размишљају о
пресељавању 40,9% често размишља, а 14,3% испитаника размишља о томе. Градско
становништво осталих локалних самоуправа има прилично уједначен став по овом питању:
често размишља и размишља о пресељењу 43,8% у Ужицу и Севојну, 42,4% у Зрењанину и
41,8% испитаника у Лесковцу, Вучју и Грделици (варош). Занимљив је податак да анкетирано
становништво у сеоским насељима има другачије намере о пресељавању из места
пребивалишта. Наиме, већина њих уопште не размишља о пресељавању и то: 45,4% у селима
Града Ужица, 40,5% у селима Града Зајечара и 34,5% у селима Града Лесковца. Донекле
другачија ситуација је у Граду Зрењанину, где 23,9% испитаника из сеоских насеља често
размишља и размишља о пресељавању, а 27,7% не размишља о томе.
Одлучујући фактори останка у месту пребивалишта. Основни разлог због којег се нису
иселили из места пребивалишта, испитаници из све четири јединице локалне самоуправе
наводе везаност за породицу и пријатеље и то свако треће лице у Ужицу, Зрењанину и Зајечару,
а нешто мањи удео лица у Лесковцу (29,4%). На другом месту по значају је решено стамбено
питање, које највише истичу испитаници у Лесковцу (21,6%), док је код лица из остале три
локалне самоуправе удео нешто нижи (у Зајечару 19,7%, Ужицу 19,6%, и Зрењанину 17,9%).
Испитаницима из Ужица на трећем месту је патротизам и осећај припадности (10,3%), у
Зрењанину је то стил/начин живота (10,8%), у Зајечару добар посао (9,9%), а у Лесковцу
подједнако добар посао и патриотизам и осећај припадности (10,9%).
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21,6

8,7

Жеља да се помогне
развоју општине
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осећај припадности

10,8

4,9

Град

Стил/начин живота
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породицу/пријатеље

5,2

Добар посао

Лесковац

Задовољство
квалитетом
живота

Решено
стамбено
питање

Табела 1. Одлучујући фактори за останак у месту пребивалишта (%)

Женска популација у све четири јединице локалне самоуправе најчешће као разлоге за останак
истичу везаност за породицу/пријатеље, док мушкарци наводе патриотизам, стил живота и
жељу да помогну развоју локалне самоуправе. У Ужицу младо становништво од 20-24 године
као главни разлог наводи добар посао, потом стил и начин живота, као и жељу да помогну
развоју општине. Везаност за породицу и пријатеље као разлог зашто се нису иселили, истакли
су испитаници старости 35-59 година, док патриотизам, жељу да помогну развоју општине и
решено стамбено питање наводе старији испитаници од 45-59 година. Код анкетираних лица из
Лесковца, везаност за породицу као разлог зашто се нису преселили наводе подједнако све
старосне групе, решено стамбено питање истичу старији испитаници од 50-54 године, док
млађи, од 30-34 године наводе као разлог добар посао и задовољство квалитетом живота.
Интересантно је да млади (20-24 године), који живе са родитељима, као разлог за останак поред
везаности за породицу наводе и патриотизам и жељу да помогну развоју општине. У
Зрењанину, лица старости 40-44 године су у највећем уделу навела и везаност за породицу,
решено стамбено питање и стил/начин живота. Интересантно је да највећи удео лица старости
20-24 године истиче као разлог жељу да се помогне развоју ове локалне самоуправе. Међу
испитаницима у Зајечару старосна група 40-44 година доминира код истицања значаја
породице и пријатеља за одлуку о останку у месту пребивалишта. Решено стамбено питање
истичу испитаници у старосној групи од 50-54 године, задовољство квалитетом живота и добар
посао су важни становницима старосних контигената 20-24 и 40-44 година. Жеља да се помогне
развоју општине је важан разлог за лица од 35-39 година, а патриотизам и стил живота лицима
од 45-49 година. Високообразованим лицима је важан фактор останка у Ужицу стил живота и
добар посао, у Лесковцу и Зрењанину везаност за породицу, решено стамбено питање и добар
посао, док у Зајечару готово једнако адресирају решено стамбено питање, добар посао,
патриотизам, жељу да помогну развоју општине, стил живота.
Одлучујући фактори за пресељавање. Када се говори о факторима који условљавају
емиграцију, становници свих јединица локалне самоуправе наводе неповољне економске
услове. У Лесковцу је то лоша економска ситуација (18,3%), боље плаћен посао (17,1%) и
немогућност проналаска посла (10,4%). У Зрењанину су испитаници спремни да напусте место
сталног пребивалишта пре свега због боље плаћеног посла (18%), лоше економске ситуације
(15,9%), док је на трећем месту недостатак правне државе (10,3%). Међу анкетираним лицима у
Ужицу, као фактор емиграције доминира боље плаћени посао (17,7%), потом лоша економска
ситуација (16,8%), док су на трећем месту недостатак перспективе и недостатак правне државе
(8,7%). И испитаници у Зајечару у први план истичу лошу економску ситуацију (18,8%), на
другом месту по значају је боље плаћени посао (14,7%), а на трећем месту је недостатак
перспективе (11,1%).
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Перцепција остварења намера о пресељавању у наредној години. Могућност да се иселе у
наредних годину дана највећа је код испитаника у Зајечару 29,3%, потом у Лесковцу 25%,
Зрењанину 23%, док се најмање лица по овом питању позитивно изјаснило у Ужицу 18,8%.
Колика је могућност да се преселите у наредних годину
дана?

20%

Зајечар
30%
Лесковац
Зрењанин

24%

Ужице
26%

У Зајечару мушка популација је спремнија на исељавање у блиској будућности (54,3%). Веома
велику шансу за пресељавање у овој локалној самоуправи истакли су становници старости од
40-44 година (25%), са завршеном средњом школом (45%), који живе у заједници са партнером
и лица која живе са родитељима, запослени и у државном и у приватном сектору (подједнак
удео). Међу испитаницима у Зрењанину који су истакли веома велику могућност да се преселе
у наредних годину дана доминирају млади од 20-24 године (37,5%), са завршеном средњом
школом (55,7%), који нису у брачној заједници, немају децу и живе са родитељима, и раде и у
државном и у приватном сектору. У Лесковцу веома велику и велику шансу за пресељавање су
навела лица старости од 20-34 године са завршеном средњом школом, који су
неожењени/неудате, који живе са родитељима и који су запослени, пре свега у приватном
сектору. У Ужицу међу мушком популацијом већа је могућност за пресељавање, и то у
старосној доби од 20-24 године, код лица са завршеном средњом школом (45,8%), која нису у
брачној заједници (55,9%) и која живе са родитељима. Са друге стране, веома мале шансе за
исељавање у Зрењанину су код испитаника од 35-44 године, факултетски образованих лица
(52,2%), оних који живе у брачној заједници и имају децу, и запослених у државном сектору,
који имају решено стамбено питање. У Ужицу је веома мала шанса за исељавање код лица са
завршеним факултетом (44,1%), која су у брачној заједници и имају децу и запослени су у
државном сектору. Када говоримо о Лесковцу, мала и веома мала шанса за исељавање је
присутна код већине испитаника (41,6% лица) у овој јединици локалне самоуправе.
Испитаници према могућности да се преселе у току наредне године, градска и сеоска
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Не размишљам о томе

Када је у питању могућност испитаника да се преселе током наредне године 30,4% испитаника
градског насеља Зајечар сматра да је могућност да се преселе у наредних годину дана велика и
веома велика, док њихово мишљење дели 23,3% испитаника у Зрењанину, 22,6% у Лесковцу,
Вучју и Грделици (варош) и 19,9% испитаника у Ужицу и Севојну. Код сеоског становништва
могућност пресељења током наредне године је врло слична 26,8% испитаника из села у Граду
Зајечару се изјаснило да постоји велика и веома велика могућност, 24,7% у селима Града
Лесковца, 21,7% у селима Града Зрењанина и 16,28% испитаника у селима Града Ужица. Ако
изузмемо градско становништво Зајечара, у свим осталим групама испитаника врло висок удео
има становништво које не размишља о пресељењу или сматра да постоји мала могућност.
Потенцијални прваци пресељавања. На питање о пожељној дестинацији приликом
пресељавања велики број испитаника у свим изабраним јединицам локалне самоуправе је навео
да би се преселио у иностранство, што сведочи о транзицији миграционих феномена, и све
мање заступљеним локалним и регионалним миграцијама и смањеном утицају главног града на
пресељавање. Становници Ужица би се у највећем уделу иселили у иностранство (41,2%), код
испитаника у Лесковцу и Зрењанину је тај удео нешто израженији (44,2% и 48,6%), док би се
више од половине испитаника из Зајечара иселило у иностранство (51,8%). У Ужицу је још
увек значајан удео лица који као своју крајњу дестинацију и даље виде Београд (12,2%), док је у
Лесковцу тај удео нешто мањи и износи (9,2%) Пресељавање у другу општину у Србији нешто
је израженије код испитаника у Зрењанину и Зајечару (10,5 и 9,9%).
Испитаници према жељеним правцима пресељавања (%)
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У Ужицу се женска популација у већем броју изјаснила да би учествовала у унутрашњим
пресељавањима, док је код изјашњавања о међународним миграцијама удео оба пола
уједначенији. У другу општину у Србији би се иселили нешто старији испитаници од 35-49
година, у Београд 45-54 година, а у иностранство млади од 20-39 година. У другу општину у
Србији би се иселила лица са завршеном средњом школом, у Београд високообразовани, а у
иностранство све категорије лица без обзира на школску спрему. Занимљиво је да би у
исељавању учествовала лица у браку подједнако и у унутрашњим и у међународним
миграцијама (преко половине свих испитаника), док је нешто виши удео лица ван брака код
пресељавања у иностранство. У Граду Зрењанину дистрибуција лица по различитим
социодемографским обележјима показује веома мала одступања, тако да су карактеристике
лица која се одлучују и на унутрашња и на спољашња пресељавања иста. У Зајечару
испитаници који су се изјаснили за другу општину у Србији су лица између 30 и 59 година, у
Београд лица од 40 до 59 година и у иностранство знатно млађи од 24-34 године. Лица са
завршеном средњом школом би се у нешто већем проценту селила у другу општину у Србији у
односу на становништво другачије школске спреме. У Београд би се више преселили
високообразовани, а у иностранство свa лица према школској спреми поједнако. У другу
општину у Србији би отишла лица која су у браку, док се њихов удео смањује са повећањем
дистанце за пресељавање, а расте удео лица који нису у браку.
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Намеравано временско трајање пресељавања. Веома је интересантно сагледати и одговоре
испитаника о намераваном временском трајању пресељавања у свакој локалној самоуправи.
Наиме, у свим посматраним локалним заједницама међу испитаницима доминира став о
трајном пресељавању и то највише у Зајечару 36,1%, потом у у Зрењанину 31,2% и Лесковцу
30,1%, док је најмањи удео забележен у Ужицу и то 26,3%. Удео лица која су се изјаснила да би
се преселила на дуже од годину дана у Ужицу износи 12,2%, у Зајечару 11,5%, Лесковцу 10,3%,
док је у Зрењанину је тај удео нешто мањи и износи 9,3%. у краткотрајним циркуларним
миграцијама учествовао би мали број испитаника и то нешто већи удео испитаника у Ужицу и
Зајечару 3%, а најмањи у Зрењанину 1% лица. Важно је сагледати и удео испитаника који су
истакли да би се вратили у место пребивалишта када би се услови за живот побољшали, јер се
кроз то могу сагледати потенцијалне повратне миграције. Највећи удео одговора на ово питање
дали су испитаници у Зајечару 14,6%, док би у овом типу миграција најмање учествовали
испитаници у Лесковцу 10,5%.
Удео испитаника који намеравају трајно да се преселе
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У Лесковцу мушка популација је бројнија у уделу лица која су се изјаснила за пресељавање на
краћи временски период до 3 месеца или док се у држави не побољша стање, док се женско
становништво изјаснило за трајна пресељавања. Младо становништво у категорији од 20-29
године би учествовало и у краткотрајним, циркуларним кретањима, док би се трајно иселили
најпре становници у старости 30-34 године, а потом и старији. Међу испитаницима који
намеравају трајно да се иселе доминирају лица са факултетским образовањем, док су они са
завршеном средњом школом заступљенији у категорији: док се стање у држави не побољша.
Лица која су у брачној заједници би се иселила на кратко (до 3 месеца) како би стекла
материјална средства за породицу, након чега би се вратили кући. Међутим, ова лица
преовлађују и у категорији трајног исељавања, што говори о све присутнијем тренду
исељавања целих породица. Такође, запосленост у државном сектору више није гаранција
останка у земљи, јер су се и ова лица изјаснила да би отишла на 3 месеца. Ипак, о трајнијем
исељавању више размишљају лица запослена у приватном сектору, која су изјавила да се не би
вратила ни да се стање у држави побољша.
У Ужицу би женско становништво чешће учествовало у краткотрајним пресељавањима (до 3
месеца) и трајно, док би мушкарци отишли на дуже од годину дана, али се и вратили када би се
ситуација у држави поправила. До три месеца би отишла лица старости 20-24 године, са
завршеном средњом школом, у подједнаком уделу и лица у браку и ван брака, запослени у
државном сектору претежно и лица која немају решено стамбено питање. Дуже од годину дана
би се иселила лица старости 20-24 године, са завршеном средњом школом, лица у браку и ван
брака, запослени и у државном и у приватном сектору. Трајно би се преселила лица између 35 и
49 година, која имају завршен факултет, која немају решено стамбено питање и живе са
родитељима. У Зрењанину би се млади више определили на пресељавања краћа од 3 месеца,
али са годинама старости се појачава жеља за дефинитивним пресељавањима. Лица са
завршеном средњом школом би отишла на краћи временски период, а са завршеним
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факултетом трајно. Такође, лица која су неожењена/неудата би одлазила на краћи временски
период, док би лица која имају породице одлазила трајно или дуже од годину дана. Из Зајечара
би се трајно иселила лица у старосној доби од 35-44 година, са завршеним факултетом, која су
у браку. На другом месту по учесталости је одговор да би се вратили у земљу када би се
ситуација побољшала и то највише у контигенту од 40-54 године, са завршеном средњом
школом 47,1%. На трећем месту су они који би отишли дуже од годину дана, старости 20-24 и
40-44 године који имају завршен факултет и који су у браку. А на период до 3 месеца би
отишли млади 25-29 , који нису у браку, живе са родитељима, али и лица старости 40-44
године.
Друштвени развој као фактор стабилизације и преусмеравања миграционих токова.
Одговори на питања о намерама о пресељавању везаним за перцепцију о побољшању квалитета
живота и животног стандарда показују да су ови сегменти важне детерминанте миграционих
процеса, те њихово дубље сагледавање упућује на правце усмеравања конкретних мера
миграционе политике у циљу стабилизације исељеничких трендова. Добијене специфичности
по овом питању у анализираним јединицама локалне самоуправе укрштене са осталим
факторима просторне покретљивости становништва, траже конкретно прецизирање управљања
миграцијама у особеним географским просторима Србије, као и у урбаним и руралним
срединама генерално.
Испитаници све четири изабране јединице локалне самоуправе наводе да је напредак у
економској сфери примаран фактор останка у месту пребивалишта. Највећи удео испитаника у
сва четири испитивана Града је навео потребу побољшања услова у сфери запошљавања и то
највише у Граду Лесковцу и Граду Зајечару 25%, Граду Ужицу 20,5%, док је код испитаника
Града Зрењанина удео мањи 17,8%. Напредак у сфери социјалне и здравствене заштите веома је
важан испитаницима у Граду Зрењанину (15,3%) и Граду Зајечару (15,9%), док су у Граду
Лесковцу и Граду Ужицу важније једнаке шансе за напредовање на послу (14,6% и 12%).
Интересантно је да је побољшање у сфери заштите животне средине у Граду Ужицу једнако
рангирано као и шансе за напредовање на послу, док је код становника Града Зрењанина
(11,7%) и Града Зајечара (9,2%) на високом трећем месту код ранга фактора за останак у месту
пребивалишта.
Испитаници према перцепцији о побољшању квалитета живота претходних неколико
година, градска и сеоска насеља (%)
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Намере становништва о исељавању из садашњег места пребивалишта су тесно повезане са
њиховом перцепцијом о промени квалитета њиховог живота током неколико претходних
година. Иако већина анкетираног становништва, како градског тако и сеоског, сматра да је
квалитет њиховог живота исти, важно је поменути да 34,9% становништво градских насеља
Лесковца, Вучја и Грделице (варош) сматра да се квалитет њиховог живота претходних година
побољшао, као и 40,5% испитаника у селима исте локалне самоуправе. Са друге стране, њихово
мишљење дели само 17,8% урбане популације и 18,3% испитаника из сеоских насеља Града
Зајечара. Што се тиче осталих градских насеља, четвртина грађана Ужица, Севојна и
Зрењанина сматра да је квалитет њиховог живота претходних година побољшан, као и 34,1%
анкетираног сеоског становништва Града Ужица и 28,3% Града Зрењанина.
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Сходно томе, градско становништво локалне самоуправе Лесковац је далеко оптимистичније по
питању животног стандарда у наредних годину дана 33,5% испитаника очекује да ће се њихов
животни стандард побољшати. Са друге стране, оваква очекивања има 26,1% испитаника у
граду Зрењанину, 24,9% у граду Ужицу и Севојну и само 13,6% становника градског насеља
Зајечар. Већина анкетираног сеоског становништва у Граду Лесковцу (36,2%) и Граду Ужицу
(31,8%) очекује побољшање њиховог животног стандарда током неколико наредних година. Са
друге стране, 31,9% испитаника у селима Града Зрењанина сматра да ће њихов животни
стандард остати исти, а чак 37,3% испитаника из села Града Зајечара сматра да ће се
погоршати.
Испитаници према очекивањима у погледу животног стандарда током наредних
неколико година, градска и сеоска насеља (%)
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Са тим у вези стоји и поверење који грађани имају у рад локалних институција – док 19,5%
испитаника Лесковца, Вучја и Гределице (варош) имају много и веома много поверења у рад
локалних институција, као и 15,2% испитаника у сеоским насељима, њихово мишљење деле
само 7,4% испитаника Ужица и Севојна (и 13,9% испитаника у сеоским насељима), 7,0%
испитаника града Зрењанина (и 7,8% испитаника у сеоским насељима ) и 6,8% испитаника
града Зајечара (и 5,2% испитаника у сеоским насељима).
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КВАЛИТЕТ ЖИВОТА КАО ФАКТОР МИГРАЦИЈА
СТАНОВНИШТВА
Специфични закључци о квалитету живота у јединицама локалних
самоуправа
Специфичности и одступања од агрегираних одговора испитаника у четири општине у Србији
представљају рефлексију различитих фактора, од којих су доминантни социо-економски статус
појединца и укупни привредни и друштвени амбијент. С обзиром да је у претходном делу
наглашен степен незадовољства тренутним стањем у циљној групи од 20-34 године, регионална
анализа показује одређена одступања и специфичности.
У најмлађој старосној групи испитаника 20-24 године, највећи песимисти су млади у Лесковцу,
где готово сваки трећи (од укупног броја испитаника старости 20-24 у све четири општине)
сматра да је тренутна ситуација веома лоша и лоша (32,2%), док су највећи оптимисти млади у
Ужицу (40,9%). Анализа старосне групе испитаника 25-34 године показује да је у Лесковцу
лоциран највећи проценат и песимиста (31,8%) и оптимиста (57,8%).
% испитаника старости 25-34 године по
општинама који сматрају да је тренутна
ситуација у Србији веома лоша и лоша

% испитаника са високом школом по
општинама који сматрају да је тренутна
ситуација у Србији веома лоша и лоша

Зрењанин,
21,73

Зрењанин,
29,42

Лесковац,
31,75

Зајечар,
20,61

Лесковац,
24,6

Ужице,
25,59

Зајечар,
20,39

Ужице,
25,91

Табела 1. Оцена испитаника о тренутном стању (%)
20-24 године
Изузетно добро и добро
Делимично добро
Веома лоше и лоше

Лесковац
22,73
30,23
32,17

Ужице
40,91
30,23
25,65

Зајечар
0,00
6,98
13,48

Зрењанин
36,36
32,56
28,70

Испитаници са средњом школом у Лесковцу (27,6%) и Ужицу (27,3%) су већи песимисти од
оних у Зајечару (22,2%) и Зрењанину (22,9%). Највећи песимисти у све четири јединице
локалне самоуправе су високообразовани испитаници у Зрењанину (29,4%), где готово свако
треће лице у овој категорији види тренутну ситуацију у Србији као веома лошу и лошу.
Најнезадовољнији тренутном ситуацијом у држави су запослени у државном сектору у
Зрењанину (28,2%), док су у Лесковцу најнезадовољнијa лица запослена у приватном сектору
(29,1%).
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% испитаника у приватном сектору по општинама који сматрају
да је тренутна ситуација у Србији веома лоша и лоша
Зрењанин,
24,11
Зајечар, 20,57
Ужице, 26,31
Лесковац, 29,01

Незадовољство сопственим животом је доста различито по старосним групама и по изабраним
јединицама локалних самоуправа. Док је у Лесковцу изразито највеће учешће незадовољних у
старосној групи од 45-49 година (29,1%), у Ужицу, Зајечару и Зрењанину највеће учешће
незадовољних је у старосној групи 40-44 године (15,4%, 15,6% и 17,6%).
Табела 2. Регионална структура незадовољних и врло незадовољних квалитетом сопственог живота по старосним
групама (%)
20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64
6,19
7,12
9,60
7,12
10,84
29,10
12,69
8,98
6,50
8,81
4,85
8,37
12,33
15,42
14,98
12,33
10,13
4,85
6,70
7,14
7,59
13,84
15,63
11,16
15,18
8,04
4,91
3,43
8,82
5,88
13,24
17,65
16,18
12,75
13,24
6,37
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Зајечар
Зрењанин

Учешће незадовољних и врло
незадовољних сопственим животом
старосне групе 20-34 године (%)

Учешће незадовољних и врло
незадовољних сопственим животом у
зависности од школске спреме (%)
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100.00

20.00

80.00
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37.90
15.32
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52.41
27.17
11.23
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8.82
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1,86
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7,93
100,00
9,82
100,00
2,45
100,00

20.00
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Зрењанин

30-34

46.77

47.72

Лесковац
Ужице
Средња
Виша

44.91

36.36

Зајечар
Висока

Зрењанин

Перцепција задовољства сопственим животом у зависности од школске спреме показује да су
највише незадовољни испитаници са високом школом у Зрењанину (52,4%), са вишом школом
у Зајечару (27,2%) и средњом школом у Ужицу (47,7%), и Лесковцу (46,8%). У старосној групи
20-34 година степен незадовољства је највећи у Лесковцу (22,9%) и Ужицу (22,0%), док је
најмањи у Зрењанину (18,1%). Занимљива је регионална перцепција сопственог животног
стандарда испитаника са високом школом који себе сврставају у средњу класу. Међу четири
изабране локалне самоуправе, највећа је у Лесковцу (36,1%), а најмања у Зајечару (14,7%)
Велике регионалне амплитуде побољшања квалитета живота у протеклих неколико година
највеће су у зависности од тога да ли испитаници раде у државном или приватном сектору. У
државном сектору најзадовољнији су побољшањем квалитета живота запослени у Лесковцу
(49,9%), док су најнезадовољнији у Зрењанину (20,0%). У приватном сектору највећа
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одступања од просека су у Зајечару (свега 10,1% је осетило побољшање квалитета живота). У
структури испитаника у приватном сектору који истичу да им је квалитет живота у протеклих
неколико година значајно или незнатно лошији предњачи Лесковац (са 28,4% од свих
испитаника у тој групи).
Табела 3. Побољшања квалитета живота у протеклих неколико година у зависности од извора зараде (%)
Државни сектор
Лесковац Ужице Зајечар Зрењанин
Да, значајно је бољи, незнатно је бољи
49,9
19,59 10,73
19,8
Остао је исти
35,3
26,40 13,13
25,2
Не, значајно је лошији, незнатно је лошији
25,4
23,54 22,00
29,1
Приватни сектор
Да, значајно је бољи, незнатно је бољи
29,6
29,3
10,1
30,9
Остао је исти
35,2
29,3
12,4
23,1
Не, значајно је лошији, незнатно је лошији
28,4
23,3
25,7
22,6
Учешће испитаника по општинама који раде у приватном сектору, а којима је у
протеклих неколико година квалитет живот лошији (%)

28,38
Лесковац

23,31

25,68

Ужице

Зајечар

22,64
Зрењанин

Регионално истраживање варијација степена задовољења основних потреба два доминантна
сектора показало је велику дисперзију одговора у зависности од сектора у коме испитаници
раде. Карактеристике варијација задовољења потреба код радника који су запослени у
државном сектору су следеће: од укупног броја испитаника који раде у државном сектору који
успевају да задовоље све потребе највеће учешће је забележено у Лесковцу (42,2%), а најмање у
Зајечару (12,5%). Здравствене, образовне и културне потребе најмање успевају да задовоље
испитаници у Зајечару (12,50%, 18,97% и 18,95%).
Табела 4. Регионалне варијације степена задовољења основних потреба (%)
Државни сектор
Здравство
Образовање
Култура
Све потребе задовољавамо
Приватни сектор
Здравство
Образовање
Култура
Све потребе задовољавамо

Лесковац
31,3
36,9
29,1
42,2
Лесковац
33,04
24,04
29,31
34,66

Ужице
23,8
19,5
24,2
21,0
Ужице
25,1
26,9
28,5
25,4

Зајечар
16,6
18,9
18,9
12,5
Зајечар
20,7
25,9
16,4
11,9

Зрењанин
28,4
24,6
27,8
24,3
Зрењанин
21,2
23,1
25,9
28,0

Карактеристике варијација задовољења потреба код радника који су запослени у приватном
сектору су следеће: Од укупног броја испитаника који раде у приватном сектору који успевају
да задовоље све потребе, највеће учешће је у Лесковцу (34,7%), најмање у Зајечару (11,9%).
Здравствене и културне потребе најмање успевају да задовоље испитаници у Зајечару (20,7% и
16,8%). Најмање амплитуде за све четири изабране јединице локалне самуправе општине су код
образовних потреба а највеће код задовољења културних потреба.
Очекивања запослених у државном сектору у наредних годину дана најоптимистичнија су у
Лесковцу (46,9%), док је највећи удео песимиста у Зајечару где свега 8,6% испитаника мисли да
ће бити боље. Слична су очекивања и у приватном сектору. Од укупног броја испитаника у
приватном сектору који сматрају да ће им се животни стандард погоршати највећи удео њих је
у Лесковцу (29,4%), док је најмањи удео у Зајечару (23,5%).
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Учешће по општинама степена задовољења
свих потреба испитаника из приватног
сектора (%)

% испитаника са високом школом који
себе сврставају у средњу класу по
општинама
Зрењанин,
27.62

Зрењанин,
28.04

Лесковац,
34.66

Лесковац,
36.10

Зајечар,
14.73

Зајечар,
11.9

Ужице,
21.55

Ужице,
25.4

Табела 5. Регионалне варијације очекиваног животног стандарда у наредних годину дана (%)

Биће бољи
Остаће исти
Биће гори

Лесковац
Ужице
Зајечар
Зрењанин
државни приватни државни приватни државни приватни државни приватни
46,9
35,9
23,1
28,1
8,6
7,9
21,4
28,1
38,6
31,7
22,7
27,8
14,5
12,9
24,2
27,5
22,3
29,4
24,1
26,1
24,6
23,5
28,9
20,9

Учешће очекивања испитаника по општинама који сматрају да ће им се у наредних
годину дана животни стандард погоршати (%)

29,41
Лесковац

26,10

23,53

Ужице

Зајечар
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20,96
Зрењанин

УЛОГА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
У УПРАВЉАЊУ МИГРАЦИЈАМА
Специфични закључци о улози локалних самоуправa у управљању
миграцијама
Истраживање регионалних варијација поверења у рад локалних институција показује велика
одступања у изабраним јединицама локалних самоуправа. Анализа најмлађе групе испитаника
(20-24 године) показује да највеће неповерење у рад локалних институција имају испитаници из
Ужица (35,8%) и Лесковца (29,7%). У старосној групи 25-29 варијације су мање (учешћа
општина се креће од 28,2% у Зрењанину до 20,5% у Ужицу). У старосној групи испитаника 3034 године најмање поверења у рад локалних институција имају испитаници из Лесковца
(32,8%).
Табела 1. Регионалне варијације поверења у рад локалних институција (%)
Старосне групе Степен поверења
20-24
25-29
30-34

Лесковац

мало
немам поверења
мало
немам поверења
мало
немам поверења

Ужице

36,1
29,1
30,0
25,6
37,9
32,8

Зајечар

33,3
35,3
24,0
20,5
19,7
22,7

Зрењанин

8,3
17,5
18,0
25,6
22,7
19,3

22,2
17,5
28,0
28,2
19,7
25,2

Одступања од просека циљане групе 20-34 година старости која нема поверење у рад локалних
институција највећа су у Лесковцу (31,2%) и Зајечару (19,1%), што значи да испитаници
старосне групе 20-34 године у Лесковцу имају за 6,25% веће неповерење у рад локалних
институција од просека, и супротно, испитаници у Зајечару за 5,9% имају мањи степен
неповерења од просека.
Варијације одговора испитаника старости 20-34 године који или немају или имају
мало поверења у рад локалних институција по општинама (%)
31,25
Лесковац

26,29

19,.12

Ужице

23,35

Зајечар

Зрењанин

Највеће варијације неповерења у рад локалних институција из угла школске спреме код средње
школе су у Зајечару (37,8%) и Зрењанину (17,1%), код више школе, такође, у Зајечару (32,7%) и
Зрењанину (13,6%), док су код високе школе у Лесковцу (17,2%) и у Зајечару (41,2%).
Табела 2. Регионалне варијације поверења у рад локалних институција (%)
школска
степен поверења
спрема
мало
средња
немам поверења
мало
виша
немам поверења
мало
висока
немам поверења

Лесковац

Ужице

22,2
22,7
32,9
29,5
21,6
17,2

23,4
22,4
22,7
24,4
17,5
19,1

Зајечар
33,9
37,8
29,6
32,7
37,9
41,2

Зрењанин
20,6
17,1
14,8
13,5
23,1
22,5

Одступања од просека показују највише испитаници у Зајечару са високом школом који немају
поверења у рад локалних институција (41,16% од свих испитаника који немају поверење).
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Варијације одговора испитаника са високом школом који немају поверења у рад
локалних институција по општинама (%)
17,20

19,13
Лесковац

41,16
Ужице

22,51

Зајечар

Зрењанин

Док су одступања одговора испитаника који раде у државном сектору који имају мало или
немају поверења у рад локалних институција минимална по општинама, одступања одговора
запослених у приватном сектору су значајна: 35,9% у Лесковцу насупрот 17,4% у Зајечару.
Табела 3. Регионалне варијације поверења у рад локалних институција
Сектор рада Степен поверења Лесковац Ужице Зајечар Зрењанин
Укупно
Државни сектор Немам или имам 244 26,24
230 24,73 208 22,37 248 26,67 930 100,00
Приватни сектор мало поверења 244 35,99
161 23,75 118 17,40 155 22,86 678 100,00
Степен неповерења у рад локалних институција испитаника у приватном сектору (%)
35,99
Лесковац

23,75
Ужице

17,40
Зајечар

22,86
Зрењанин

С обзиром да је незадовољство квалитетом рада општинских служби највише лоцирано у
млађим старосним групама и у приватном сектору фокус истраживања специфичности и
одступања је усмерен на њиховој регионалној дистрибуцији одговара. Дистрибуција одступања
од просека старосне групе 20-34 године показује да су највећа негативна одступања (највећи
степен незадовољства) у општини Лесковац (33,9%, што је 8,9% изнад просека), док су највећа
позитивна одступања (најмањи степен незадовољства) у општини Зајечар (17,9%, што је 7,1%
испод просека).

Из угла анализе одговора испитаника са високом школом, одступања по локалним
самоуправама су минимална, тако да су скоро равномерно дистрибуирани одговори по
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општинама. Анализа варијација одговора из угла сектора рада испитаника, односно да ли раде у
државном или приаватном сектору, показује веома мале амплитуде између општина када се
ради о испитаницима у државном сектору, док су са друге стране амплитуде одговора
испитаника из приватног сектора значајне, и крећу се од највећих негативних одступања у
Лесковцу (32,1%) до оних у Зајечару (17,9%).
Дистрибуција незадовољства квалитетом рада општинских служби испитаника у
државном и приватном сектору (%)

17,87

Приватни сектор

23,19

Зрењанин
26,81

32,13

Зајечар
Ужице

22,83

Државни сектор

26,69

Лесковац

25,56
24,92

Регионална дистрибуција одговора испитаника са високом школом о квалитету локалних
путева показала је изразиту неравномерност. Док су одговори у свим општинама скоро
униформни да је квалитет одржавања локалне путне мреже веома лош или лош, проценат
испитаника који сматрају да је одржавање путне мреже добро или веома добро је најнижи у
Зајечару (8,23%).
Табела 3. Оцена испитаника са високом школом о квалитету локалних путева (%)
Веома лоше и лоше
Може бити боље
Добро и веома добро

Лесковац Ужице Зајечар Зрењанин
24,8
24,5
20,7
29,9
39,6
23,1
11,7
25,6
68,4
9,5
8,2
13,9

О квалитету осталих комуналних јавних услуга становници испитиваних локалних заједница су
се различито изјаснили. Тако су испитаници у Зрењанину најнезадовољнији водоснабдевањем
(74,4%), док су најзадовољнији испитаници у Зајечару (46,8%). Квалитетом канализационе
мреже најзадовољнији су становници Лесковца (30,1%), док испитаници у Зајечару сматрају да
је квалитет лош и веома лош. Одовод отпадних вода као највећи комунални проблем виде
становници Зајечара и Зрењанина, где се више од половине испитаника изјаснило да је
квалитет ове комуналне јавне услуге лош и веома лош, док су најзадовољнији квалитетом ове
услуге испитаници у Лесковцу (20,5%). Одводом чврстог отпада су најзадовољнији становници
Лесковца (23,9%), док је сваки други испитаник у Зајечару навео да је у овој сфери комуналних
услуга стање лоше или веома лоше. Занимљиво је да су се испитаници у Ужицу по овим
питањима у највећем проценту изјашњавали о потреби побошања сваке од ових услуга
појединачно, а највише одлагања чврстог отпада.
Имајући у виду да је истраживање потенцирало три главне препреке за ефикаснији рад
локалних самоуправа: корупцију, квалификацију запослених и организацију рада у локалним
самоуправама, анализа специфичности усмерена је ка оним циљним групама које посебно
апострофирају ова три фактора: старосној групи испитаника 20-34 године, запосленим у
приватном сектору и испитаницима са високом спремом.
Варијације по општинама одговора испитаника старосне групе 20-34 године који наглашавају
да је корупција кључна препрека за ефикаснији рад локалних самоуправа показују да су највећа
негативна одступања код Лесковца (33,8%, што значи да су испитаници у општини Лесковац за
8,8% више од просека за све 4 општине мисле да је корупција кључни фактор неефикасности
рада локалне самоуправе), и са друге стране, позитивна одступања су у Зајечару (14,5%, што је
за 10,5% мање од просека све 4 општине).
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Учешћа одговора испитаника старосне групе 20-34 године о корупцији као главној
препреци за повећање ефикасности рада ЛС, по општинама
Лесковац, 33,77

Ужице, 24,03

Зајечар, 14,50

Зрењанин, 27,70

Други фактор неефикасности рада локалних самоуправа недостатак адекватних
квалификација запослених у старосној групи 20-34 године показује мања одступања у
испитиваним јединицама. Опет је највише негативно апострофиран у Лесковцу (35,9%), а
најмање у Зајечару (17,3%).
Учешћа одговора испитаника старосне групе 20-34 године о корупцији као главној
препреци за повећање ефикасности рада ЛС, по општинама
Лесковац, 35,88

Ужице, 23,66

Зајечар, 17,30

Зрењанин, 23,16

Варијације одговора испитаника са високом спремом по општинама око три кључне препреке
ефикасности рада локалних самоуправа показују да висока спрема у Лесковцу посебно
потенцира квалификацију запослених (31,4%) и организацију рада у општини (32,2%), док
корупцију више од остале 3 општине потенцирају испитаници са високом спремом у
Зрењанину (30,2%). Док су одговори о корупцији и квалификацији запослених равномерније
распоређени по општинама, организације рада као фактор неефикасности рада ЛС показује
већа одступања од просека.
Дистрибуција одговора испитаника са високом
спремом о корупцији као главној препреци за
ефикаснији рад ЛС, по општинама
Лесковац,
26,04

Зрењанин,
28,59

Ужице, 23,32
Зајечар,
22,04

Приватни сектор у Лесковцу посебно апострофира корупцију као фактор неефикасности рада
ЛС (6,9% више од просека све четири општине).
Учешћа одговора испитаника из приватног сектора о корупцији као главној препреци
за повећање ефикасности рада ЛС, по општинама
Лесковац, 31,94

Ужице, 26,86

Зајечар, 17,60

Зрењанин, 23,59

Истраживање регионалних специфичности и одступања од просека три кључна приоритета:
повећање животног стандарда и отварање нових радних места, борба против криминала и
корупције и унапређење здравствене заштите показује значајну неравномерност у зависности
од циљне групе. Регионалне амплитуде циљане старосне групе 20-34 године показују да је овој
циљаној групи у Лесковцу приоритети повећање животног стандарда и отварање нових радних
места и борба против криминала и корупције значајније него у другим општинама (38,26% и
37,10%). Унапређење здравствене заштите испитаници ове старосне групе (20-34 године) у
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Зрењанину су знатно више потенцирали (31,85%) од испитаника исте групе у осталим
општинама.
Варијације по општинама приоритета
старосне групе 20-34 године
Повећање стандарда и отварања
нових радних места
Борба против криминала и корупције
Унапређивање здравствене заштите

Лесковац
Бр.
%

Ужице
Бр.
%

259 38,26
138 37,10
96 28,57

99 14,62
73 19,62
78 23,21

Зајечар
Бр.
%

Зрењанин
Бр.
%

132 19,50
61 16,40
55 16,37

Укупно
Бр.
%

187 27,62
100 26,88
107 31,85

677 100,00
372 100,00
336 100,00

Повећање стандарда и отварање нових радних места - варијације по општинама
испитаника старосне групе 20-34 године
Лесковац, 38,26

Ужице, 14,62

Зрењанин, 27,62

Зајечар, 19,50

За испитанике са високом школом у Лесковцу повећање животног стандарда и отварање нових
радних места (36,18%) и борба против криминала и корупције (31,25%) је значајнија од колега
у остале три општине. Испитаници са високом школом у Зрењанину посебно потенцирају
унапређење здравствене заштите, знатно више од колега у остале 3 општине.
Варијације по општинама приоритета
испитаника са високом школом
Повећање стандарда и отварање
нових радних места
Борба против криминала и корупције
Унапређивање здравствене заштите

Лесковац
Бр.
%

Ужице
Бр. %

Зајечар
Бр. %

Зрењанин
Бр.
%

Укупно
Бр.
%

390

36,18 241 22,36 199 18,46 248

23,01

1.078

100,00

190
124

31,25 130 21,38 108 17,76 180
28,05 104 23,53 76 17,19 138

29,61
31,22

608
442

100,00
100,00

Повећање стандарда и отварање нових радних места - варијације по општинама
испитаника са високом школом
Лесковац, 36,18

Ужице, 22,36

Зајечар, 18,46

Зрењанин, 23,01

Истраживање одступања од просека приоритета запослених у приватном сектору показује да су
сва три приоритета у Лесковцу и Ужицу изнад просека све 4 општине, да су у Зајечару сва три
приоритета испод просека, а да је у Зрењанину изнад просека унапређење здравствене заштите
(29,25%) и борба против криминала и корупције (за 25,78%).
Варијације по општинама приоритета
испитаника из приватног сектора
Повећање стандарда и отварање
нових радних места
Борба против криминала и корупције
Унапређивање здравствене заштите

Лесковац
Бр.
%

Ужице
Бр.
%

Зајечар
Бр.
%

Зрењанин
Бр.
%

Укупно
Бр.
%

231 29,81

213 27,48

144 18,58

187 24,13

775 100,00

134 31,98
95 29,87

106 25,30
81 25,47

71 16,95
49 15,41

108 25,78
93 29,25

419 100,00
318 100,00

Повећање стандарда и отварање нових радних места - варијације по општинама
испитаника из приватног сектора
Лесковац, 29,81

Ужице, 27,48
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Зајечар, 18,58

Зрењанин, 24,13

СТАРИ НАКОН
ЕМИГРАЦИЈЕ МЛАДИХ

СТАРИ НАКОН ЕМИГРАЦИЈЕ МЛАДИХ СУОЧАВАЊЕ СА ПРОБЛЕМИМА

Спроведено истраживање је показало да је универзалност процеса старења праћена великом

усаглашеношћу ставова о проблемима лица трећег доба, потребама старачких домаћинстава и
начинима подршке старима чија су деца емигрирала. То је евидентно и из резулта анкете и из
разговора са лицима различитих старости и представницима заинтересованих страна.
Демографско старење и старачка домаћинства су освешћени као хроничан и универзалан
проблем друштва. Разговори са запосленима у општинским институцијама су потврдили да
њихово поимање проблема не одудара од оног који сами сениори пријављују, али је политички
одговор недовољан и неадекватан. Стога је од интереса за деловање локалних самоуправа
процена анкетираних лица свих генерација о (не)постојању разумевања за старија лица у
њиховој средини.

Општи закључци о ставовима старијих особа о исељавању млађих чланова
породице
Последице исељавања млађих чланова породице на живот старог становништва.
Емиграција млађих чланова породице је важна детерминанта квалитета живота старих лица
који се генеришу код питања и проблеме здравствене, социјалне, финансијске и друге сфере.
Подаци о томе шта нарушава квалитет живота у старости емиграцијом младих добијени су
превасходно из интервјуа у самачким домаћинствима. Из скупа проблема живота у старости
испитаници истичу нарушено здравствено стање и питања емоционалног карактера, тј.
превасходно кроз усамљеност.
“Самоћа. Само ми самоћа смета. Кад устанем ујутру и немам коме да кажем – Добро јутро - осећам
се као да сам сама на свету остала. Нормално, старост доноси и лоше здравље. Али, за мене је то што
сам сама горе него што сам болесна.” (Лесковац, 74, удовица)
„Сине, само болест. То је највећи проблем. Старост је болест.” (Зајечар, 69 година, удата)

Поједини испитаници истичу као важно питање радне активности, посебно у контексту
емиграције млађих чланова породице.
“Док сам била млада много сам радила у пољу. Тешко ми је што сада не могу ниша. Кад видим како
други раде, још ми је горе.” (Лесковац, 75 година, удата)

Када су у питању последице пресељавања млађих чланова породице на квалитет живота старих
лица истичу као најважније последице: емоционални губитак (25,9%), усамљеност и изолацију
старих људи (24,8%), и пропадање газдинстава (22,6%). Финансијску помоћ исељених чланова
породице највише наводи најмлађа старосна група од 20-24 године старости (19,1%). Са
старошћу заступљеност овог одговора се континуирано смањује достижући код најстаријих 3
пута мањи удео. У одговорима старијег становништва очитава се непосредно искуство које
исељавања деце временом доноси, тј. већа партиципација одговора о негативним последицама
него у укупном узорку. Старије женско становништво истиче емоционални губитак (27,1%) и
усамљеност (29,5%), а мушко становништво потенцира више последице у економској сфери и
то пад стандарда и сиромаштво (20,3%) и пропадање имања (30,3%).
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“Дечко мој, далеко је отишао. Нисам му рекла ништа. Шта да му кажем? Не вреди забрињавати, само
да му пожелиш да успе.” (Ужице, 68, удовица.)
“Ово су сузе радоснице. Радујем се што су деца добро. И што граде себи будућност. Није битно како је
мени, битно је да они живе најбоље што могу.” (Зајечар, 65, удата)
„ Нисам тада размишљала, али сада видим колико је тешко кад мораш потпуно сам да пролазиш кроз
старост. Деца нису уз мене, а то се тешко подноси. Лоше здравље само утиче да се осећам горе у самоћи.
Човек се временом навикне на бол, помириш се са судбином и наставиш даље. Значило би ми да их само
гледам.“ (Лесковац, 67, удовица)
“Много ми је жао што нико неће да ми обрађује њиве. Шта да радим. Ја не могу.” (Лесковац, 75,
удовица)
“Имам више од 7.5 ha обрадиве имовине, која стоји необрађена. Не могу дажбине да платим, а камоли
да обрађујем имовину.” (Зајечар, 65 година, удовица)
“Беспарица. Не могу да се подмире егзистенцијалне потребе. Преживљавање од данас до сутра. Ни
лекове не могу да купим одједном.” (Зајечар, 66 година, ожењен).
Последице емиграције деце на квалитет живота остарелих родитеља,
60+ и остале старости
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Очекивана је разлика и у одговорима на последице исељавања младих на квалитет живота
старијих у функционално различитим насељима. Тако се на руралном простору више истиче
проблем запостављања и пропадања газдинстава, а у градским срединама доминирају фактори
емоционалне природе. По типу насеља рурално становништво са већом заступљеношћу наводи
пропадање имања.
Последице емиграције деце на квалитет живота остарелих родитеља, према типу
насеља
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Подршка старијим особама и међугенерацијска (породична) солидарност. Колико је
присутно разумевање живота у трећем добу различитих генерација и емпатија према старима
посебно је важно у условима интензивне емиграције младих и интензивног старења
становнишва, јер се мора рачунати не само на породичну, већ и вансродничку и
институционалну подршку у локалној средини. Најчешћи одговор испитаника је био да је
разумевања све мање (38,1%). То се може тумачити чињеницом да је друштвени одговор на
одмакао процес демографског старења неадекватан, и(ли) да је међугенерацијска солидарност
недовољна. Са друге стране, 20,0% испитаника сматра да је све више, али и даље недовољно
разумевање. Испитаници који сматрају да постоји проблем старих су углавном припадници
млађе генерација (29,8%). Најмања је заступљеност одговора да проблем старих особа не
постоји (11,2%), што су највише истицали становници сеоских насеља (13,3%).
Има ли у локалној средини разумевања за проблеме старијих особа, према старости?
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Најстарији испитаници (65 и више година) су критичнији, те 16,5% сматра да за старе нема
разумевања, али је интересантно да 29,3% мисли супротно, док је “смањивање разумевања”
најфреквентнији модалитет (34,8%) и у одговорима најстаријих.
Услуге које су испитаници препознали као најзначајније за помоћ старим лицима су махом у
сфери здравствене заштите (48,5% за кућне посете лекара и медицинску негу) и бесплатне
помоћи у домаћинству (22,4%), која је посебно битна за старе који живе сами. Свега 9,9%
испитаника сматра да би требало обезбедити посебне програме за старије. Овај модалитет
одговора су више бирали сами сениори, они млађи -на прагу старења (1,1%), а надпросечни
удео је и у старости 65 и више година (11,9%). Градско становништво више размишља о
социјалној инклузији након повлачења из професионалних активности.
Ситуацију у сеоским насељима детаљније осликавају интервјуи у старачким домаћинствима.
Они потврђују да су кућне посете лекара и здравствених радника адекватан и неопходан вид
помоћи старијима. Сеоски испитаници реферишу недостатак амбуланти у насељу и тешкоће
одласка на преглед у град:
“Некада је била амбуланта ту, међутим, сада је то укинуто. Мораш наћи некога са аутом ако си
болестан да те превезе у Ужице или Чајетину. Мука жива.” (Ужице, 67, разведен)
“Лекари, сине. Кад би добили лекаре ми би били срећни.” (Зајечар, 69, удата)
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Најзначајније врсте помоћи старијим особама
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За разлику од здравствених услуга, које би прихватили одмах, услуге помоћи у кући су мање
блиске размишљању старог становништва, посебно сеоског. Одговори су готово униформни и
највећи део пријављује да им још није потребна, али да је прихватљива у дубљој старости која
доноси немоћ.
Према мишљењу старијих испитаника деца имају највећу одговорност да обезбеде
достојанствен живот својих родитеља, без обзира што су емигрирали (39,6% одговора). По
овом питању не постоје битне разлике по типу насеља и полу. Модел породичне подршке је
модел уз који се одраста и који се прихвата, те је дистрибуција одговора по старости прилично
уједначена и креће се у распону од 38-40% када је у питању улога деце и од 13-18% када је у
питању улога осталих сродника. Најстарија група анкетираних (65+) у већем проценту од
просека исказује да рачуна на своју децу (46,0%:39,6%), а мање од просека на државне
институције и локалну власт.
Одговорност за достојанствен живот старијих особа чија су деца емигрирала
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Какав је „простор“ за реаговање локалне власти на проблеме старачких домаћинстава, старења
и старости, огледа се и у степену поверења у локалне институције које су сениори (60+)
исказали у анкети. Најфреквентнији одговори су: делимично поверење (35,5%) и неповерење
(32,1%). Веома много и много поверења има 11.6% испитаника старијих од 60 година. Питање
о спремности да се укључе у волонтерске сервисе за помоћ старијим особама, постављено је у
интервјуу са младима и са средовечним породичним људима. Како је овај вид подршке
пожељан у условима све бројнијег старог становништва које живи само, а како није довољно
промовисан у Србији, изненеђујуће је велика спремност да се учествује у волонтерским
активностима.
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''Што да се не помогне ако се може”; “Значило би ми, сигурно. Свако искуство је драгоцено”,

“Волим да помажем старијима”; “Увек, све што могу помогао бих”:”Одрастао сам са бабом И дедом.
Волим старије и волонтерске послове.”

Поједина лица пријављују да већ имају искуство волонтирања. Врсту помоћи коју би пружили
старијима су сами формулисали: куповина намирница и лекова, одвожење и довожење код
лекара, разговори и дружење.
“Мислим да стари људи заслужују велико поштовање. Ми млађи морамо да освестимо то што ћемо
једног дана бити у њиховој ситуацији.” (Лесковац, 33, удата)

Специфични закључци о ставовима старијих особа о исељавањумлађих
чланова породице
Став да је пораст удела старог становнишва праћен све мањим разумевањем за проблеме
старости и старења, исказан је у највећој мери у свим посматраним општинама, па се може
окарактерисати као јединствен, вероватно важећи и за остале делове земље. У Лесковцу је
заступљен са 33,6%, Ужицу са 36,1%, Зрањанину са 40,6% и Зајечару са чак 47,6%. Ако се
претходном ставу дода 12,4% испитаника из Зајечара који сматрају да разумевања нема,
упадљиво је да 60% анкетираних из ове општине сигнализира да се на демографско старење и
изазове које оно доноси мора обратити више пажње. Тим пре, што је према проценама РЗС удео
старијих од 65 и више година у општини Зајечар у 2018. достигао 26,1%, а у сеоским насељима
прешао трећину (34,5%). Занимљиво је да су најкритичнији били испитаници старости 40-49
година, јер 53,6% сматра да је разумевање у паду, а 15,9% да га нема. Треба испитати да ли се
то може довести у везу са тиме да су они припадници “сендвич генерације” која истовремено
брине и о деци и родитељима, односно да је ова врста искуства у Зајечару израженија. Ова
традиционално емиграциона општина је демографски најстарија, па је у њој проблематика
старачких домаћинстава дуготрајан и константан друштвени изазов.
Има ли у локалној средини разумевања за проблеме старијих особа?
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На први поглед изгледа контрадикторно да по фреквентности одговора у свим општинама
следи уверење да разумевања има, мада су се тако највише изјашњавале млађе генерације.
Становништво Лесковца у већој мери позитивно сагледава стање у локалној средини, па је
више од трећине одговорило да разумевања има (34,9%) а 9,9% да га нема. Посебно је
упадљиво да је у Лесковцу афирмација веома присутна код испитаника на прагу старења
(31,0%) и сениора 65 и више година (48,0%). Супротно томе, највећи удео оцене да разумевања
нема (13,5%) пријављен је у Ужицу, у чему највише учествују одговори најстарије популације.
Четвртина старијих од 65 година из ове општине се тако изјаснила, што је у складу са
искушењима које старење доноси. Бројнији узорак старијих би дао релевантније резултате, или
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бар открио позадину овакве процене, мада је евидентно да старост од 65 година доноси
друкчија вредновања и мишљења.
Поларизација одговора постоји у свим општинама - на позитивном полу (“постоји”) је два до
три пута више одговора него на негативном (“не постоји”). Ако се првом полу додају одговори
о растућем, а другом о опадајућем разумевању, тај однос се мења. Онда су мишљења у Ужицу и
Зрењанину подељена, у Зајечару преовлађује “силазни тренд”, а у Лесковцу “растући”.
На питање којим се прецизирају најпотребније услуге за сениоре, дати су одговори који мање
варирају између општина. Здравствене услуге имају примат, што је универзалан став свих
испитаника оба пола, свих старости, из свих насеља. Тако кућна посета лекара партиципира у
распону од 23,5% (Зрењанин) до 26,6% (Лесковац), а кућна медицинска нега од 22,2%
(Лесковац) до 25,7% (Зајечар). Бесплатна помоћ у кући је такође у свим општинама заступљена
са више од 20% (од 20,5% до 23,4%). Најслабије су котирана саветовалишта за старе (од 3,6 до
4,5%). Како резултати интервјуа осликавају недовољну информисаност сениора и одсуство
адекватних канала информисања најстаријих, јасно је да се у (изолованим) домаћинствима без
млађих чланова (чија је могућност информисања и решавања текућих проблема, по дефиницији
већа) овај проблем усложњава, а саветовалишта добијају додатну димензију. Мада је изјава
заинтерсоване стране-“Информације се траже тек кад дође до проблема.” – забележена у
Зрењанину, чини се да она важи и у осталим општинама.
Табела 1. Најзначајније врсте помоћи старијим особама (%)
Град

Ужице
Зајечар
Зрењанин
Лесковац

Бесплатна
помоћ у
кући

Кућна
посета
лекара

Кућна
медицинска
нега

Програми
за старије

Саветовалишта
за старије

Услуге
кретања
по граду

Без одговора

23,4
20,5
21,2
23,1

25,1
25,4
23,5
26,6

24,9
25,7
24,1
22,2

11,4
9,1
9,2
9,7

3,6
3,6
4,3
4,5

11,3
15,6
17,7
13,5

0,2
0,1
0,1
0,3

Услуге ван домаћинства које би више биле окренуте ка активном старењу, мање су
апострофиране. Помоћ у кретању по граду је максимално заступљена са 17,7% у Зрењанину,
затим у Зајечару (15,6%), па Лесковцу (13,5%) и Ужицу (11,3%). У општини Ужице, пак,
евидентиран је највећи значај програма за старе (11,4%). Треба скренути пажњу да су то
највише вредновали припадници генерације 50-64 година, док становништво 65+ мање пажње
посвећује програмима (6,7%), упадљиво мање од осталих старосних група и двоструко мање од
становништва на прагу старења (13,7%).
Један део сениора из Зрењанина интервјуисан је у Клубу пензионера, што је открило активну
страну трећег доба. Мада није статистички потврђено у анкети, казивања испитаника су веома
информативна и сведоче о значају које програми за старије имају за смањивање усамљености и
изолације, као и за доживљај сопственог здравља и интергенерацијске солидарности. Међу
овим особама преовладава позитиван дух:
“Млади су супер, поштовање постоји. Мој комшилук ми редовно помаже…… И они који нису активни
уживају у Клубу и то се поврђује свакодневно ” (Зрењанин, 73 година)
“Ја сам задовољна својим животом. Нашла сам неки смисао.” (Зрењанин, 66 година)

Са друге стране има и мишљења да стари људи нису довољно сензитивни на програме који им
се нуде, да “не постоји довољна свест да се укључе у програме”. Из исте општине од
представника заинтересоване стране стигле су информације да је поступак збрињавања
старијих у порасту, управо због емиграције деце и сродника.
Тегобе старости су универзалне, но у контексту са миграцијама младих треба освестити још
један угао – у старачким домаћинствима, па и у сеоским насељима у одмаклим стадијумима
старења, нема потомака или суседа који могу помоћи старијима да оду у здравствене установе.
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У интервјуима, сениори су пријављивали да је транспорт болесних проблем, што због њихове
старости, што због одсуства (одговарајућег) јавног превоза, или лоших локалних путева.
Здравствену подршку сениорима треба посматрати заједно са услугама кретања по граду, што
може бити један сегмент решавања питања посета лекару и повећања мобилности старијих.
Исељавање млађих чланова породице, према мишљењу анкетираних из све четири општине,
особама трећег доба првенствено доноси емоционални губитак (од 23,5% у Зајечару до 28,6% у
Лесковцу), и усамљеност и изолацију (од 23,5% у Ужицу до 26,4% у Зрењанину).
Универзалност ових одговора је претпостављена и потврђена, па локална средина не може
битније утицати на ефекте психолошког карактера и променити глобални образац, а варијација
процентуалних удела не верификује различитости.
Табела 2. Последице емиграције деце на квалитет живота остарелих родитеља (%)
Град

Ужице
Зајечар
Зрењанин
Лесковац

Емоционални
губитак

23,6
23,5
26,7
28,6

Усамљеност
и изолација
старијих
лица

23,5
25,1
26,4
24,2

Неангажованост
и пропадање
газдинства

25,3
21,8
19,2
23,3

Сиромашење
старијих лица

17,9
18,4
15,4
12,9

Финансијска
помоћ
исељених
чланова
породице
9,2
11,0
12,2
10,4

Без
одговора

0,5
0,1
0,1
0,5

Више локалних специфичности могло се очекивати у заступљености одговора о пропадању
газдинстава и сиромашењу, мада су и ово уобичајени маркери демографског старења у Србији.
Заправо, то којим су ефектима испитаници давали приоритете, “материјалним“ (условно
речено, јер не искључују емотивну компоненту) или „емоционалним”, јесте известан фактор
диференцијације. Тако је неангажованост домаћинстава у општини Ужице “најбоље” котирана
последица, а представља и максимум у међуопштинским размерама. Финансијску помоћ
исељених чланова породице највише уочавају испитаници из Зрењанина (12,2%). Зајечар
предњачи када је у питању модалитет “пад стандард и сиромашење” који је зааступљен са
18,4%.
Без обзира на величину узорка, битно је сагледати какав је доживљај најстарије популације (65
и више година) о последицама емиграције њихове деце. Пропадање имања је њихов
најзаступљенији одговор свуда, осим у Зрењанину. У Ужицу 36,8% сениора то процењује као
највећи ефекат, у Лесковцу 31,6% и Зајечару 28,1%. Да ли је традиционална везаност за
пољопривреду у равничарским крајевима резултирала начинима да се газдинство коликотолико сачува и након емиграције потомака, без додатних истраживања може бити само у
домену спекулација. Међутим, и минимум забележен у општини Зрењанин није занемарљив
(24,1%), па ефекат урушавања газдинстава након исељавања млађих чланова породице не
заобилази никога. Велику међуопштинску диференцијацију показује опредељење најстаријих
испитаника за одговор – “пад стандарда и сиромашење”. Већ поменути максимум у Зајечару,
скоро пет пута је већи од минимума у општини Лесковац (5,3%). Колико је то у вези са
развијеношћу општине и просечним примањима, а колико са сензибилношћу на понуђене
одговоре, не може се утврдити, јер ни налази из остале две општине не дају могућност за
јасније корелације (Зрењанин 7,4% и Ужице 13,8%). У свим општинама финансијску помоћ
исељеника више вреднују млађи испитаници. У општини Зрењанин је убедљиво највећа
заступљеност уверења да емигранти финансијски помажу родитеље (12,2%). То мишљење у
толикој мери не деле особе трећег доба (9,3%) иако у односу на своје вршњаке из других
општина (Зајечар 7,8%, Ужице 5,7%, Лесковац 2,6%) препознају и те ефекте.
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Табела 3. Одговорност за достојанствен живот старијих особа чија су деца емигрирала (%)
Град

Ужице
Зајечар
Зрењанин
Лесковац

Сама деца

42.5
36.1
38.0
40.5

Чланови
породице
који се
нису
иселили
15.1
13.9
15.3
15.4

Пријатељи
и комшије

Локална
власт

1.3
1.3
1.9
2.1

14.9
16.9
14.1
15.1

Државне
институције

25.8
31.7
30.6
26.3

Без
одговора

0.5
0.1
0.1
0.6

Компарација општина открива да је доживљај испитаника о одговорности за достојанствен
живот старих готово униформан и иде у прилог традиционалном моделу ослањања на
породичне структуре. По овом питању има највише хомогености и анкетирана лица наводе да
је квалитет живота остарелих родитеља највише у надлежности деце, иако су емигрирала. У
Ужицу се ова опција највише заговара (42,5%). Но, и друге општине имају велике уделе
истомишљеника - Лесковац 40,5%, Зрењанин 38,0% и Зајечар 36,1%. Лица трећег доба у још
већем проценту рачунају на своје потомке (у Лесковцу чак 64,3%), а да то и јесте пракса,
независна од региона и типа насеља, осликавају и искази изнети у интервјуима. У прилично
уједначеном проценту ангажовање се очекује и од осталих чланова породице који се нису
иселили. Једино општина Зајечар мало одступа, јер су ови одговори заступљени мање него у
другим општинама, а очекивања од локалне власти (16,9%) и државе (31,7%) су већа. Чини се
да су дуготрајно емиграционо искуство, дубока старост становништва Зајечара и нижи
стандард, навели на размишљање да породична подршка није довољна. Интервјуи са млађим
становништвом ове општине сведоче о постојању међугенерацијског разумевања и емпатије, па
је идеја волонтирања општеприхваћена код интервјуисаних особа свих генерација (што је
случај и у осталим општинама). Упркос претходно споменутом ниском стандарду старијих,
упадљива су оваква искрена размишљања млађих интервјуисаних лица:
“Стари много помажу у овој средини и да није њих не знам како би. Невероватна је помоћ и много
значи, прво финансијски, па све остало.” (Зајечар, 27 година, неудата, запослена)
“Све услуге пружају. И чување деце, и финансијска помоћ, и слање намирница са села, и помоћ у кући.
Стари су много оптерећени.”(Зајечар, 33 година, неудата, незапослена)

Да је улога државе бар двоструко већа од улоге локалних власти, јесте став у свим општинама.
Иако и сами сениори сматрају да је у тој спрези држава значајнија од локала, распони између
удела одговора нису толико велики.
„Скроз не могу сами, без помоћи државе не могу. По мени је потребно да постоји нека организација за
старе.“ (Ужице, 67 година)
„Па, могу они, али мало. Мислим да би било боље да се око старих укључи држава.“ (Ужице, 70 година)

Интересантно је да су особе трећег доба у интервјуима давали одговоре о локалној подршци и
разумевању за старе, који су често у колизији са задовољством исказаним у анкети, што је
подстрек за додатна истраживања на локалном нивоу с циљем изградње бољег полазишта за
деловање. У општини Лесковац раскорак у ставовима анкетираних и интервјуисаних сениора је
највећи. Примера рада, наводимо следеће исказе интервјуисаних у сеоским насељима:
„Нико ме није питао да ли ми треба нека помоћ. Мислим да се они ништа не ангажују око старице као
што сам ја.” (Лесковац, 74 година)
„Могу све да омогуће ако се потруде и ако желе. Зависи шта коме треба. Ако они то желе, они могу то да
обезбеде. Они све то сами и знају. Знају шта би помогло старијима, али не предузимају ништа.” (Лесковац,
66 година)

Реалност у којој су често пријатељи и комшије важан фактор оснаживања лица из старачких
домаћинстава, није толико препознатљива у ставовима анкетираних ни у једној локалној
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самоуправи. Упркос емиграцији, на основу казивања особа са којима је обављен разговор,
породична подршка је присутна и обострана. Колика је - зависи од просторне дистанце млађих
и старијих чланова породице. Старији очекују да им се деца „нађу“ када затреба, али исказују
везаност за свој дом и већина њих није спремна да га напусти и уколико би уследио позив деце
да им се придруже („Најбоље је код нас“; „У овим годинама не бих закључавала врата од
куће“; „Никада не бих пристала да одем из своје куће.“ ).
Из интервјуа са младима и породичним људима, спроведеним у све четири општине, закључује
се да ће процес емиграције бити настављен и да у породицама постоји одобравање да се
емиграција деце реализује уколико би им омогућила економску стабилност и бољи животни
стандард. Сходно томе, већи изазови старења и старачких домаћинстава тек предстоје.
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МИГРАЦИЈЕ И
ОДРЖИВИ РУРАЛНИ РАЗВОЈ

ОДРЖИВИ РУРАЛНИ РАЗВОЈ
КАО ДЕТЕРМИНАНТА МИГРАЦИЈА СТАНОВНИШТВА

С

а циљем утврђивања ставова и намера о пресељавању сеоског становништва и сагледавања
утицаја руралног развоја на миграционе токове, анкетом је обухваћено укупно 925 испитаника
(општина Лесковац – 348 испитаника, Ужице – 258, Зрењанин – 166 и Зајечар – 153
испитаника) који живе у 212 села различитих природно-географских, демографских и
економских одлика. Ради добијања што релевантнијих података и показатеља, половина
анкетираног становништва је из 22 одабрана сеоска насеља, која су издвојена на основу
функционалног критеријума – приградска насеља, рурални центри и примарна села.
У складу са патријархалном традицијом, и даље веома јаком у руралном простору, 60,1%
испитаника има брачног партнера, а 5,5% су удовци/удовице. Чак 27,1% испитаника се није
венчавало, док је 4,8% разведено, а 2,2% живи у партнерској заједници. Већина њих живи са
брачним/ванбрачним партнером и децом (40,1%). Значајан удео испитаника живи у
домаћинству са родитељима (24,5%), а једночлане породице су мање заступљене (6,5%).
Сходно томе, заједница са родитељима доминира у стамбеном статусу испитаника (38,1%), а
потом следи становништво које живи у властитом (33,9%) или у кући/стану брачног/ванбрачног
партнера (19,6%). Само 3,7% анкетираног руралног становништва је у подстанарском статусу.
Мушка популација је нешто заступљенија са 51,0%, у односу на женску – 48,7%. У старосној
структури доминира средовечно становништво, старости 34-49 (32,4%) и 50-64 година (28,8%).
Млађе становништво (20-34 година) је заступљено са 30,7%, а стара лица са 7,9%. Половина
испитаника има завршену средњу школу, а 34,3% вишу и високу стручну спрему. Основну
школу има 11,1% испитаника, а 1,5% је без школе или са непотпуним формалним образовањем.
Анкетирано сеоско становништво је махом запослено у државном (32,9%) и приватном сектору
(23,5%). Зараду из пољопривреде остварује 18,6% испитаника, док су 12,5% пензионери.
Значајан је и удео испитаника са зарадом из неформалног рада – 4,7%.
Сходно развојним приликама последњих деценија, велики део руралног простора представља
исподпросечно економски развијен простор са великим демографским проблемима
(емиграција, депопулација, старење становништва и др.). Већина испитаника (преко 80%)
сматра да се данас значајно више или више људи исељава из сеоских насеља него пре 10
година, као и то да се претежно исељавају млади и целе породице.
Из тог разлога је разумљиво што је на питање како сагледавају феномен миграција већина
анкетиране руралне популације – 54,6% одговорила да миграције становништва перципира као
претњу даљем развоју општине, док 17,4% испитаника сматра да истовремено представљају и
претњу, али и могућност за развој, а само 7,4% верује да миграције становништва могу да
допринесу развоју локалних самоуправа. Интересантно је да чак 19,7% анкетираног сеоског
становништва нема формиран став по овом питању.
„Проблем пропадања села је горући проблем Ужица... мислим да само централна власт може решавати
тако крупан проблем.“ (Ужице, доносилац одлука)
„Ако погледате околна села, све је празно. Нема младих људи, отишли су сви. Највећи је проблем
необрађено земљиште. Домаћинства остају празна, нема деце. Пензионери остају сами, нема ко да
брине о њима.“ (Велика Грабовница, Лесковац)
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Табела 1. Анкетирано сеоско становништво по старосним групама и њихови ставови о исељавању становништва
из општине
Одговор по
старосним
групама
У потпуности
подржавам

20-24

25-29

30-34

35-39

бр. % бр. % бр. % бр.

%

40-44
бр.

%

45-49
бр.

50-54

%

бр.

%

55-59
бр.

%

60-64
бр.

65+

Укупно

бр. % бр. %

%

25 20,7

16 21,3

15 16,9

20 18,4

19 19,4

14 15,1

22 18,0

9 13,0

11 14,7

5 6,9 156 17,0

Подржавам

22 18,2

10 13,3

15 16,9

18 16,5

14 14,3

17 18,3

30 24,6

11 15,9

11 14,7

8 11,0 156 17,0

Делимично
подржавам

38 31,4

24 32,0

31 34,8

38 34,9

29 29,6

33 35,5

27 22,1

16 23,2

10 13,3

6 8,2 252 27,4

Не подржавам

26 21,5

21 28,0

20 22,5

25 22,9

27 27,6

20 21,5

36 29,5

24 34,8

35 46,7

48 65,8 282 30,7

9 7,4

4 5,3

8 9,0

Немам став

8

7,3

9

9,2

9

9,7

6

4,9

9 13,0

7

9,3

4 5,5

73 7,9

По питању ставова о исељавању из општине, анкетирано сеоско становништво има подељена
мишљења – док 33,7% испитаника у потпуности подржава и подржава исељавање
становништва, 27,2% испитаника делимично подржава, а 30,4% анкетираног становништва не
подржава пресељавање из општине. Исељавање највише подржава младо становништво,
старости 20-24 године (38,8%), становништво са завршеном средњом (37,2%), вишом (34,7%) и
високом школом (27,3%), као и становништво запослено у приватном сектору (40,9%) и са
зарадом од неформалног рада (45,6%). Са друге стране, исељавање не подржава старије
становништво, са више од 60 година (57,2%), ниже школске спреме – без школе или непотпуна
основна школа (78,6%) и завршена основна школа (57,1%), који зараду остварују из
пољопривреде (35,3%) или су пензионери (45,3%).
Намере о пресељењу анкетираног сеоског становништва према старосној структури
100.0%
Често размишљам

80.0%

Размишљам

60.0%

Понекад размишљам

40.0%

Не размишљам

20.0%

Не знам

0.0%
20-24

25-35

35-44

45-54

55-64

65+

Питање о намерама испитаника о исељавању из сеоских насеља указују да већина – 37,2% не
размишља о пресељењу, док често размишља 22,8%, размишља 13,8% анкетираних становника,
а 21,5% само понекад размишља о исељавању. Без обзира на релативну стационарност
руралног становништва, забрињавајуће је што групе испитаника које размишљају и често
размишљају о исељавању углавном чини млађе становништво – 63,4% испитаника старости 2030 година, и 36,9% радно активних испитаника, старости 30-45 година. Уз то, испитаници који
размишљају и често размишљају о томе да се иселе из сеоских насеља углавном имају високу
стручну спрему (41,8%), живе у заједници са родитељима (47,3%) или као подстанари (52,9%),
а приходе остварује из неформалног рада (50,9%) и радног односа у приватном сектору
(40,9%).
Са аспекта сагледавања потенцијалних руралних миграција у блиској будућности, врло је
важно сагледати групу становништва која сматра да постоји веома велика (85 испитаника 9,2%) и велика могућност (120 испитаника - 12,9%) за пресељењем током наредне године. Овде
је претежно реч о млађем становништву, старости 20-29 година (42,3%), са средњом (23,3%),
вишом и високом школом (24,21%), које живи у заједници са родитељима (34,3%) или као
подстанар (32,4%).
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Намере о пресељењу анкетираног сеоског становништва према образовној структури
100.0%
Често размишљам

80.0%

Размишљам

60.0%

Понекад размишљам

40.0%

Не размишљам

20.0%

Не знам

0.0%

Без шк.

Основна

Средња

Виша

Висока

Важно је нагласити да чак 37,2% испитаника у руралним срединама уопште не размишља о
пресељењу. Иако о пресељењу не размишља углавном старо (78,1%) и старије средовечно
становништво, старости 40-64 година (40,9%), као и испитаници са нижом школском спремом –
без школе или непотпуна основна школа (78,6%) и завршена основна школа (64,1%), који
зараду остварују из пољопривреде (45,1%) или су пензионери (58,7%), изузетно је охрабрујући
податак да је међу сеоским становништвом које не размишља о пресељењу чак 24,5% млађег
становништва (20-29 године) и 26,7% становништва старости 30-39 година, као и знатан удео
испитаника са завршеном високом (28,6%), вишом (35,7%) и средњом школом (34,8%).
Становништво које не размишља о пресељењу углавном има решено стамбено питање –
кућа/стан у личном власништву (52,4%) или у власништву брачног/ванбрачног партнера
(36,8%).
Један од битних задатака анкете био је и прикупљање информација о томе шта рурално
становништво види као највеће проблеме, шта сеоским насељима највише недостаје како би
живот у њима био квалитетнији, чиме би се повећале шансе за останком становништва у
селима и њиховим социо-економским напретком.
Генерално посматрано, испитаници су највише погођени економским проблемима – 24,4%
испитаника види проблем у негарантованој цени откупа пољопривредних производа, 24% у
ниским платама и пензијама, 22,0% у незапослености, а 14,8% у одсуству организованог откупа
пољопривредних производа. Становници који су се изјаснили да често размишљају о
пресељењу, као најзначајније економске проблеме виде ниске плате и пензије, незапосленост и
слабе шансе за запослење (53,6% испитаника). Са друге стране, становништво које не
размишља о пресељењу највише је погођено проблемима негарантоване цене откупа
пољопривредних производа (24,9%) и ниским платама и пензијама (22,3%). Занимљив је
податак да становништво које се изјаснило да размишља о пресељењу, као и да понекад
размишља о пресељењу, као најважнији рурални проблем види одсуство гарантоване цене
откупа пољопривредних производа, а потом ниске плате и пензије, незапосленост и слабе
шансе за запослење.
Када су у питању социјални проблеми, врло високи удели испитаника виде проблем у руралном
сиромаштву (27,5%), неадекватној здравственој заштити (22,4%), потом неадекватној мрежи
школа (13,1%) и непостојању институционално организоване бриге о старим лицима (12,2%).
Далеко мањи удео испитаника проблем види у недостатку културног живота (9,9%). Веома је
интересантан податак да половина свих испитаника, од оних који често размишљају до оних
који не размишљају о пресељењу, сматра да су кључни социјални проблеми рурално
сиромаштво и неадекватна здравствена заштита. Занимљиво је и то да као следећи проблем
становништво које не размишља о исељењу истиче недостатак бриге о старим особама, док они
који често размишљају о пресељењу сматрају да је то лош квалитет или непостојање
образовних институција.

85

Основни социо-економски рурални проблеми перципирани од стране анкетираног
становништва и њихове намере о пресељењу

Брига о старим особама
Недостатак културних садржаја
Лош квлитет или непостојање образовних институција
Неадекватна здравствена заштита
Рурално сиромаштво
Недовољан број земљорадничких задруга
Недовољна заступљеност мини погона за прераду пољ.
производа
Одсуство организованог откупа пољ. производа
Одсуство гарантоване цене пољ. производа
Незапосленост и слабе шансе за запослење
Ниске плате и пензије
0.0%
Често размишљам

Размишљам

10.0%

Понекад размишљам

20.0%

Не размишљам

30.0%

40.0%

Не знам

По питању инфраструктурних проблема, највећи проценат испитаника се изјаснио да им је
проблем лош квалитет локалних саобраћајница (36,2%), као и лоше услуге јавног превоза
(14,5%), што представља врло важан ограничавајући фактор за неометано одвијање дневних
миграција радника и ученика који живе у руралним срединама. Недостатак канализације види
као проблем 32,3% испитаника, квалитет водовода 20,5%, лоше телекомуникације 6,5%, а
снабдевање електричном енергијом 4,5% испитаника.
Имајући у виду традиционално снажну везаност за земљу, половини сеоског становништва која
је обухваћена анкетом зараду остварује из пољопривреде (180 испитаника – 19,4%) или се
пољопривредом бави као допунском делатношћу (264 испитаника – 28,5%). Ова група
становништва је уједно изузетно везана за села у којима живе, те је 45% испитаника са зарадом
из пољопривреде одговорило да не размишља о пресељењу, док 15,6% често размишља о
пресељењу. Из тог разлога је једно од приоритетних питања решавање наведених проблема
везаних за пољопривредну производњу и рурални развој.
Један од задатака анкете био је и прикупљање информација о томе да ли становници руралног
простора користе субвенције и подстицаје за развој пољопривреде. Од 180 испитаника којима
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је пољопривреда основна делатност, субвенције користи 43,3%, као и 53,7% испитаника који се
пољопривредом баве као допунском делатношћу. Уз то, анкета показује да 67,8% испитаника
има пољопривредне поседе. Највише су заступљене велике парцеле – 58%, са површином
већом од 1,0ha, а потом следе парцеле површине од 0,5ha до 1,0ha (24,5%). Занимљив податак је
да 47,4% испитаника са површином поседа већом од 1,0ha користи субвенције за развој
пољопривреде, као и 20,1% испитаника са пољопривредним поседом величине 0,5–1,0ha.
Да ли користите субвенције и подстицаје за развој пољопривреде?
Пољопривреда је основна делатност
становништва

56.7%

43.3%

Пољопривреда је допунска делатност
становништва

53.7%

Становништво са пољ. поседом већим од 1ha

47.4%

Користим субвенције за
развој пољопривреде

46.3%
Не користим субвенције
за развој пољопривреде

52.6%

Анкетом је омогућено да се испитаници изјасне о томе да ли су упознати са институцијама у
општини и у Републици Србији које су одговорне за рурални развој. Изненађује податак да је
свега 11,8% испитаника упознато, а 29,6% само делимично зна које су то институције. Овај
резултат је необичан узевши у обзир на раније изнет податак да 43,4% пољопривредника и
53,7% испитаника којима је пољопривреда допунска делатност користи субвенције. Очигледно
је да пољопривредници, али и остали испитаници, субвенције повезују искључиво са
финансијама, издвојеним из ширег концепта руралног развоја.
„Важно је да се успостави загарантована цена откупа. Држава мора да гарантује цену. Међутим, код
нас је супротна ситуација, мења се цена, не на месечном, већ на недељном па и дневном нивоу.“ (Велика
Грабовница, Лесковац)
„Ми немамо земљорадничку задругу, а колико би биле важне... Многе ствари би се са задругом решиле.“
(Ечка, општина Зрењанин)
„Важна је и едукација становништва у руралним срединама, у смислу да не може да се ради као што је
било раније, да не загаде земљу, не спаљују жетвено семе, да производња буде конкурентна. “
(Зрењанин, доносилац одлука)

Иако се 14,9% испитаника изјаснило да је задовољно квалитетом рада служби у општини, а
36,9% да је делимично задовољно, када је реч о активностима локалне власти у сфери руралног
развоја, чак 54,5% испитаника сматра да оне нису задовољавајуће. Из тог разлога је врло важно
сагледати побољшања у друштвеном животу која би по мишљењу анкетираног руралног
становништва била најзначајнија за њихову одлуку да остану да живе у сеоским насељима.
Да ли сте задовољни радом служби у локалној самоуправи?
веома задовољан
4.10%

14.89%

задовољан

делимично задовољан

36.89%

нисам задовољан
37.32%

не знам
5.18%

Да ли сте задовољни активностима локалне власти које се односе на рурални развој?
да

11.87%

не

делимично

54.48%

не знам

29.56%
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2.16%

Да ли сматрате да би сте могли активно да учествујете у решавању руралих
проблема?

да

не

без одговора

48.00%

47.68%

2.48%

У складу са руралном традицијом, одлучујући разлози који су утицали на одлуку испитаника да
остану да живе у селу су везаност за породицу и пријатеље (33,3%), решено стамбено питање
(18,4%) и патриотизам и осећај припадности (11,2%). Са обзиром на то да су економски
проблеми главни разлози због којих би напустили село у коме живе – лоша економска
ситуација (17,8%), боље плаћен посао (16,7%) и немогућност налажења посла (10,8%),
разумљиво је што анкетирано становништво сматра да су најважнија побољшања у сфери
друштвеног живота која би утицала на њихову одлуку да се не иселе: веће шансе за запослење
(27,0%) и (једнаке) шансе за напредовање (11,9%). Од осталих разлога, испитаници наглашавају
да су неопходна побољшања на пољу социјалне и здравствене заштите (12,3%) и активности на
унапређивању животне средине (9,2%).
Занимљиво је да сви испитаници, од оних који често размишљају до оних који не размишљају о
пресељењу, веће шансе за запослењем истичу као главни фактор због кога би остали да живе у
руралној средини. Уз то, анкетирано становништво које често размишља о пресељењу као
важне факторе наводи (једнаке) шансе за напредовање (14,5%) и бољу социјалну и здравствену
заштиту (10,0%), исто као и групе испитаника које размишљају и понекад размишљају о
исељавању. Важно је нагласити да 15,3% испитаника који не размишљају о пресељењу, поред
боље социјалне и здравствене заштите (13,1%), сматрају да у понуђеним одговорима нису
наведена побољшања која су важна за њихову одлуку да остану да живе у селу. Ово се
вероватно односи на побољшања у сфери аграрног развоја, пошто, као што је раније утврђено,
већина испитаника ове групе становништва проблеме везане за пољопривредну производњу
сматра једним од најважнијих економских проблема руралног простора (одсуство гарантоване
цене пољопривредних производа – 24,9%, одсуство организованог откупа пољопривредних
производа – 16,2%, недовољан број земљорадничких задруга – 9,9%, и недовољна
заступљеност мини погона за прераду пољопривредних производа – 6,6%).
Разматрајући активности око којих би власт требала највише да се ангажује у наредном
периоду, испитаници сматрају да је приоритетно питање повећања стандарда и отварања нових
радних места (35,2%), потом борба против криминала и корупције (16,1%), већа улагања у
инфраструктуру (15,2%), унапређивање здравствене заштите (14,6%) и финансијске
иницијативе исказане кроз кредитне и пореске олакшице и сл. (7,8%), док само 1,6%
испитаника мисли да су то активности везане за бржу интеграцију Србије у Европску унију.
„Неопходна су економска улагања у села, изградња и реконструкција сеоских путева, покретање ситног
предузетништва и побољшање квалитета живота људи на селу. Треба дати људима разлог да остану
на селу, како финансијски, тако и културни.“ (Ужице, доносилац одлука)
„Потребна су нова радна места пре свега, боља здравствена заштита, већа контрола рада на црно...“
(Звездан, Зајечар)
„Најважнији подстицај останка на селу је кроз подршку пољопривреди.“ (Зрењанин, доносилац одлука)

Истраживање је посебно указало на постојање бројних економских руралних проблема који
представљају главне разлоге исељавања сеоског становништва, те је њихово структурно
решавање од примарног значаја за успостављање ефикасног модела миграција становништва.
Посебно су истакнути проблеми незапослености, недостатка прилика за запошљавање и ниских
плата и пензија сеоског становништва, као и читав низ проблема везаних за пољопривредну
производњу – негарантована цена пољопривредних производа и одсуство организованог
откупа, недовољан број земљорадничких задруга, недовољна заступљеност погона за прераду
пољопривредних производа, низак ниво приватног предузетништва, ограничено тржиште за
88

пласман производа и услуга и др. Последице економског заостајања руралних простора су
посебно видљиве у порасту сиромаштва, које је претежно рурални феномен, с обзиром на то да
су сеоске средине њиме у неким периодима биле погођене и до двоструко више него градови.
Сиромаштво је и анкетом препознато као један од основних проблема руралних простора у
истраживаним локалним самоуправама, а овакав став је валидан и на националном нивоу. Уз
рурално сиромаштво, истраживањем је утврђено да неадекватна здравствена заштита,
непостојање институционализоване бриге о старим особама, као и неадекватна мрежа сеоских
школа и лош квалитет образовних институција, представљају врло важне социјалне проблеме у
изабраним локалним самоуправама. Из групе инфраструктурних проблема важно је нагласити
проблеме везане за лош квалитет локалних саобраћајница и лоше услуге јавног превоза, који
представљају ограничавајуће факторе за одвијање дневних миграција радне снаге и школске
омладине и њихову одлуку да остану да живе у руралним срединама.
Намере о пресељењу анкетираног сеоског становништва и побољшања у сфери
друштвеног живота која би по њиховом мишљењу највише утицала на одлуку да остану да
живе у селу
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ЗАКЉУЧЦИ И ПРЕПОРУКЕ

ЗАКЉУЧЦИ И ПРЕПОРУКЕ ИСТРАЖИВАЊА
ЗА ПОТРЕБЕ КРЕИРАЊА ПОЛИТИКЕ ПРЕМА МИГРАЦИЈАМА
КАО СЕГМЕНТА ПОПУЛАЦИОНЕ ПОЛИТИКЕ НА ЛОКАЛНОМ,
РЕГИОНАЛНОМ И НАЦИОНАЛНОМ НИВОУ СРБИЈЕ
Потреба

сагледавања миграционих феномена преко теоријског утемељења
интердисциплинарних и мултидисциплинарних приступа. Дубље научно и стручно
сагледавање временске и просторне трансформације миграционих система могуће је применом
системског приступа при утврђивању веза и односа миграционих и осталих елемената
демографских система (природно обнављање, биолошке и друштвене структуре, асоцијације у
којима становиштво живи). Дефинисање детерминирајућих фактора и последица миграција
становништва могуће је кроз корелацију са структуром и елементима природних, економских,
социјалних, културно-цивилизацијских и других просторних система. Резултати студије
упућују на потребу мултидисциплинарних и интердисциплинарних приступа просторнoj
покретљивости становништва, како у научној и стручној анализи, тако и у формулисању
општих и посебних препорука и мера миграционе политике од локалног, регионалног до
националног нивоа.

Неопходност

унапређења начина прикупљања података о просторној покретљивости
становништва. За комплексно сагледавање миграционих феномена у циљу постизања
адекватне политике према миграцијама становништва и доношење конзистентних мера
предлаже се: проширивање извора и начина прикупљања релевантних података о миграцијама
становништва; усаглашавање методологије прикупљања података о просторној мобилности
различитих националних и међународних институција, које имају миграције као предмет
интересовања и истраживања; аналитичко укрштање података пописне, миграционе статистике
и осталих извора о феномену миграција становништва. Потребна је већа афирмација
квалитативних истраживања (анкете, интервјуи, фокус групе) о просторној покретљивости кроз
интердисциплинарни и мултудисциплинарни приступ у садржајном и просторном аспекту.
Предлаже се и сагледавање приступа миграцијама становништва у законодавној сфери, у
стратегијама о демографском, економском и социјалном развоју у студијама животне средине и
просторног планирања.

Подстицање квалитативних и квантитативних истраживања миграционих феномена на

микро и мезо регионалним нивоима. Резултати анализе миграција становништва четири
изабране јединице локалне самоуправе Града Лесковца, Града Ужица, Града Зрењанина и Града
Зајечара, у функцији су формулисања општих питања, проблема и мера миграционе политике
на националном нивоу. Добијени резултати о општој сагласности ставова и намера о
пресељавању становништва по свим испитиваним сегментима у садржајном и просторном
смислу дају генералне ставове за национални ниво. Уочене специфичности анализираних
јединица локалне самоуправе упућују на потребу уважавања природних и друштвених
особености посматране географске средине утемељених у миграционе процесе. Сагласност
ставова и намера о пресељавању по појединим сегментима демографских, економских,
социјалних и етничких одредница испитаника упућује на детерминанте пресељавања
становништва из домена животног стандарда, стања животне средине и улоге локалних
самоуправа.

Ефикасније управљање миграционим процесима у циљу смањења неповољних последица
пресељавања. Препознавање и подржавање жељених праваца миграционих кретања
становништва са краткорочног, средњорочног и дугорочног аспекта има за циљ да умањи
неповољне последице просторне покретљивости становништва, кроз утврђивање фактора и
детерминанти миграционих процеса на свим регионалним нивоима и за све типове миграција.
Стога је неопходно изналажење и дефинисање одговарајућих, конкретних мера миграционе
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политике од локалног до националног нивоа које ће бити краткорочне, средњерочне и
дугорочне. То значи издвајање најургентнијих питања и проблема и њиховог решавања кроз
адекватну миграционе политике у циљу заустављања исељавања стручног и образовног кадра,
постепеног подстицања повратних миграција унутрашњег и међународног карактера и
подстицања дневних и циркуларних миграција.

Потреба

за бржим и равномернијим економским развојем у функцији смањења
пресељавања. Познато је да се најзначајнији разлози свих облика и типова миграција
становништва налазе у економској сфери друштвеног развоја. Висок ранг економских
варијабли у хијерархији фактора миграција проистиче из добијених ставова испитаника: сваки
пети истиче лошу економску ситуацију, сваки шести тражи боље плаћени посао, сваки десети
истиче немогућност налажења посла и недостатак перспективе. Перципирање економских
фактора је специфично у урбаним и руралним срединама, а добијени резултати показују да у
овом сегменту постоји највећа особеност међу испитиваним локалним самоуправама. То се
илуструје, на пример, у чињеници да су за испитанике у урбаним срединама најважнији разлози
пресељавања у домену напредовања у служби и боље плаћених послова, а у руралним
срединама немогућност проналажења посла, што упућује на разлике у квалитету живота. Зато
је неопходно развијање уравнотежене и одрживе развојне политике усмерене ка смањењу
разлика између сеоског и градског начина живота. Различити ранг фактора пресељавања у
испитиваним локалним заједницама показује специфичности начина живота одређених
географских средина Србије. Поред свуда апострофираних економских детерминанти
пресељавања становништва, у Граду Зрењанину и Ужицу више су истакнута питања
функционисања правне државе, а у Граду Зајечару недостатак перспективе. Перципирање
највише различитих варијабли економског карактера као фактора просторне покретљивости
становиштва у Граду Лесковцу долази из сфере високог вредновања материјалних добара,
имовине и поседа. Све ово упућује на важност просторних специфичности миграционих
феномена унутар Србије и неопходности за израду стратегија о управљању миграцијама
становништва на микро и мезо регионалним нивоима Србије.

Подстицање

start-up програма циљане групе старости 20-34 године, посебно младих са
завршеном високом школом. Истраживање је показало да се највећи проценат потенцијалних
миграната регрутује у старосној групи 20-34 године, посебно оних са завршеном високом
школом. Програми започињања првог посла (start-up) представљају највећу брану миграционих
токова из најважнијег одрживог старосног модела за демографско обнављање (старости 20-34
године) и његово задржавање у земљи на економским основама. Дакле, потребно је подстицати
развој предузетништва младих, посебно кроз програме започињање првог посла. Истовремено,
неопходно је генерално подстицати развоја малих и средњих предузећа независно од старости
предузетника, јер испитаници запослени у приватном сектору у високом проценту подржавају
миграције и имају намеру за пресељавањем. Позитиван пример представља програм Erazmus за
младе предузетника који од 2018. године реализује Европска комисија у сарадњи са
Привредном комором Србије.

Сагледавање миграција становништва као шансе за развој. Резултати анкетних
истраживања показују да код испитаника различитих обележја у анализираним локалним
самоуправама, миграције нису довољно перципиране као шанса за развој, већ се у највећој мери
виде као претња демографским, економским, социјалним и осталим сегментима просторног
развоја. Миграције нису препознате као шанса, већ као проблем, пре свега у сфери
психолошких детерминанти демографског развитка, док се препознају као економске варијабле
у сагледавању узрока и последица просторне покретљивости становништва. Досадашњи
миграциони токови очигледно се нису позитивно рефлектовале на опште друштвени развој, а
пре свега у економској сфери, јер су новчана средства стечена миграцијама углавном улагана у
некретнине и као помоћ породицама преко дознака. Тако се основни чиниоци не перципирају
као добробит породице, а посебно као добробит друштва и државе и у целини. Зато је потребна
едукација у овом правцу и помоћ државе и локалне самоуправе да се капитал миграната из
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иностранства преусмерава ка инвестицијама у привредни развој, преко афирмисања приватног
предузетништва становништва из дијаспоре у Србији (транснационално предузетништво).

Усмеравање активности друштва на популацију потенцијалних миграната. Евидентно је
да је проблем исељавања изражен у свим сегментима популације, а добијени ставови и намере
о пресељавању у овој студији показују сличне смерове уз различите интензитете у правацима
исељеничких процеса. Ранг појединих детерминанти и добијене специфичности одвијања
миграција становништва упућују на приоритетне правце решавања проблема у циљу
смањивања и ублажавања одбојних фактора миграција. Позитиван став према миграцијама и
намеру за исељавање у највећој мери су изнели млађи, стручни и образовани становници,
комплетне породице, посебно из градских средина, женско становништво, контигнет радног и
за репродукцију способног становништва, као и поједине категорије средовечног
становништва, лица која нису склопила брак, лица која немају решено стамбено питање или
живе са родитељима, запослени у приватном више него у друштвеном сектору делатности,
више градско у односу на сеоско становништво, припадници различите језичке и етничке
структуре, испитаници који перципирају проблеме друштва (корупција, рад локалних
самоуправа, безперспективност, комунални проблеми) и квалитетније услова живота. Према
структури популације која највише перципира исељавање треба да буду усмерене одговарајуће
мере популационе политике и особени начини њихове реализације. Исељавање из Србије, као и
из осталих земаља није могуће нити пожељно потпуно спречавати, али је неопходно
системским мерама утицати да се динамика исељавања смањи, посебно међу популацијом
најзначајнијом за будући демографски и свеукупни развој. За решавање проблема исељавања
најважнији је економски развој, обезбеђивање адекватних послова, креирање боље плаћених
радних места и перспективе пословног напредовања, односно подизање нивоа животног
стандарда и очувања животне средине. Испитаници перципирају потребу боље
организованости рада локалних самоуправа, непотизма и корупције, као и друге релевантне
факторе останка. Препоруке је потребно усмерити на системско подстицање и креирање мера и
активности надлежних републичких и локалних органа у циљним групама у правцу њиховог
останка у земљи у завичају.
Неопходност

смањења емиграције стручних и образованих лица. Миграција стручних и
најобразованијих становника указује на сву сложеност последица емиграције на свеукупни
развитак Србије у садашњем и будућем периоду. Иако се међу контигентом високообразованих
према ставовима и намерама налази највећи миграциони потенцијали, истичемо да ова
категорија становништва и најтемељније сагледава позитивне и негативне последице
савремених миграционих трендова. Тако високообразовано становништво у сеоским насељима
израженије не подржава исељавање, јер га очигледније види као лимитирајући фактор руралног
развоја на локалном нивоу. Високообразовани који раде у својој струци, они који виде
перспективу напредовања и перципирају важност чисте и здраве животне средине показују
мању тенденцију за пресељавањима, посебно у блиској будућности. Стога су потребне ургентне
и конкретне мере вишег нивоа привредног и друштвеног развоја које ће омогућити адекватне
послове за стручне и високообразоване кадрове и извеснију будућност живота најобразованије
популације у Србији.

Подстицање

сезонских, циркуларних и дневних, миграција у циљу стабилизовања
миграционих токова. Ови типови миграција становништва су важан сегмент за побољшање
економског стања и животног стандарда појединца и породице, као фактора останка. И кад су у
питању унутрашње и међународне миграције овај тип кретања становништва је комптибилан са
ранијом традицијом у домену етапних повремених и привремених економских миграција. У
овим истраживањима оне нису у довољној мери препознате као развојна шанса, због тога што
не постоји о њима прецизнија статистичка евиденција, те и нису довољно елабориране у
стручној и научној литератури. Отуда је потребна већа друштвена афирмација овог типа
кретања становништва и њихово будуће усмеравање специфичним мерама политике
управљања миграцијама на основу детаљнијих научних испитивања.
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Афирмација

повратних миграција међународног и унутрашњег карактера у циљу
преусмеравања досадашњих исељеничких токова. Досадашње трендове у погледу
емиграције на унутрашњем и међународном нивоу потврдило је ово истраживање те се може
очекивати наставак и продубљивање негативних последица оваквих трендова. Исељенички
трендови међународног карактера су атрактивни за укупно становништво различитих
демографских и социјалних обележја и далеко су израженији у односу на пресељавања унутар
Србије. Резултат су егзодуса становништва који већ постоји деценијама и зато је важно
деловање у правцу смањивања исељеничких трендова, свих категорија популације, а посебно
младог, стручног и образованог становништва. Ова студија показује опадање привлачности
Београда као пола имиграције, те се може закључити да је у току смањење тренда
''Београдизације Србије''. Атрактивност Београда за досељавање релативно је уједначена са
жељом за исељавање у друге локалне заједнице (Град Нови Сад, Град Ниш и тд), што је
повољно са аспекта равномернијег просторног размештаја становништва. Ове трендове треба
подстицати равномернијим регионалним развојем и специфичним приступима у управљању
миграцијама на различитим регионалним нивоима. Наглашавамо да је обим исељавања из
земље данас толиког интензитета да угрожава свеукупни демографски, економски, социјални и
културно-цивилизацијски ри просторни развој Србије. Зато су повратне миграције
међународног карактера тј. сви облици укључивања дијаспоре у развојне процесе земље
прворазредни изазов у домену просторне покретљивости становништва, како у научном и
стручном, тако и у практичном смислу. Да би биле научно и стручно адекватно третиране
неопходни су квалитетнији подаци свих релевантних статистичких и других извора. Затим,
потребно је да буду третиране и афирмисане кроз различите мере од локалног, регионалног до
националног нивоа (кроз законска акта, различите развојне стратегије, политике према
миграцијама и другим демографским сегментима, просторне планове и тд). По овом питању
неопходан је политички консензус и сагласност о њиховој важности, као и пласирању
средствима јавног информисања позитивних примера повратних миграција у Србији.

Потреба

за реафирмацијом породичних вредности у циљу ублажавања пресељавања.
Анализирани ставови и намере испитаника су указали на висок значај психолошких варијабли у
рангу фактора не напуштања садашњег места пребивалишта становништва, што истовремено
указују на још увек очуване релативно стабилне емоционалне односе унутар породице, који се
вреднују више од материјалне добити, како у сеоским, тако и градским насељима, и код млађих
и код старијих испитаника. Дакле, породица је још увек важан стуб нашег друштва што је у
овој студији доказано кроз међугенерацијску солидарност. У условима опште економске,
социјалне и политичке нестабилности веома је важно за свеукупни демографски развитак
ојачати помоћ материјалне и нематеријане природе породици и домаћинству. То је у циљу како
реафирмације природног обнављања становништва тако и смањењи и преусмеравања
миграционих токова, тј. обезбеђивања услова за останак и опстанак друштва и државе у
целини.

Подстицање

међугенерацијске солидарности у функцији одрживог модела миграција
становништва. Резултати ове студије показују да се старије особе за све врсте помоћи највише
ослањају на своју децу, без обзира на удаљеност од места у које су се одселили и на
фреквенцију њихових сусрета. Породична међугенерецијска солидарност је препозната као
присутна и веома важна за одрживост пресељавања становништва. С тим у вези истакнута је
улога новчане помоћи, двосмерног карактера, како за стандард деце тако и родитеља. Уочено је
њено постојање, јер се велики број старијих испитаника изјаснио да финансира одрасле
потомке који су незапослени или слабијих материјалних примања. Када је у питању
становништво у дијаспори закључено је да они помажу чланове породице који су у земљи.
Помоћ старих родитеља деци је материјалне и услужне природе (чување деце, производња
хране, спремање зимнице и тд). Поједини испитаници наводе да кроз помоћ, која им се шаље,
чувају завичајну кућу, уз уверење да ће се деца једног дана вратити, што је нарочито изражено
у сеоским насељима. Са друге стране, посета родитељима, без обзира на учесталост и
удаљеност пребивалишта, увек подразумева разноврсне помоћи у домаћинству и(ли) на имању.
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Преовлађују изјаве да су телефонски контакти чести, некада и свакодневни, зависно од места
имиграције деце, и да се одвијају на обострану иницијативу, што потврђује изнето високо
вредновање психолошких детерминанти миграционих феномена.

Миграциони феномени и етнодемографски развитак локалних заједница. У овој студији

су анализиране специфичности у одвијању просторне покретљивости становништва по
језичкој, односно етничкој структури становништва јединица локалне самоуправе Града
Лесковца, Града Ужица, Града Зрењанина и Града Зајечара. Добијени резултати показују
сличности и разлике у ставовима и намерама о пресељавању кроз укрштена обележја матерњег
језика и социодемографских обележја испитаника. Евидентан је различит степен просторне
покретљивости становништва по етничкој припадности, затим разлике у перцепцији типова
унутрашњих и међународних миграција, специфичан миграциони потенцијал по
националности и специфичност у рангу детерминанти миграционих процеса код испитаника
различитих матерњих језика. Сходно овоме, могу се прецизније сагледати последице миграција
на популационе потенцијале становништва према матерњем језику и националности. Србију
као мултинационалну државу и поједине локалне самоуправе одликује специфична
етнодемографска структура, што са овог аспекта треба уградити у стратегије управљања
миграцијама од локалног, регионалног до националног нивоа.

Развијање осећаја припадности локалним заједницама у циљу њиховог одрживог развоја.

Истраживањем је утврђен релативно висок ниво патриотизма и осећаја припадности државној и
друштвеној заједници као разлог останка у месту пребивалишта. То је много више исказано код
испитаника српског народа, у односу на припаднике других етничких група. Изненађују
добијени резултати о веома малој жељи да се останком у месту пребивалишта помогне развоју
локалних самоуправа. Миграције становништва су укорењене у искуство живота становништва
у Србији, одвијале су се преко различитих типова унутрашњих и међународних пресељавања, у
снажном интензитету од 50-их година до данас. Међутим, повратне миграције су до сада биле
слабог интензитета и нису завичајно усмерене, те се не перципирају као важне за развој
локалних заједница, преко којих се решавају и спроводе мере популационе политике и врши
демографски опоравак. С обзиром на важност обележја завичајности, локалне заједнице треба
мерама и програмима да много више у наредном периоду подржавају повратне миграције
становништва из различитих средина Србије и из иностранства.

Рационална

функционална (ре)организација мреже насеља. Дефинисање рационалне
функционалне (ре)организације мреже насеља би омогућило утврђивање сеоских насеља која
би представљала примарне руралне центре (центри заједница сеоских насеља) са улогом полова
развоја руралног простора и секундарне руралне центре (села са сеоским центром) или мања
гравитационих средишта за села у непосредном окружењу. Рационална функционална
(ре)организација мреже сеоских насеља имала би за циљ да се у групи од више сеоских насеља
подстакне развој оних која имају такве предности и потенцијале који би омогућили да се у
истим инвестиционим условима остваре најбољи ефекти. На тај начин би изабрани рурални
центри били носиоци стварања услова за ревитализацију сеоских насеља и остваривања
концепта одрживог руралног развоја. Подстицај развоја одређених функција у руралним
центрима би произлазио из специфичности руралних простора у којима се јављају и решавају
проблеми.
Потреба за унапређењем стања животне средине у функцији смањења пресељавања. Ова
студије показују да становништво у целини значајно сагледава важност чистије и здравије
животне средине, јер је готово 10% испитиване популације, како у урбаним, тако и у руралним
насељима свих локалних самоуправа, високо вредновало ово питање у рангу фактора миграција
становништва. Резултати испитивања су показали неопходност да локалне самоуправе обрате
већу пажњу и издвоје адекватна средства на решавање комуналних проблема, пре свега
отпадних вода и сакупљања комуналног отпада, како би се створили квалитетнији услови за
живот и рад становништва. То говори да је неопходно умрежавање питања и проблема
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миграционих феномена и свих сегмената заштите и унапређења животне средине од локалног
до националног нивоа у научним истраживањима и у примени резултата у пракси све у циљу
одрживог развоја. Све активности треба да прати и одговарајућа кампања подизања еколошке
јавне свести, еколошких акција и учешће невладиног сектора.

Реорганизација рада јавних служби у локалним самоуправама у циљу повећања њихове

ефикасности. Истраживање је посебно указало на проблеме у раду локалних самоуправа,
апострофирајући питања везана за квалификацију запослених и организацију рада. Службе
локалне самоуправе морају да постану адекватни сервиси грађана. Реорганизација њиховог
рада обухвата спектар различитих питања чије решавање је немогуће без квалитетних кадрова
и боље организације рада. Кроз анализу ставова и намера о пресељавањима укупног, градског и
сеоског становништва није високо перципирана корупција у склопу ранга фактора миграција
становништва, јер се становништво на личном и породичном нивоу бори са основним
егзистенцијалним проблемима. Међутим, у све четири анализиране јединице локалне
самоуправе решавање питања корупције је наглашено као препрека ефикаснијег рада јавног
сектора, а тиме и као фактор исељавања. У том контексту, неопходно је и на републичком и на
локалном нивоу усмерити пажњу ка повећању јавности доношења одлука надлежних органа, ка
механизмима детектовања злоупотребе јавних овлашћења за приватну корист, ка смањењу
непотизма, а све кроз давање шанси стучном и образованом становништву да се запошљава,
напредује у послу како се не би исељавало из завичајне средине.

Доношење Стратегије и политике управљања миграцијама до 2030. године; Стратегије и

политике руралног развоја локалних самоуправа до 2030. године; Стратегије и политике
регионалног развоја Србије до 2030. године. Имајући у виду новије трендове у обиму,
типовима, правцима, детерминантама и последицама миграционих феномена у последњој
деценији, а у склопу свеукупних промена, веза и односа унутар просторних система, неопходно
је редефинисати постојећа стратешка документа, законе и акта везана за миграције
становништва од националног, регионалног до локалног нивоа Србије. Резултати ове студије
упућују на релевантне генералне приступе на националном и регионалном нивоу, на урбаном и
рурални простору, као и на специфичности локалних самоуправа. Постојање бројних руралних
проблема у четири изабране локалне самоуправе у великој мери оптерећује свеукупне развојне
процесе на локалном и регионалном нивоу, као и структурне демографске и социо-економске
разлике и специфичности сеоских насеља, те је неопходно на нивоу локалних самоуправа
донети овај стратешки документ о руралном развоју у коме би се прецизно утврдили
приоритети и главне развојне области сеоских насеља и руралних простора у складу са
њиховим развојним карактеристикама. Овај стратешки документ би био у функцији
превазилажења руралних проблема утврђених овим истраживањем кроз изналажење
могућности за привредни развој (јачање продуктивности и побољшање конкурентности
пољопривреде, развој модела вишефункционалне пољопривреде, диверзификација руралне
економије, јачање улоге малих пољопривредних газдинстава и др.), уређење насеља и руралних
простора (реорганизација мреже насеља, обнова и уређење сеоских насеља и атара, побољшање
саобраћајне и комуналне инфраструктуре и унапређивање природних и културних пејзажа) и
социјални и културни развој (смањивање сиромаштва, рационална организација мреже сеоских
школа, унапређивање здравствене заштите и бриге о старим лицима, очување локалних
специфичности и руралне традиције), који представљају кључне факторе за останак и
демографски опоравак у сеоским насељима. Такође, с обзиром на размере регионалних
неравномерности и демографско-економске специфичности на микро и мезо регионалним
нивоима, неопходно је донети Стратегију и политику регионалног развоја Србије до 2030.
године, у којој би се конкретније и прецизније дефинисале мере у складу са развојним
перформансама конкретних просторних целина.

Едукација

становништва о значају миграција као компоненте одрживог развоја.
Проблеми демографског развитка са аспекта природног обнављања и миграција становништва
у новијем периоду заступљени су више у средствима јавног информисања и у свим сегментима
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друштва. Миграције становништва се већ препознају као прворазредна детерминанта одрживог
развоја привреде и друштва од локалног, регионалног до националног нивоа. Њима се бави
политичка, стручна и научна јавност, али се уочава потреба за темељнијим научним и стручним
расправама, и изношењем њихових резултат у јавност, како са аспеката губитака, тако и у
погледу добитака од пресељавања становништва. Пожељан је научни и стручни
интердисциплинарни и мултидисциплинарни дијалог о свим аспектима просторне
покретљивости становништва и његово представљање у функцији одрживог развоја Србије.

Формирање стручне/саветодавне службе и одбора/савета заинтересованих актера у
области руралног развоја у оквиру локалних самоуправа. Истраживање је указало на висок
степен незадовољства сеоског становништва у раду општинских органа у сфери развоја сеоских
насеља и руралних простора. Организовање наведене стручне/саветодавне службе би
омогућило ефикасније решавање широког спектра акумулираних питања и проблема у области
пољопривреде и руралног развоја.У циљу постизања одрживог руралног развоја од изузетног
значаја је јачање партнерства локалне власти, пољопривредника, приватних предузетника,
удружења грађана и других субјеката заинтересованих за подршку руралном развоју, као и
њихово умрежавање на локалном, регионалном и националном нивоу и размена искустава са
одговарајућим европским мрежама (Европска мрежа за рурални развој – ENRD, Европско
LEADER удружење за рурални развој – ELARD и сл.).
Неопходност ургентног политичког одговора на изазове у миграционој сфери. Политички

одговор на различите аспекте миграционих феномена неопходно је да буде заснован на
резултатима научних и стручних истраживања просторне покретљивости. Треба да почива на
безусловном и општем политичком консензусу свих релевантних чинилаца друштвеног развоја.
Важно је произвести тржиште идеја политичких чинилаца и свих релевантних институција у
циљу проналажења најцелисходнијих могућих праваца у домену миграција становништва и
укупног демографског развитка и пронаћи решења у краћем временском периоду за конкретан
простор према степену комплексности питања и проблема у домену миграција становништва.
Појаве и процесе које угрожавају демографски опстанак треба ургентно решавати, јер
миграције становништва у краћем року преусмеравају демографске трендове. Општи
национални консензус ће ефикасније и брже решавати изазове миграционих феномена као
елемента демографског развитка, а све у циљу спречавања и заустављања трендова који воде ка
изумирању популације, прворазредне варијабле одрживог развоја. Напред наведено је могуће
спроводити унапређењем садржаја рада постојећих и формирањем нових Канцеларија за
миграције на локалном нивоу. Поред досадашње основне делатности у домену бављења
избегличким и ирегуларним миграцијама, њихова делатност се може проширити на све аспекте
миграционих феномена, а посебно на повратне миграције и мере управљања миграцијама
становништва на микро и мезо нивоима. Бројни органи на републичком и локалном нивоу
доносе сличне или исте мере у циљу побољшања положаја младих, али је неопходна њихова
стратешка координација и праћење ефеката преко доношења програма за младе на
националном и локалном нивоу. Један од кључних стубова таквог програма биле би циљане
мере демографске, економске, социјалне и културне политике.
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ПРИЛОЗИ

ЕС - ПАИ софтвер за статистичку обраду података:
ЕС-ПАИ софтвер за статистичку обраду података је прилагођен свим потребама тестиран је
кроз различите економске, правне и демографске истраживачке пројекте, кроз које је доказао
своју сврху и вредност током прикупљања, обраде и анализе анкетних података.
ЕС-ПАИ систем је веб-базирана платформа, развијена за статистичку анализу велике количине
података и пружа приступ на више нивоа. У овом пројекту је подељено 4000 анкета, од тога је
прикупљено и унето у систем 3749 анкета. Систем омогућава праћење и проверу унетих
података, па тако у овом случају није валидирано 325 упитника зато што је проценат питања на
која није дат одговор прелазио 5%. Обрада података је рађена на узорку од 3424 анкета.
Систем дозвољава online анкетирање и унос података. У овом пројекту, прилику да online
попуне анкете је искористило 362 интернет корисника.
Фазе у обради података у ЕС-ПАИ систему су следеће:

Унос података

Oбрада података

Праћење уноса податка
и верификација унетих
података
а) Унос података
Ова активност подразумева две под-активности: унос јединственог обрасца упитника у систем
од стране координатора за прикупљање и унос теренских података. Формирање упитне базе
у коју попуњене упитнике уносе анкетари ангажованих у спровођењу истраживања. Сви
упитници имају јединствени код за сваки улаз, што осигурава да подаци нису преписани. Унос
података је вршен двојако. За потребе овог пројекта било је ангажовано 24 анкетара и 4
координатора. За све анкетаре је одржана радионица на којој је на практичном примеру
показано како се упитници уносе у базу. Део анкета је унет и online, јер систем омогућава да се
упитници попуњавају и онлајн, путем мобилних телефона, таблета или компијутера. Према
датим смерницама, анкетари добијају неколико могућности за унос података у ЕСПАИ систем.
Систем омогућава директан унос података у систем током процеса интервјуисања, или
накнадни увоз података по завршетку упитника. Сваки од анкетара добија службени број
система који имати корисничке налог привилегије које омогућавају унос података у складу са
договореном методологијом. Током целог процеса, унос и тачност података се стално
надгледају од стране компетентног стручњака за податке који је искусан у анализи и обради
података. Што се тиче квалитативних одговора, анкетари достављају и
транскрипт
прикупљених података у току спровођења истраживања
б) Праћење уноса података и верификација унетих података
Креирањем шифре за сваког корисника система, процес контроле и праћења је гарантован. Од
администратора се тражи да потврди одговоре које анкетари
уносе из упитника.
Администратор система има приступ прегледу сваког уноса у систем, по датуму и садржају.
Администратор прати динамику попуњавања и извештава о току процеса. Он може да
сигнализира да ли се постављени циљеиви што се тиче циљних група остварују или не, што је
значајан показатљ јер руководиоц теренског истраживања може веома брзо да интервенише.
Та могућност знатно унапређује процес прикупљања података. На примеру овог пројекта,
администратор је приметио да број испитаника који говоре Ромски и Влашки не одговара
постављеном циљу па је руководилац истраживања интервенисао и активност анкетара је
повећана у правцу интнзивнијег испитивања припадника Ромске и Влашке националности.

Тиме се допринело да узорак ове циљне групе буде валидан за обраду. Такође, база омогућава
и онлине анкетирање, које се може организовати тако да се кроз обраћање мејлом, пошаље
упитник који се онлине попуњава. Свака мејл адресе има сопствени код, па није могуће
дуплирати унос више упитника са једне мејл адресе. Систем дозвољава и онлине попуњавање
преко ФБ и веб странице, што је коришћено у овом пројекту. На веб сраницамс градова
Зрењанин и Ужице су постављени позиви за попуњавање анкета, као и н ФБ страници града
Ужица.
ц) Обрада и анализа
Систем је развијен на основу сложеног алгоритма који израчунава велику количину података.
У зависности од потреба, систем омогућава комплексну унакрсну анализу вишеструких питања
из истог упитника. Прикупљени подаци се издвајају у Ексел табелама, што омогућава додатне
анализе и квантитативна обрада података. За потребе овог пројекта из базе је експортовано,
обрађено је и припремљено за анализу 960 фајлова/података. Посебна погодност коју ова база
пружа су и вишеструка укрштања података, што омогућује веома прецизну анализу, у овом
пројекту обрађено је и испоручено 42 захтева за вишеструко укрштање, то јест укрштање са
3 или 4 варијабле..

Анкетар

Република Србија
КАБИНЕТ МИНИСТРА БЕЗ ПОРТФЕЉА
ЗАДУЖЕНОГ ЗА ДЕМОГРАФИЈУ И
ПОПУЛАЦИОНУ ПОЛИТИКУ

Кабинет Министра без портфеља задужен за демографију и популациону политику и Универзитет
у Београду – Географски факултет у оквиру пројекта: ''Истраживање ставова и намера
становништва о пресељавању и утврђивање утицаја миграција на демографско старење у четири
јединице локалне самоуправе, у циљу формулисања препорука за креирање мера популационе
политике'' спроводи истраживање с намером да се боље разумеју потребе становика у локалним
заједницама у циљу ублажавања/спречавања исељавања.
Oвим путем Вам се обраћамо са молбом да издвојите неколико минута за попуњавање
анкете. Молимо вас да одговорите на сва питања искрено, рефелектујући ваше мишљење и
искуство, како би се обезбедила реална слика о феномену миграција у вашој локалној самоуправи.
Анкета је АНОНИМНА, а резултати ће се користити у научне сврхе, за израду препорука за
ублажавање исељавања становништва, као и креирање смерница за управљање миграцијама у
будућности.

- УПИТНИК ЗА СТАНОВНИШТВО -

Општи подаци
Град - општина (уписати): ________________________________________________________
Насеље у коме живите (заокружити): а) сеоско

б) градско

Назив насеља (уписати): _________________________________________________________
Социодемографске карактеристике испитаника
1. Пол:
a) Мушки
b) Женски
2. Старост:
a) 20-24
b) 25-29
c) 30-34
d) 35-39

e)
f)
g)
h)

40-44
45-49
50-54
55-59

i)
j)

60-64
65+

3. Највиша завршена школа:
a) Без школе и непотпуна основна школа
b) Основна школа
c) Средња школа
d) Виша школа
e) Висока школа/Факултет/Академија
4. Који језик користите у свакодневној комуникацији (на послу, у продавници, јавном
животу)?
a) Бугарски
e) Словачки
i) Хрватски
b) Влашки
f) Српски
j) Чешки
c) Мађарски
g) Ромски
k) Остали
d) Македонски
h) Румунски
5. Који језик користите у оквиру своје породице/домаћинства са укућанима и најближом
родбином?
a) Бугарски
e) Словачки
i) Хрватски
b) Влашки
f) Српски
j) Чешки
c) Мађарски
g) Ромски
k) Остали
d) Македонски
h) Румунски
6. Брачно стање :
a) Неожењен/Неудатa
b) Ожењен/Удата

7. Да ли у домаћинству живите:
a) Сами
b) Са брачним/ванбрачним
партнером без деце
c) Са брачним/ванбрачним
партнером и децом

c) Разведен/Разведена
d) Удовац/Удовица

d)
e)
f)
g)

e)

Партнерска заједница

Са родитељима
Са децом
Са родитељима и децом
остало

8. Извори средстава за живот домаћинства: (заокружити најмање један, а највише два
одговора)
a) Зарада из радног односа
f) Пензија
(у државном сектору)
g) Социјална примања (накнада за
b) Зарада из радног односа
боловање или породиљско
(у приватном сектору)
одсуство, накнада за незапослене,
c) Зарада из пољопривреде
дечји додаци, стипендија и др.)
d) Зарада од неформалног рада –
h) Зајам/уштеђевина
хонорари, наднице и др.
i) Издржавано лице (повремена или
e) Приходи од имовине и
стална помоћ другог/их лица из
инвестиција (давање у закуп куће,
земље/иностранства)
стана, радње, земљишта и др.)
j) Остало
9. Какав је Ваш стамбени статус?
a) Власник/сувласник куће/стана
b) Власништво брачног/ванбрачног партнера
c) Заједница са родитељима
d) Подстанар
e) Остало
Општа питања о квалитету живота
10. Како бисте оценили тренутно стање у Србији ?
a) Изузетно добро
b) Добро
c) Делимично добро
d) Лоше
e) Веома лоше
f) не знам/немам став
11. Како бисте оценили квалитет Вашег живота?
a) Врло задовољан
b) Задовољан
c) Делимично задовољан
d) Незадовољан
e) Врло незадовољан
f) Не знам/немам став
12. У коју друштвену категорију бисте себе сврстали?
a) Нижу
b) Средњу
c) Високу
d) Не знам/немам став
13. Да ли Вам се квалитет живота побољшао у претходних неколико година?
a) Да, значајно је бољи
b) Да, незнатно је бољи
c) Остао је исти
d) Не, незнатно је лошији
e) Не, значајно је лошији
f) Не знам

14. Које од ових потреба Ваше домаћинство не успева да задовољи? (заокружити најмање
један, а највише два одговора)
a) Здравство
b) Образовање
c) Култура
d) Све потребе задовољавамо
e) Не желим да се изјасним
15. Каква су Ваша лична очекивања у погледу животног стандарда у наредних годину дана?
a) Биће бољи
b) Остаће исти
c) Биће гори
d) Не знам/нeмам став
16. Да ли у Вашој средини постоји разумевање за проблеме старијих особа?
a) Постоји
b) Све га је више али недовољно
c) Све га је мање
d) Не постоји
17. Заокружите услуге које сматрате најзначајнијим за помоћ старијим лицима (заокружите
најмање један, а највише три одговора).
a) Бесплатна помоћ у кући
b) Кућна посета лекара
c) Кућна медицинска нега
d) Програми за старије
e) Саветовалишта за старије (правни савети, информације о програму подршке)
f) Услуге кретања по граду (одлазак до лекара, плаћање рачуна, набавка)
Ставови о пресељавању
18. Какав је ваш став о исељавању становништва из општине?
a) у потпуности подржавам
b) подржавам
c) делимично подржавам
d) не подржавам
e) немам став
19. Ко се данас по Вашем мишљењу највише исељава из Ваше општине?
a) млади
b) целе породице
c) мушкарци
d) жене
e) не знам
20. Да ли сматрате да се данас више људи исељава него пре 10 година?
a) значајно више
b) више
c) исто
d) мање
e) значајно мање
f) не знам

21. Како сагледавате феномен миграција становништва у Вашој општини?
a) Као претњу укупном развоју
b) Као могућност за развој
c) И једно и друго
d) Не знам
22. Заокружите најважније последице исељавања млађих чланова породице на квалитет
живота старијих чланова породице (заокружите најмање један, а највише два одговора)
a) Емоционални губитак
b) Усамљеност и изолација старијих лица
c) Неангажованост и пропадање газдинства
d) Пад стандарда и сиромашење старијих лица
e) Финансијска помоћ исељених чланова породице старијима (новац из иностранства)
23. Ко треба, према Вашем мишљењу, да обезбеди достојанствен живот старијим особама
чија су се деца иселила? (заокружите најмање један, а највише два одговора)
a) Сама деца
b) Чланови породице који се нису иселили
c) Пријатељи и комшије
d) Локална власт
e) Државне институције
Намере о пресељавању
24. Да ли сте икада размишљали да се преселите из садашњег места пребивалишта?
a) често размишљам о томе
b) размишљам о томе
c) понекад размишљам о томе
d) не размишљам о томе
e) не знам
25. Који су по Вашем мишљењу одлучујући фактори због којих се нисте иселили из
општине? (заокружити најмање један, а највише три одговора)
a) Задовољство квалитетом живота
b) Добар посао
c) Решено стамбено питање
d) Везаност за породицу/пријатеље
e) Патриотизам и осећај припадности
f) Стил/начин живота
g) Жеља да се помогне развоју општине
h) Друго
26. Који су разлози због којих сте спремни да напустите место у коме живите? (заокружите
најмање један а највише три одговора)
a) Немогућност налажења посла
h) Неразумевање средине за стил живота
b) Лоша економска ситуација
i) Недостатак правне државе
c) Боље плаћен посао
j) Корупција
d) Напредовање у каријери
k) Нестабилна геополитичка ситуација
e) Наставак школовања/усавршавања
l) Други разлози
f) Недостатак перспективе
m) Не постоји разлог за исељење
g) Породични разлози

27. Колика је могућност да се преселите у наредних годину дана?
a) веома велика
b) велика
c) мала
d) веома мала
e) не размишљам о пресељењу
28. Уколико размишљате о исељавању где би то било?
a) у другу општину у Србији
b) у Београд
c) у иностранство
d) не размишљам да се преселим
29. Уколико намеравате да се преселите, на који временски период би то било?
a) до 3 месеца
b) дуже од годину дана
c) трајно
d) док се у мојој држави не побољшају услови живота
e) не размишљам да се преселим
f) не знам
30. Наведите побољшања у сфери друштвеног живота која би највише утицала на одлуку да
останете? (заокружите најмање један, а највише три одговора)
a) веће шансе за запослење
g) чистија и здравија животна средина
b) (једнаке) шансе за напредовање
h) већа доступност информацијама
c) квалитетније слободно време
i) већа партиципацијa у политичком животу
d) квалитетније образовање
j) боља социјална и здравствена заштита
e) више времена за дружење
k) јефтинији стамбени објекти
f) безбедније окружење
l) друго
Улога локалне самоуправе у управљању миграцијама
31. Да ли имате поверења у рад локалних институција?
a) веома много,
b) много
c) делимично,
d) мало,
e) немам поверења
f) не знам
32. Да ли сте задовољни квалитетом рада служби у Вашој општини?
a) веома задовољан
b) задовољан
c) делимично задовољан
d) нисам задовољан
e) не знам
33. Како бисте оценили квалитет комуналних јавних услуга: Локални путеви
a) веома лоше b) лоше c) може бити боље d) добро e) веома добро f) не знам

34. Како бисте оценили квалитет комуналних јавних услуга: Водоснабдевање
a) веома лоше b) лоше c) може бити боље d) добро e) веома добро f) не знам
35. Како бисте оценили квалитет комуналних јавних услуга: Канализација
a) веома лоше b) лоше c) може бити боље d) добро e) веома добро f) не знам
36. Како бисте оценили квалитет комуналних јавних услуга: Одвод отпадних вода?
a) веома лоше b) лоше c) може бити боље d) добро e) веома добро f) не знам
37. Како бисте оценили квалитет комуналних јавних услуга: Одвод чврстог отпада?
a) веома лоше b) лоше c) може бити боље d) добро e) веома добро f) не знам
38. Која је главни препрека за ефикаснији рад локалне самоуправе? (заокружите најмање
један, а највише два одговора)
a) Прописи
b) Квалификације запослених
c) Корупција
d) Организација рада
e) Застарела технологија
f) Друго
g) Сматрам да је локална самоуправа ефикасна у свом раду
39. У наредном периоду би, према Вашем мишљењу, власт требало да се највише ангажује на
плану (заокружити најмање један, а највише три одговора):
a) повећања стандарда и отварања нових радних места
b) финансијске иницијативе (кредитне и пореске олакшице, више подршке за
инвеститоре)
c) унапређивање здравствене заштите
d) унапређивање културно-образовних институција
e) већа улагања у инфраструктуру
f) борбе против криминала и корупције
g) одбране суверенитета и јачања националне политике
h) што брже интеграције у ЕУ
i) не знам/немам став
*** На ова питања одговарају само становници који живе у сеоским насељима
1. Да ли је пољопривреда Ваша основна делатност?
a) Да
b) Не
2. Да ли се бавите неком допунском делатношћу?
a) туризам
b) угоститељство
c) занатство
d) пољопривреда
e) друге делатности
f) не бавим се допунском делатношћу

3. Колика је површина Вашег пољопривредног поседа?
a) до 0,5 ha
b) 0,5 – 1 ha
c) већа од 1 ha
d) немам пољопривредни посед
4. Да ли користите државне субвенције за развој пољопривреде?
a) Да
b) Не
c) Нисам пољопривредник
5. Да ли сте задовољни активностима локалне власти које се односе на рурални развој?
a. Да
b. Не
c. делимично
6. Да ли знате које су институције у Вашој општини и Републици Србији одговорне за
рурални развој?
a. Да
b. Не
7. Који су главни економски проблеми у сеоским насељима? (заокружите најмање један, а
највише три одговора):
a. Ниске плате и пензије
b. Незапосленост
c. Одсуство гарантоване цене пољопривредних производа
d. Одсуство организованог откупа пољопривредних производа
e. Недовољна заступљеност мини погона за прераду пољопривредних производа
f. Недовољан број земљорадничких задруга
8. Који су главни социјални проблеми у сеоским насељима? (заокружите најмање један, а
највише три одговора):
a) Школство
b) Култура
c) Здравствена заштита
d) Брига о старим особама
e) Лоше услуге јавног превоза
f) Сиромаштво
9. Који су главни инфраструктурни проблеми у сеоским насељима? (заокружите најмање
један, а највише три одговора):
a. Локалне саобраћајнице
b. Водоснабдевање
c. Канализација
d. Електрична мрежа
e. Телекомуникациона мрежа (интернет и мобилна телефонија)
10. Да ли сматрате да бисте могли активно да учествујуте у решавању руралних проблема?
a. Да
b. Не
ХВАЛА ВАМ ШТО СТЕ УЧЕСТВОВАЛИ У НАШОЈ АНКЕТИ

Република Србија
КАБИНЕТ МИНИСТРА БЕЗ ПОРТФЕЉА
ЗАДУЖЕНОГ ЗА ДЕМОГРАФИЈУ И
ПОПУЛАЦИОНУ ПОЛИТИКУ
Кабинет Министра без портфеља задужен за демографију и популациону политику и
Универзитет у Београду – Географски факултет у оквиру пројекта: ''Истраживање ставова и
намера становништва о пресељавању и утврђивање утицаја миграција на демографско
старење у четири јединице локалне самоуправе, у циљу формулисања препорука за креирање
мера популационе политике'' спроводи истраживање с намером да се боље разумеју потребе
становика у локалним заједницама у циљу ублажавања/спречавања исељавања.
Упитник је АНОНИМАН, а подаци ће се користити у научне сврхе, као препорука мера за
ублажавање исељавања становништва.
Интервју са заинтересованим странама
Општи подаци:
Град/општина
_________________________________________________________________________
Радно место ___________________________________од ________________ године.

Да ли се у Вашу општину више људи досељава или одсељава?
Да ли имате сазнања одакле се досељава становништво у вашу општину?
Да ли имате сазнања колико људи одлази из ваше општине годишње?
Да ли становници више одлазе у неку другу општину у Србији или у иностранство?
Са каквим променама се општина суочава због процеса миграције?
На који начин би могло да се смањи исељавање становништва?
Који су по Вашем мишљењу основни разлози зашто становници треба да остану у
општини? Шта локална самоуправа треба да понуди појединцу и породицама како
не би размишљали о пресељавању?
8. Да ли им у остваривању тог циља помаже локална самоуправа и у којој мери?
9. У којим сферама је по Вашем мишљењу постигнут највећи напредак у побољшању
квалитета живота становништва у општини? (већи број радних места, побољшање
услова боравка деце у предшколским установама и школама, већа доступност и
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

ефикаснија здравствена заштита, развој културних институција, већи број
манифестација, инфраструктурна опремљеност...)
Да ли постоји сарадња са државним институцијама у циљу напретка локалне
самоураве и у којим сферама највише?
Који су по Вашем мишљењу најчешћи разлози за одлазак становника из општине?
Да ли се ради у правцу њиховог дугорочног отклањања?
Да ли постоје неке конкретне (краткорочне) мере које би дале резултате у правцу
бржег развоја локалне самоуправе и ублажавања миграционих кретања?
Да ли мислите да би део буџета који се прикупља из локалних пореских издвајања
требало користити у сврху подстицајних мера популацине политике?
Да ли у вашој општини постоје финансијске олакшице за парове који се одлуче за
потомство?
Да ли сматрате да би се напретком у општини отворила могућност повратних
миграција?
Да ли сматрате да јединица локалне самоуправе може без помоћи Републике да
пружи перспективу останка младог становништва?
Да ли је износ новчаних дознака из иностранства у вашој општини значајан?
Да ли миграциона кретања (и досељавања и одсељавања) имају позитиван или
негативан ефекат на целокупан развој општине?
Који су по Вашем мишљењу највећи потенцијали за развитак општине у
будућности?
Да ли сте Ви некада размишљали о одласку?
Зашто сте Ви остали у Србији?
Да ли сматрате да је вашој јединици локалне самоуправе неопходна стручна помоћ
школованих кадрова за питања проблема демографског развитка?

Питања за запослене у општинским управама о феномену старења
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Који су највећи проблем старих лица у вашој општини?
Да ли у општини, И у којим насељима, постоје програми/услуге/сервиси за старије?
Које су то врсте програма И услуга? (навести конкретно)
Од када постоје?
Да ли мислите да је старије становништво добро информисано о томе?
Колико старијих особа (65+) користи услуге/учествује у програмима?
Који програми, по вашем мишљењу, дају најбоље резултате?
Да ли има идеја и предлога за нове активности подршке старијима и које?
Која су ограничења за њихово спровођење?
Да ли постоје специфични програм подршке старачким домаћинствима и који?
Да ли вам је познато да ли у вашој општини постоје невладине организације са пројектима
о проблемима старијег становништва, било да су у току или завршени

Питања за запослене у општинским управама о проблемима руралног развоја
•
•

Да ли сматрате да је опадање броја становника у сеоским насељима један од важних
проблема ваше општине?
Са каквим променама се општина суочава због процеса исељавања становништва из
сеоских насеља?

•
•
•

•
•
•
•
•

•

У којој мери је локална власт укључена у рурални развој општине?
Наведите активности локалне власти које су, према Вашем мишљењу, најважније за
рурални развој?
У којим сферама је, према Вашем мишљењу постигнут највећи напредак у побољшању
квалитета живота становништва у сеоским насељима? (сфера инфраструктуре –
реконструкција путева, водоводне мреже и др.; социјална сфера – побољшање услова у
школским установама, ефикаснија здравствена заштита, брига о старим особама и др.;
економска сфера – отварање мини погона, активирање земљорадничких задруга,
организован откуп пољопривредних производа и др.).
Да ли постоји сарадња са државним институцијама у сфери руралног развоја?
Сматрате ли да је постојање адекватне финансијске подршке државе кључно у
превазилажењу руралних проблема?
У ком обиму пољопривредна газдинства ваше општине користе субвенције за развој
пољопривреде?
Да ли сматрате да је за процес руралног развоја важна економска диверзификација сеоских
насеља – да се уз пољопривреду развијају и друге делатности (нпр. погони за прераду пољ.
производа, рурални туризам, угоститељство и др.).
Да ли сматрате да је неповољна образовна структура руралне радне снаге једна од кочница
руралног развоја? Шта би, према Вашем мишљењу, локална заједница могла да учини у
циљу едукације становништва (реализовање курсева, радионица, учешће на сајмовима и сл.
активности везане за развој руралног предузетништва)?
Који су по Вашем мишљењу највећи потенцијали за рурални развој у будућности?

Анкетар

Република Србија
КАБИНЕТ МИНИСТРА БЕЗ ПОРТФЕЉА
ЗАДУЖЕНОГ ЗА ДЕМОГРАФИЈУ И
ПОПУЛАЦИОНУ ПОЛИТИКУ

Кабинет Министра без портфеља задужен за демографију и популациону политику и
Универзитет у Београду – Географски факултет у оквиру пројекта: ''Истраживање ставова и
намера становништва о пресељавању и утврђивање утицаја миграција на демографско
старење у четири јединице локалне самоуправе, у циљу формулисања препорука за креирање
мера популационе политике'' спроводи истраживање с намером да се боље разумеју потребе
становика у локалним заједницама у циљу ублажавања/спречавања исељавања.
Упитник је АНОНИМАН, а подаци ће се користити у научне сврхе, као препорука мера за
ублажавање исељавања становништва.
Општи подаци:
Град - општина (уписати) _______________________________________________________
Насеље у коме живите (заокружити): а) сеоско

б) градско

Назив насеља (уписати) __________________________________________________________
Године старости _________________________________________________________________
Брачни статус ___________________________________________________________________
Економска активност_____________________________________________________________
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

Да ли сте задовољни вашим животним стандардом?
Шта су за вас квалитетни услови за живот? Да ли их тренуто имате?
Да ли мислите да је исељавање данас интензивније него у претходним периодима?
Наведите основни разлог зашто се нисте иселили из општине/насеља у којем тренутно
живите.
Шта Вам је највећа препрека када мислите о пресељавању? Непознавање језика, другачија
култура, прилагођавање на нове законе и правила, другачија храна, клима, начин живота,
навике....
Наведите основни разлог би отишли у другу општину у Србији/иностранство.
Где се људи више исељавају из вашег краја: у општине у Србији или у иностранство?
У којој држави би волели да живите? Зашто?
Да ли сматрате да би било добро да се врате они који су се одселили?

10. Да ли сматрате да се породични односи урушавају одласком чланова породице у
иностранство?
11. Да ли се неко од чланова Вашег домаћинства, рођака или пријатеља тренутно налази у
иностранству?
12. Колико новац који долази од миграната утиче на квалитет живота у вашем крају?
13. Да ли знате у које сврхе се тај новац троши?
14. Да ли бисте подржали одлуку ваше деце да се одселе из Србије?
15. Које су активности које старији људи пружају својим потомцима (чување унучади, брига о
члановима породице, финансијска помоћ потомцима, помоћ у кућним пословима, помоћ у
храни (из сопствене производње на селу)
16. Када би се у вашем месту/општини организовали волонтерски сервиси за помоћ старијим
особама да ли бисте били спремни да волонтирате?
17. Колика је по Вашем мишљењу улога локалне самоуправе у заустављању/ублажавању
миграција?
18. Знате ли за неку меру популационе политике у Вашој општини?
19. Са које се ТВ станице највише информишете?
20. Из којих новина се највише информишете?
21. Како видите миграционе процесе у вашем крају у будућности?
22. Да ли се надате да ћете живети у садашњем месту пребивалишту/Србији до краја живота?

Анкетар

Република Србија
КАБИНЕТ МИНИСТРА БЕЗ ПОРТФЕЉА
ЗАДУЖЕНОГ ЗА ДЕМОГРАФИЈУ И
ПОПУЛАЦИОНУ ПОЛИТИКУ
Кабинет Министра без портфеља задужен за демографију и популациону политику и
Универзитет у Београду – Географски факултет у оквиру пројекта: ''Истраживање ставова и
намера становништва о пресељавању и утврђивање утицаја миграција на демографско
старење у четири јединице локалне самоуправе, у циљу формулисања препорука за
креирање мера популационе политике'' спроводи истраживање с намером да се боље
разумеју потребе становика у локалним заједницама у циљу ублажавања/спречавања
исељавања.
Упитник је АНОНИМАН, а подаци ће се користити у научне сврхе, као препорука мера за
ублажавање исељавања становништва.
Град - општина (уписати) _______________________________________________________
Насеље у коме живите (заокружити):

а) сеоско

б) градско

Назив насеља (уписати) __________________________________________________________
Године старости _________________________________________________________________
Брачни статус ___________________________________________________________________
1. Са ким живите у домаћинству?
2. Да ли живите у објекту који је ваше власништво?
3. (подпитање - Ако живе сами у старачком домаћинству – колико дуго живе сами, односно
без деце?)
4. Да ли имате децу и колико?
5. Да ли су се нека од њих преселила у друго насеље или државу?
6. Када су отишла (са колико година) и због чега (посао, удаја, школовање…. Набројати за
сву децу)
7. Где су се преселили и колико су сада удаљени од вас?
8. Која је ваша, а која њихова школска спрема?
9. Да ли сте у контакту са децом?
10. Да ли вас посећују и колико често? (записати уколико има више одговора за више деце)
11. Колико често сте у контакту телефоном?
12. Да ли контакте више иницирате ви или они?
13. Да ли вам финансијски помажу? А ви њима?

14. Које врсте помоћи вам пружају?
15. Како ви помажете њима (чување унучића,помоћ у кући, давање хране коју производе,
новац, обезбеђивање стамбеног простора….)?
16. Како сте доживели одлазак ваше деце из домаћинства, како сте се осећали? (да ли су то
сматрали нормалним или нуждом и сл.)
17. Када су одлазили, да ли сте тада размишљали о себи и како ћете живети?
18. Какав је данас ваш став о њиховом исељавању, сматрате ли то добрим потезом или не, и
зашто?
19. Шта мислите да би било другачије у вашем животу да неко од ваше деце живи са вама?
20. Да ли бисте се преселили и придружили сада својој деци уколико добијете такав позив?
21. Шта бисте издвојили као проблеме живота у познијим годинама? Који сматрате највећим и
зашто?
22. Која очекивања имате од деце уколико више не будете могли да живите сами?
23. Како проводите време? Да ли се дружите са вршњацима?
24. Шта Вам недостаје у Вашем насељу да би живот био бољи?
25. Да ли би Вам значио долазак на кућну адресу лекара и медицинског особља?
26. Да ли би Вам значила услуга помоћи у кући?
27. Колико сте упознати са активностима социјалне службе у Вашој општини која је усмерена
на помоћ старим лицима?
28. Да ли мислите да локалне власти могу да вам олакшају живот у старости и како?

Уколико немају децу, питати да ли имају рођаке са којима су у контакту и поставити питања из
горњег блока, која имају смисла.

Република Србија
КАБИНЕТ МИНИСТРА БЕЗ ПОРТФЕЉА
ЗАДУЖЕНОГ ЗА ДЕМОГРАФИЈУ И
ПОПУЛАЦИОНУ ПОЛИТИКУ
Кабинет Министра без портфеља задужен за демографију и популациону политику и
Универзитет у Београду – Географски факултет у оквиру пројекта: ''Истраживање ставова и
намера становништва о пресељавању и утврђивање утицаја миграција на демографско
старење у четири јединице локалне самоуправе, у циљу формулисања препорука за креирање
мера популационе политике'' спроводи истраживање с намером да се боље разумеју потребе
становика у локалним заједницама у циљу ублажавања/спречавања исељавања.
Упитник је АНОНИМАН, а подаци ће се користити у научне сврхе, као препорука мера за
ублажавање исељавања становништва.
Интервју са заинтересованим странама
Општи подаци:
Град/општина
_________________________________________________________________________
Насеље у коме живите (заокружити): а) сеоско

б) градско

Назив насеља (уписати) __________________________________________________________
Радно место ___________________________________од ________________ године.

1. Да ли сматрате да је опадање броја становника у сеоским насељима један од важних проблема
ваше општине?
2. Да ли имате сазнања у којој мери је било присутно исељавање становништва из сеоских насеља
ваше општине?
3. Где су се становници сеоских насеља највише исељавали – у општински центар; у друга
(развијенија) сеоска насеља ваше општине; у друге општине у Србији (навести које), у
иностранство?
4. У којим сеоских насељима је исељавање становништва имало најмасовнији карактер (навести
конкретно)? Са каквим проблемима се суочавају ова села?

5. У којим сеоска насељима ваше општине је било присутно досељавање становништва (навести
конкретно)?
6. Са каквим променама се општина суочава због процеса исељавања становништва из сеоских
насеља?
7. На који начин би, према Вашем мишљењу, могло да се смањи исељавање становништва из
сеоских насеља?
8. У којој мери је локална власт укључена у рурални развој општине?
9. У којој мери је становништво сеоских насеља укључено у активностима руралног развоја?
10. Наведите активности локалне власти које су, према Вашем мишљењу, најважније за рурални
развој?
11. У којим сферама је, према Вашем мишљењу постигнут највећи напредак у побољшању
квалитета живота становништва у сеоским насељима? (сфера инфраструктуре – реконструкција
путева, водоводне мреже и др.; социјална сфера – побољшање услова у школским установама,
ефикаснија здравствена заштита, брига о старим особама и др.; економска сфера – отварање
мини погона, активирање земљорадничких задруга, организован откуп пољопривредних
производа и др.).
12. Да ли постоји сарадња са државним институцијама у сфери руралног развоја?
13. Сматрате ли да је постојање адекватне финансијске подршке државе кључно у превазилажењу
руралних проблема?
14. У ком обиму пољопривредна газдинства ваше општине користе субвенције за развој
пољопривреде?
15. Да ли сматрате да је за процес руралног развоја важна економска диверзификација сеоских
насеља – да се уз пољопривреду развијају и друге делатности (нпр. погони за прераду пољ.
производа, рурални туризам, угоститељство и др.).
16. Наведите који су најважнији проблеми са којима се суочавају пољопривредна газдинства?
17. Да ли сматрате да су земљорадничке задруге важне за рурални развој? Објасните какве су
активности земљорадничких задруга у вашој општини?
18. Да ли у вашој општини постоји организован откуп пољопривредних производа? Да ли
задовољава потребе пољопривредних газдинстава?
19. Сматрате ли да је гарантована цена откупа пољопривредних производа једно од приоритетних
питања која би држава треба да реализује у ближој будућности?
20. Да ли сматрате да је неповољна образовна структура руралне радне снаге једна од кочница
руралног развоја? Шта би, према Вашем мишљењу, локална заједница могла да учини у циљу
едукације становништва (реализовање курсева, радионица, учешће на сајмовима и сл.
активности везане за развој руралног предузетништва)?
21. У којој мери је присутно рурално сиромаштво у вашој општини? Које групе становништва су
посебно угрожене руралним сиромаштвом?
22. Да ли у појединим сеоским насељима почиње да се развија рурални туризам (навести у којим)?
Сматрате ли да афирмација руралног туризма треба да заузима важно место у будућем
руралном развоју општине?
23. Који су по Вашем мишљењу основни разлози због којих становници треба да остану у сеоским
насељима?
24. Који су по Вашем мишљењу највећи потенцијали за рурални развој у будућности?
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''ШТА ПОСЛЕ СРЕДЊЕ ШКОЛЕ: ОСТАТИ ИЛИ ОТИЋИ? ''
Кабинет Министра без портфеља задужен за демографију и популациону политику и
Универзитет у Београду – Географски факултет у оквиру пројекта: ''Истраживање ставова и
намера становништва о пресељавању и утврђивање утицаја миграција на демографско
старење у четири јединице локалне самоуправе, у циљу формулисања препорука за креирање
мера популационе политике'' спроводи истраживање с намером да се боље разумеју потребе
становика у локалним заједницама у циљу ублажавања/спречавања исељавања.
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Да ли сте задовољним својим и животом своје породице у Србији?
Да ли Србију доживљавате само као државу у којој сте рођени и живите, или као вашу кућу?
Шта за вас значи појам кућа? Сва окружења у којима се налазите и добро осећате или место
рођења и порекла?
Да ли мислите да се из Србије (и вашег насеља, општине) исељава велики број становника?
Шта држава/локална самоуправа треба да уради да би спречила исељавање?

Које мере предлажете, које би по вашем мишљењу зауставиле/смањила одлазак младих (са
Балкана)?
Да ли је срећа довољан разлог за останак у Србији?
Да ли је потреба да дате свој допринос развоју локалне самоуправе, породице, друштва и државе
довољан разлог да останете?
Да ли је разлог за останак потреба да својим знањем од вашег места направите најбоље место за
живот?
Одакле треба почети са променама: од појединца/породице; образовног система/локалне
заједнице/државе
Зашто желим да одем/останем? Шта говорим другима, а шта је прави разлог? Да ли импулсивно
доносим одлуке или после дуготрајног размишљања и потребе? Да ли бежим од нечега?
Какав је твој однос према старима?
Шта мислите о томе што се нису иселили , већ су остали у општини/држави?
Да ли старији људи у Србији намећу будућност младима?
Да ли мислиш да постоји међугенерцијска солидарност?
Да ли некад помажеш старијим особама?
Шта би поручили младима који желе да оду?
Како замишљате свој живот у будућности?
Да ли сте некада боравили у иностранству? Да ли мислите да је добро провести неко време у
иностранству?
Уколико желите да одете, како замишљате живот у иностранству?
Да ли се живот у иностранству може идентификовати преко израза: ''живот запосленог странца''
односно ''живот под притиском радног времена''?
Да ли млади у сеоским насељима имају перспективу за останак? Шта је по вашем мишљењу
неопходно урадити у тим сеоским насељима?
Да ли верујете у реченицу: ако си врхунски стручњак или спортиста успех ти је свуда
загарантован?
Шта мислиш о реченици: све позиције на сунцу су заузете, можеш да се сместиш само негде у
сенку?
У Србију су се некада враћали људи попут Цвијића, Скерлића, Костића, Панчића, Мике Аласа,
Жујовића....а данас? Да ли се повратак у Србију сматра неуспехом?

Да ли знате некога ко се иселио и каква су његова искуства?
Да ли останак у Србији предтавља другачију и позитивнију перспективу која нуди бољу
будућност?
ОДЛАЗАК: због посла или бег од ставрности
Шта за тебе значи богатство? У парама, у слободном времену, у дружењу, да се бавиш оним што
волиш, када си са својом породицом, када си са емотивним партнером, друго?
Неким људима би било добро свуда, а некима нигде!
Неки људи не цене оно што имају, а неки не знају шта желе.
Ујутру зарађују на Западу, поподне троше у Србији!
Колико је политика део вашег живота? Да ли често причате о тој теми?
Шта мислите о реченици? ''Вратити се увек може, али ако не пробамо нешто ново не знамо ни шта
смо пропустили. Живот је свакако кратак''.
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