
 

 

Мађарска 

Предговор 

Преглед пројекта 

Шта је SEEMIG? 
Генерално говорећи, циљ SEEMIG-а је да 
обезбеди поуздане податке о процесима 
везаним за миграције, тржиште рада и 
демографију у Југоисточној Европи. С 
обзиром да постоји прека потреба, главна 
преокупација SEEMIG-а је да се побољша 

статистика о миграцијама и сродним темама 
како би се на бољи начин одредили међусобно  
условљени процеси повезани са миграцијама, 
демографијом, људским капиталом и 
тржиштем рада. Због тога су главни циљеви 
SEEMIG-а прикупљање постојећих података и 
унапређивање прикупљања података o 
процесима повезаних са миграцијама како би 

препоруке за политике и стратегије биле 
засноване на побољшаним доказима. За ову 
сврху смо ми, пројектни тимови, развили 
комплексну стратегију.  

Зашто је потребан овај пројекат? 
У 21. веку миграције добијају све више на 
значају. То није никаква новост, али можда 
шира јавност није свесна колико миграције 
утичу на друге друштвене процесе. Опадајућа 
и/или ниска стопа фертилитета у већини 

европских земаља представља магнет за 
имиграцију, а такође ће изједначавање 
великих разлика у фертилитету на дуге стазе  
зауставити миграциони притисак из земаља 
које традиционално шаљу мигранте.   
Истовремено, суочавамо се са проблемима на 
тржишту рада, структуралним променама у 
привреди, дугорочним трендом губитка 

радних места, као и дугорочним тензијама на 
тржиштима рада, што миграције могу  
додатно да искомпликују. Негативан став о 
мигрантима који се јавља у друштвима неких 
европских земаља свакако је резултат 
екстремног осећаја друштвене конкуренције у 

друштвеном окружењу које се стално мења. 
Југоисточна Европа је област која је од 
посебног значаја. Не само зато што је ово 
регион који се доживљава као проблематичан, 
већ такође и зато што се током последњих 60 

година у том региону јављају и веома 
разнолики развојни обрасци и зато што се 
суочава са разноврсним импликацијама. 
Према односу миграција и економског 
богатства, постоје земље које су увек на нивоу 
просечног богатства у свету и које су пратиле 
опште европске обрасце и након 
емиграционог периода постале имиграционе  

(између осталих Италија, Мађарска, 
Аустрија). Постоје земље које су пратиле 
потпуно супротни тренд, и паралелно са 
падом релативног богатства постале 
емиграционе земље (Молдавија и Украјина)   
или земље које су током читавог периода и 
даље остале емиграционе и релативно 
сиромашне (Албанија, Румунија).  

Зашто се јављају ове разлике? Зашто у многим 
пост-комунистичким земљама у Jугоисточној 
Европи постоји све већи ниво зависности од 
девизних дознака? Које су то дугорочне 
регионалне, националне и локалне 
импликације? И како можемо да пратимо и 
меримо ове процесе и како да утичемо на њих 
на основу боље документације? То су горућа 

питања и SEEMIG представља тек један од 
покушаја да се помогне релевантним 
политичким заједницама да пронађу одговоре 
који помажу већини друштвених група на које 
ово утиче.  

 
Атила Мелег – менаџер пројекта 
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задужења општине Сфaнту Георге у Румунији 
у оквиру пројекта SEEMIG.   
Билтен на енглеском језику ће увек бити 
пропраћен и издањима на националним 
језицима партнера. Да бисте се претплатили 

на билтен или да бисте са другима поделили 
своје коментаре и идеје, молимо да посетите 
наш вебсајт www.seemig.eu или пишите на 

seemig.sors@stat.gov.rs.  

Републички завод за статистику 
Институт друштвених наука 

Република Србија 

 

Добродошли међу читаоце 
Билтена SEEMIG, првог 
из серије од пет колико ће 
их бити током трајања 
пројекта. У овом издању 

ћете наћи преглед самог 
пројекта који је написао 

носилац пројекта. Такође можете да стекнете 
и детаљан увид у једну од најважнијих дебата 
коју смо имали на нашој првој конференцији. 
Сазнаћете неке од основних чињеница о 
миграцијама у региону, као и која су 

У П Р А В Љ А Њ Е  М И Г Р А Ц И Ј А М А  И  Њ И Х О В Е  П О С Л Е Д И Ц Е  У  Ј У Г О И С Т О Ч Н О Ј  Е В Р О П И   

МАЂАРСКИ 

ЦЕНТРАЛНИ 

ЗАВОД ЗА 

СТАТИСТИКУ ЈЕ 

НОСИЛАЦ 

ПРОЈЕКТА КОЈИ 

КООРДИНИШЕ 

АКТИВНОСТИМА 

27 ПАРТНЕРА ИЗ 10 

ЗЕМАЉА. 



 

 

            Шта ми у SEEMIG-у радимо? 
 

 Стварамо концептуални приступ за анализу и мерење дугорочних миграционих и 
демографских процеса и оних који се тичу људског капитала и тржишта рада. 

 Стварамо историјске профиле земаља како бисмо увидели које тенденције постоје, који 

механизми могу да се утврде и каква будућност може на основу свега тога да се предвиди.  

 Ревидирамо постојеће системе података и стварамо једну кохерентнију, транснационалну 

базу података о миграцијама и статистици која се односи на миграције у Југоисточној 

Европи. 

 Прикупљамо нове типове података о емиграцији у двема земљама на основу иновативних 

пилот истраживања. 

 Ревидирамо пројекције о становништву и припремано нове за две земље како бисмо добили 

податке о томе како ће на становништво Југоисточне Европе утицати миграциони процеси.  

 Радимо на предвиђању кретања како бисмо припремили стратегије на локалном, 
националном и регионалном нивоу. 

 Помажемо локалним, регионалним и националним властима и осталим заинтересованим 

странама у припремању концепата и реализацији стратегија за управљање миграцијама и 

прикупљање података. 
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Бечки универзитет 
 - Одсек за географију и 
регионална истраживања 
(ЈУНИВИ-UNIVIE) је  лидер 
концептуалног радног  пакета 
пројекта који за циљ има 

обезбеђивање заједничког 
теоретског и аналитичког 
оквира и разумевање образаца 
и процеса миграција, тржишта 
рада и људског капитала 
уопште, а посебно у региону 
ЈИ Европе. Ова активност ће 
обезбедити здраву основу, а 

такође ће послужити и као 
трајна смерница за SEEMIG-
ове даље активности. У том 
смислу, активности у оквиру 

Текући послови у SEEMIG-у 

овог радног пакета су већ 
увелико у току. 

Концептуални оквир 
ЈУНИВИ тренутно разрађује 
идејни докуменат којим се 
утврђују дефиниције и 
категоризације као заједничка 
основа за све даље SEEMIG-
ове активности. Штавише, ова 
студија ће истаћи 
концептуална и теоретска 

разматрања повезаности 
миграција, људског капитала 
и тржишта рада и макро-
аналитичких последица 
миграција као што су развој и 
девизне дознаке. 

Потребни подаци 
Као други резултат ових 
активности, тренутно је у 
припреми и докуменат о 
потребним подацима – он ће 
бити посвећен изазовима  
мерења претходно поменутих 
процеса, али и утврђивању 
релевантних показатеља. И 

један и други резултат 
активности биће            
остварен до почетка 2013. 
 

Историјска анализа 
Рад на трећем резултату биће 

покренут у децембру 2012: 
“динамичка историјска 
анализа миграционих 
процеса” састојаће се од 
извештаја по земљама. Ти 

извештаји ће представљати 
слику развитка повезаног са 
миграцијама, људским 
капиталом и тржиштем рада у 
земљама које су део пројекта, 
укључујући тренутно стање, 
као и националне политике и 
полазишта. Обједињена 

анализа  биће завршена крајем 
2013. 
Осим овога, ЈУНИВИ 
координише и мулти-
дисциплинарним панелом 
експерата који ће током 
читавог трајања пројекта 
сарађивати са SEEMIG-ом у 

својству консултативног 
одбора - пружајући екстерну 
експертизу и обезбеђујући 
прикладност и релевантност 

заједничких активности. 

Тим Бечког универзитета 

Аустрија 

 

Још нешто о ЈУНИВИ-

ју 
Одсек за географију и 
регионална истраживања 
з а с т у п а 
и н т е р д и с ц и п л и н а р н о 
истраживање. Тематски 
фокуси радне групе за 
примењену географију, 
просторно планирање и 

истраживање утемељени су 
у следећим областима: 
просторно истраживање и 
прост орно планирање, 
урбанистичко истраживање, 
економска географија и 
демографија, миграције и 
интеграција.  

Просторна перспектива је 
к о н ц е н т р и с а н а  н а 
национални и европски 
контекст, са фокусом на 

централној и Jугоисточној 
Европи. Тим ЈУНИВИ-ја 
који највише доприноси 

SEEMIG-у тренутно се 
састоји од 4 особе: проф. 

Хајнц Фасман, Катрин   
Грубер, Алоиз Хумер и 
Елизабет Музил.  

Т Р А Н С Н А Ц И О Н А Л Н Е  А К Т И В Н О С Т И  К A  С Т Р А Т Е Г И Ј А М А  З А С Н О В А Н И М  Н А  Д О К У М Е Н Т А Ц И Ј И   

http://raumforschung.univie.ac.at/ 

“ИДЕЈНИ 

ДОКУМЕНАТ ЋЕ 

ОДРЕДИТИ 

ДЕФИНИЦИЈЕ И 

КАТЕГОРИЗА-

ЦИЈЕ КАО 

ЗАЈЕДНИЧКУ 

ОСНОВУ ЗА 

SEEMIG.” 



 

 

Земље овог типа су током 1950-их имале 
негативну стопу миграцијa што је 
представљало позитивну паралелу са 
процесом који можемо да уочимо када се 

посматра цео континент. Ово је постепени 
и линеарни развојни образац. Тип један 
покрива источне и централне европске 
земље ван Балканског полуострва и пост-
совјетске земље: Италију, Грчку, 
Словенију, Аустрију, Републику Чешку, 
Пољску, Словачку и Мађарску. Што се 
тиче релативне глобалне позиције, ове 

земље су од 1960-их увек биле изнад 
светског просека БДП-а по глави 
становника. 

Подаци: Развојни образац у Југоисточној Европи 1950-2010.  
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Током 50-их и раних 60-их година 20. века,  
Румунија, Бугарска, Албанија и Турска, 
биле су прилично сличне земљама које су 
започињале транзицију ка имиграцији, али 
су већ на самом почетку неке од ових 

земаља имале емиграцију релативно 
великих размера. У питању је нелинеарни 
образац, с обзиром да се састоји од  
циклуса. Касније, током касних 60-их и 
раних 70-их, земље државног социјализма, 
попут Румуније и Бугарске, су наизглед 
пратиле транзицију као у типу 1, али нису  
“успеле”. Оне су заузимале сасвим 

другачију глобалну позицију пошто никада 
(или су то успевале само на кратак период) 
нису ишле изнад нивоа светског просека 
БДП-а по глави становника.   
 

Земље у југозападним деловима бившег 
Совјетског савеза (Молдавија, Украјина, 
Грузија, Јерменија, Азербејџан) стварају 
потпуно другачији линеарни развојни 
образац. Током 50-их и раних 60-их година 

20. века, неке од ових земаља биле су 
имиграционе, а постале су емиграционе 
након великог шока насталог услед колапса 
државног социјализма. Ове земље су такође 
искусиле и велики пад у релативној 
позицији у односу на светски просек БДП-а 
по глави становника, а неке од њих су 

имале пад са 120% на мање од 50%.        

Атила Мелег 

 

Тип 1: Нето миграције током времена у земљама које су постале имигрантске земље. Сви подаци 

у типу 1, петогодишњи интервали обележени средњим тачкама, 1950-2010, Извор: WPP, ревизија из 

2010. 

Тип 2: Нето миграције током времена у земљама које су остале емигрантске земље. Сви подаци у 

типу 2, петогодишњи интервали обележени средњим тачкама, 1950-2010, Извор: WPP, ревизија из 2010.  

Тип 3: Нето миграције током времена у земљама које су постале емигрантске земље. Сви подаци у 

типу 3, петогодишњи интервали обележени средњим тачкама, 1950-2010, Извор: WPP, ревизија из 2010. 

Нето миграције 
Н е т о  м е ђ у н а р о д н е 

миграције* дефинишу се 
ка о р азл ика  изме ђу 
имиграције и емиграције. У 
одсуству података о 
и м и г р а ц и ј и  и / и л и 
емиграцији, оне могу да се 
процене као разлика укупне 
промене у броју становника 
и природног прираштаја:  

Нето миграције = P(t+1) – 
P(t) – Природни прираштај, 
при чему је природни 
прираштај разлика између 
броја живо рођених и  броја 
умрлих. Процена која се 
добија састоји се од реалне 
нето миграције и грешке у 

мерењу становништва и 
природних промена.  

Мигрант (краткорочни) 
“Лице које се сели у земљу 
која није земља његовог 
уобичајеног боравка у 
периоду од најмање три 
месеца, али мање од годину 

дана (12 месеци) осим у 

с л уч а ј е в и м а  г д е  ј е 
пресељење у ту земљу 

учињено ради забаве, 
одмора, посете пријатељима 
и рођацима, због пословних 
разлог а,  медицинск ог 
лечења или религијског 
ходочашћа.”  

Мигрант (дугорочни) 
“Лице које се сели у земљу 
која није земља његовог 
уобичајеног боравка у 

периоду од најмање годину 
дана (12 месеци), тако да 

земља одредишта практично 
постаје његова нова земља 
уобичајеног боравка. Са 
тачке гледишта земље 

одласка, ово лице ће бити 
дугорочни емигрант, а са 
тачке гледишта земље 

доласка, лице ће бити 
дугорочни мигрант.”  

 

*Дефиниција нето миграција налази се у оквиру Радног документа ПРОМИНСТАТ-а бр. 04 , стр. 18 (Дорота 

Купишевска, Марек Купишевски, Моника Марти, Кармен Роденас) 

R2 = 0.4781
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Оствариво или немогуће: 

приступи регистрацији 

емиграната 
Да ли је могуће прикупити тачне податке о 

емиграцији на националном и 

међунационалном нивоу? Током конференције  
на тему “Миграције, демографија и тржишта 

рада: дугорочни процеси и везе” испоставило 

се да је ово питање од милион долара пошто је 
главна дебата била усредсређена на 

одговарајуће приступе прикупљању података о 

емиграцији. Различите заинтересоване стране, 
тј., локалне власти, представници цивилног 

друштва, стручњаци из завода за статистику, 
допринеле су дебати дајући различите тачке 

гледишта и ставове засноване на истраживању, 

радном искуству и експертизи из прве руке о 
овом питању. 

Локалне власти сматрају да главни проблем са 

прикупљањем података о емигрантима нужно 
лежи у мањку повезаности међу системима 

који се користе у различитим земљама. Ово 

отежава хармонизацију и упоређивање 
података. На то се надовезује и коришћење 

различитих извора за прикупљање података 

што штети поузданости података. Други 
проблем који су истакле локалне власти је 

недостатак средстава за обављање циљаних 
прикупљања података о емиграцији пошто ово 

не представља интегрисани елеменат у 

механизмима периодичног прикупљања 
података. Међутим, међу локалним властима 

доминира став да би требало увести законски 

оквир како би емигранти учествовали у 
регистрацији и другим активностима везаним 

за прикупљање података.  

Представници цивилног друштва су довели у 

питање став локалних власти пошто сматрају 

да би требало више чинити  на мотивисању 
емиграната да се региструју. “Штап” 

спровођења закона треба да се комбинује са 

“шаргарепом” у виду понуђених услуга. 

Добијањем могућности коришћења потребних 

додатних услуга, емигранти се могу додатно 
мотивисати да ступају у контакт са локалним 

властима на свим нивоима и дају податке. Што 

се тиче цивилног друштва, емигранте морамо 
убедити да вреди да открију приватне 

информације у замену за примљене услуге. 

Међутим, најживља дебата водила се између 
универзитетских професора. Проф. Фасман са 

Бечког универзитета истакао је да је 

статистичка регистрација, без обзира на њена 
ограничења, нужан предуслов за бављење 

проблемом међународних миграција.  

Према проф. Фасману, приступ заснован на 
регистрима “...разликује се од пописа пошто он 

не пружа слику о тренутном стању 

становништва (сваких 10 година), већ 

представља трајно ажурирање становништва са 
боравком засновано на обавезним 

административним процедурама као што су 

регистрација: резидентног становништва; 
улаза/излаза на границама; дозвола за рад и 

боравак.” Ово пружа шансу да се добију  

поуздане, тачне и ажуриране информације.   
Таквом ставу се супротставио проф. Ендре 

Шик са Универзитета Етвеш Лоранд, из 
Будимпеште, који сматра да је најприкладнији 

приступ овом проблему “...развијање нових 

извора информација користећи иновативне 
технике за истраживање и моделовање, као 

што су хармонизована лонгитудинална панел 

истраживања, истраживања заснована на 
природним експериментима, итд.” Овакви 

кораци, објаснио је проф. Шик морају да се 

комбинују са дубинским али 
нерепрезентативним истраживањима 

специфичних група миграната и миграционих 

процеса (користећи иновативне технике 

узорковања и интервјуа), као и методе које 

нису засноване на истраживањима (рецимо, 
посматрање оних који не учествују), чиме се 

добија основа за давање процена. 

Оба професора су се, међутим, сложила о 
дијагнози, сматрајући да је ситуација везана за 

прикупљање података о емиграцији 

проблематична и наглашавајући потребу за 
хитним интервенцијама на локалном, 

националном и транснационалном нивоу како 

би се ситуација поправила. За дебату која је 
трајала читаво поподне, ово је представљало 

добар закључак, али је главно питање остало: 

који би приступ био најбољи у прикупљању 

података о емигрантима? Запослени у SEEMIG-

у се надају да ће добити више одговора како се 

пројекат буде развијао.   

Герт Гури  

Универзитет у Тренту, Италија 
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Професор Хајнц Фасман од 1994. год. ради 
као предавач и истраживач на Бечком 
универзитету. Он је професор Примењене 
географије, просторног истраживања и 
просторног планирања на Одсеку за 
географију и просторно истраживање, 
Проректор на Бечком универзитету, као и 

директор Одељења за урбанистичко и 
просторно истраживање и председник Одбора 
за миграције и интеграцију у Аустријској 
академији наука и председник Националног 
стручног савета за интеграције.  

Професор Ендре Шик (Др.) 
предаје социологију на Одсеку за 
мањинске студије на Факултету 
друштвених наука Универзитета 
Етвеш Лоранд у Будимпешти и 
менаџер је пројекта у ТАРКИ. 
Г л а в не обл а ст и њег ов их 

истраживања су миграције, 
неформална привреда, мрежни 
капитал и дискриминација.  

Т Р А Н С Н А Ц И О Н А Л Н Е  А К Т И В Н О С Т И  К A  С Т Р А Т Е Г И Ј А М А  З А С Н О В А Н И М  Н А  Д О К У М Е Н Т А Ц И Ј И   

Дебата  

МОРАМО ДА 

“РАЗВИЈЕМО НОВЕ 

ИЗВОРЕ ИНФОРМАЦИЈА 

КОРИСТЕЋИ 

ИНОВАТИВНЕ ТЕХНИКЕ 

ЗА ИСТРАЖИВАЊЕ И 

МОДЕЛОВАЊЕ,КАО 

ШТО СУ 

ХАРМОНИЗОВАНА 

ЛОНГИТУДИНАЛНА 

ПАНЕЛ 

ИСТРАЖИВАЊА” 

“ВИШЕ ТРЕБА 

УЧИНИТИ НА 

МОТИВИСАЊУ 

ЕМИГРАНАТА ДА СЕ 

РЕГИСТРУЈУ. “ШТАП” 

СПРОВОЂЕЊА 

ЗАКОНА ТРЕБА ДА СЕ 

КОМБИНУЈЕ СА 

“ШАРГАРЕПОМ” У 

ВИДУ ПОНУЂЕНИХ 

УСЛУГА.” 



 

 

Мада се многи истраживачки пројекти и 
студије усредсређују на масовне миграције из 
земље са којима се Румунија суочавала 
деценијама, румунске власти још увек нису 

развиле свеобухватну стратегију која би се 
бавила демографским, друштвено-економским 
и културним питањима која су из њих настала. 
Штавише, румунске националне власти су 
прогнозирале растући имиграциони ток након 
тренутка када се земља придружила Европској 

унији 2007. године, али нису израђене никакве 
средњорочне или дугорочне стратегије којима 
би се националне, регионалне или локалне 
власти припремиле за суочавање са новим 
изазовима. Локалне власти немају никакве 

званичне одговорности у вези са питањима 
миграција, али се оне истовремено већ боре са 
миграцијом радне снаге, интеграцијом 
имиграната и читавим низом социјалних 
проблема који су блиско повезани са 

миграцијама. Партнер у пројекту SEEMIG, 
општина Сфанту Георге суочава се мање више 
са горе описаном ситуацијом. Она се налази у 
самом средишту Румуније, у економски 
недовољно развијеном региону Шеклерланду и 
често је описана као град-сателит Брашова, 

једног од највећих и најразвијенијих градова у 
земљи који је удаљен само 35 км.  

Према подацима из најновијег пописа, у 

протеклих 10 година ова заједница од 

приближно 61.000 чланова изгубила је око 
10% својих становника, од чега само део може 
да се објасни основу природном компонентом, 

а остатак  губитка може да се припише на 
рачун интерних и међународних миграција. У 
недостатку неопходних капацитета, на жалост 
не постоји никакав начин да се одреди удео 
међународне емиграције у овом губитку. 

Током касних 80-их година и у првој деценији 
пост-комунистичке ере, овај регион се 
суочавао са једном од највиших стопа 
емиграције у земљи, али се до данас овај ток 
успорио до нивоа који је у великој мери испод 

националног просека. Осим тога, дуготрајни 
румунски тренд миграција из села у градове 
кренуо је у супротном смеру, из великих 
градова у мање градове, села и предграђа, што 

је такође процес који се тренутно одиграва и на 
подручју општине Сфанту Георге. Да 
поновимо, ми не можемо да утврдимо у 
коликој мери је овај процес утицао на наш 
град. Пошто смо заједница умерене 
емиграције, и у међувремену нисмо постали 
циљ за имигранте, Општина покушава да се 
усредсреди на повратнике из свих крајева 

света. У протеклих пар година, локалне власти 
су давале све више значаја овим питањима 
заједно са сталним развојем економске, 
друштвене и културне инфраструктуре. 
Развијане су и делимично реализоване идеје и 
планови за добродошлицу повратницима, а 
такође и за интеграцију имиграната. Ови ће 
покушаји бити део будуће, свеобухватније 

стратегије која треба да се изради што је 
могуће пре. Општина је сасвим сигурна да ће 
се користи од пројекта SEEMIG показати у току 

припремања стратегије, планирања и процеса 
израде политика током наредног периода. До 
краја пројекта, локалне власти у општини 
Сфанту Георге имају за циљ да буду спремне 
да користе нове податке, инструменте и знања 
ради бољег разумевања потреба које треба да 
се испуне у вези са миграцијама. Такође, оне 
ће се ослањати на идеје, добре праксе и 

информације које се буду размењивале током 
читавог периода реализације пројекта. SEEMIG 
представља велику шансу за широк спектар 
локалних и регионалних власти из свих крајева 

Jугоисточне Европе да стекну и размене знање 
у вези за миграцијама, уз блиску сарадњу и 
подршку престижних институција и експерата. 

Гергељ Буја 

Општина Сфанту Георге 

Румунија 
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Више локалних партнера 

 
Осим општине Сфанту Георге, још су пет 

других локалних управних органа део 
Партнерства SEEMIG: 
 

Обласна управа Монтане, Бугарска 
Општина Печ, Мађарска 
Савет Среза Харгита, Румунија 
Општина Кањижа, Србија 
Градски савет Турчианске теплице, Словачка 

У П Р А В Љ А Њ Е  М И Г Р А Ц И Ј А М А  И  Њ И Х О В Е  П О С Л Е Д И Ц Е  У  Ј У Г О И С Т О Ч Н О Ј  Е В Р О П И    

“У ПРОТЕКЛИХ 10 

ГОДИНА, 

ЗАЈЕДНИЦА 

СФАНТУ ГЕОРГЕ 

ИЗГУБИЛА ЈЕ ОКО 

10% СВОЈИХ 

СТАНОВНИКА.” 

“ДО КРАЈА ПРОЈЕКТА, 

ЦИЉ ЛОКАЛНИХ 

ВЛАСТИ ЈЕ ДА БУДУ 

СПРЕМНЕ ДА 

КОРИСТЕ НОВЕ 

ПОДАТКЕ, 

ИНСТРУМЕНТЕ И 

ЗНАЊА РАДИ БОЉЕГ 

РАЗУМЕВАЊА 

ПОТРЕБА КОЈЕ ТРЕБА 

ДА СЕ ИСПУНЕ У ВЕЗИ 

СА МИГРАЦИЈАМА.“ 



 

 

Најзначајнија дешавања - Конференција у Братислави 

 Републички завод за статистику     Институт друштвених наука 

 Милана Ракића 5, Београд             Краљице Наталије 45, Београд 

          Тел.: +381 11 2412 922                Тел +381 11 361 38 92 

          Имејл: seemig.sors@stat.gov.rs  

SEEMIG (SEEMIG) је стратешки пројекат који за циљ има бављење процесима везаним за 

дугорочније миграције, људски капитал и демографију у Југоисточној Европи и њихово боље 

разумевање, као и бављење њиховим последицама на тржишта рада, националне и регионалне 

привреде. SEEMIG се ослања на широку мрежу партнера. У пројекат су укључени истраживачки 

институти, универзитети, заводи за статистику и органи локалних самоуправа из осам земаља 

(Аустрија, Бугарска, Мађарска, Италија, Румунија, Србија, Словачка и Словенија), као и 

посматрачи из још три земље (Албанија, Грузија и Украјина).  

Пројекат се финансира у оквиру трећег позива Програма за Jугоисточну Европу.  
Програм за Југоисточну Европу има за циљ развијање транснационалних партнерстава у вези са 

питањима од стратешког значаја како би се побољшао процес територијалне, економске и 

друштвене интеграције и како би се дао допринос кохезији, стабилности и конкурентности у 

региону. Осим тога, Програм за транснационалну сарадњу у Југоисточној Европи активно 

тражи пуно учествовање земаља које нису чланице, а које се налазе у програмском подручју које 

има користи од спољне Предприступне помоћи и средстава из Европске политике за суседство. Програмско подручје се налази на 

југоисточној ивици Уније где је концентрисано неколико земаља кандидата за приступ и земаља потенцијалних кандидата, као и трећих 

земаља које су ангажоване у оквиру партнерства ЕУ, чиме се далеко премашују спољашње границе ЕУ.  

И М П Р Е С У М  

Информације које су овде објављене представљају став аутора и Управно тело не одговара за њихово даље коришћење.. 

Водећег партнера истакао је 

да SEEMIG није важан само за 
земље учеснице, већ такође и 
за читаву ЕУ. Програм првог 
дана се фокусирао на 
централне теме пројекта 
приликом чега су искусни 
научници представили налазе 

истраживања из области 
демографије, миграција, 
тржишта рада и људског 
капитала. Тема која се 
провлачила кроз сва излагања 
била је да ли је у Европи 
могуће уочити или не 
конвергенцију у главним 

демографским кретањима, као 
што су фертилитет, просечна 
старост при рођењу детета, 
број бракова, итд., и да ли у 
будућности можемо да 
очекујемо конвергенцију или 
дивергенцију. Одговори који 
су дати на ова питања 

разликовали су се у 
зависности од специфичних 
појава које су се испитивале, 
примењеног приступа, а 
такође и методологије која се 
користила. Друга сесија била 
је посвећена кретањима и 
дешавањима у области 

миграција. Атила Мелег је 

представио историјске 
трендове миграција и 
економско богатство који су 
везани једно за друго у 
земљама југоисточне Европе 

(видети одељак Подаци на 
страни 3), а затим нам је 
Ирина Молодикова 

представила преглед кључних 
миграционих трендова у 
земљама које су настале 
након распада Совјетског 
савеза. У својој пажљиво 
осмишљеној студији Јозеф 
Береч је приказао како су 
већина пост-социјалистичких 

земаља бившег совјетског 
блока у скорије време постале 
изразито зависне од новца 
који мигранти шаљу из 
иностранства. Трећа сесија 
Конференције бавила се 
методолошким проблемима, 
при чему се углавном 

дискутовало о сложеним 
питањима везаним за 
дефиниције и регистрације 
миграната у европским 
земљама. Излагања у оквиру 
овог блока истакла су 
уочљиве неусклађености у 
административним 

системима, као и у осталим 

Седамдесет и пет 
професионалаца и позваних 
експерата учествовало је на 
Конференцији којом је 

обележен почетак активности 
SEEMIG-а. Скуп под називом 
“Миграције, демографија и 

тржишта рада: Дугорочни 
процеси и везе” одржан је у 
Братислави од 19-20. 

септембра, 2012. 

Конференцију је отворио гдин 
Тибор Пап, директор 

Инфостата, организације 
домаћина ове конференције. 
Након што је Продекан 
Факултета природних наука, 
гдин Бранислав Блеха 
поздравио учеснике 
конференције, почетну сесију 
је закључио гдин Атила 

Мелег представљајући 
пројекта. Представник 

системима за прикупљање 
статистичких података. 
Излагања су подстакла живе 
дебате о могућим начинима 
побољшања прикупљања 

података у овој области 
(видети одељак Дебата на 
страни 4). Финална сесија 

конференције била је 
усмерена на неке специфичне 
аспекте миграција. Агнес 
Харс је, на пример, показала 
да повећање емиграције 
Мађара које се региструје 
последњих година још увек 
није довело до значајнијег 

удела миграната из Мађарске 
у укупној популацији 
миграната у земљама Западне 
Европе који долазе из пост-
социјалистичких држава. У 
последњем излагању тог дана, 
Роберт Надлер је представио 

пројекат Повратак (Re-Turn), 
програм који за циљ има 
промовисање повратних 
миграција у региону 

централне Европе. 
Конференција  је великој мери 
добила медијску пажњу на 
братиславској ТВ. Да бисте 
видели слајдове са 
излагањима, посетите вебсајт 

SEEMIG-а.  

Тим Инфостата 

Словачка 
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За додатне информације,  

молимо посетите наш вебсајт: 
www.seemig.eu 
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