
 

Заједно за нашу будућност 

 Предговор  

Семинар “Инклузија у ЈИЕ” одржан у Сплиту (Хрватска)       

Пошто је SEEMIG добио ту част да буде “Лидер 
тематског центра” у оквиру Тематског центра 

11 (Запосленост и демографске промене) 
Програма за ЈИЕ, менаџментски тим је био 

веома активан у наглашавању SEEMIG-ових 
тема и приступа програмском раду. Овај пут, 

на семинару “Инклузија у ЈИЕ” одржаном у 
Сплиту (Хрватска), представници три 

партнерске институције у оквиру SEEMIG-а - 
Статистички завод Мађарске, Завод за 
демографска истраживања и Универзитет у 
Тренту - учествовали су на веома интензивном 
састанку где је дошло до размене идеја о 

питањима везаним за демографију и тржиште 
рада, као и до процене резултата Програма за 
ЈИЕ и утврђивања приоритета за инвестиције 
за наредни програмски период. Тематски 

центар 11 састоји се од четири пројекта за ЈИЕ: 
“ММВД - Како да миграција доприноси 
развоју”, “ПАРОВИ - Делотворни програми за 
активну интеграцију/инклузију Рома у 

Југоисточној Европи,” “Сребрни град - 
Иновативне урбане стратегије и планови акције 
за повећање друштвене и економске улоге 

старијих лица”, и SEEMIG. Сва четири програма 
била су представљена у Сплиту. Осим тога, 
истраживачи из Русије су такође учествовали 
као посматрачи, и представили три пројекта: 
“Демографска безбедност пограничних региона 

у данашњој Русији и земљама Заједнице 

независних држава”, “Утицај миграција на 
потенцијалну радну снагу и процеси везани за 
старење становништва у локалним заједницама 
у Русији” и “Етно будућност Москве”. 
Учесници радионице посвећене запослености и 
демографским променама, коју је водио 

руководилац SEEMIG пројекта Атила Мелег 

(Attila Melegh), саставили су списак стратешких 
приоритета Тематског центра за следећи 
програмски период. Истакнуто је да људски 
капитал треба да буде унапређен путем 

образовања како би се компензовао неизбежни 
демографски пад који предвиђају стручњаци. 
Такође, потребно је да се што је могуће пре 

процене повећане разлике у нивоу развоја 
између микро-региона, док аспекти везани за 
неусклађеност између вештина и шанси за 

добијање посла треба да се узму у обзир у 
оквиру сваке развојне стратегије. Та 
неусклађеност треба да се смањи путем 

транснационалних сервиса везаних за тржишта 
рада на локалном, националном и регионалном 
нивоу, бољу интеграцију миграната путем 
транснационалне сарадње између заједница из 

којих потичу и у које долазе ти мигранти, и 
бољег препознавања људског капитала 
миграната, као и маргинализованих група, 

уклјучујући и Роме. Чланови Центра су такође 
нагласили потребу за побољшањем система са 
статистичким подацима тако што би се боље 
комбиновала статистика која се односи на 
тржиште рада, миграције и људски капитал, а 

која је већ заснована на развијеним 

стратегијама на транснационалном, 
националном и локалном нивоу. Интеграција 
осетљивих група, као што су мигранти - 
радници који обављају послове у оквиру 
домаћинства, и Роми, представља не само 

изазов, већ и шансу. Интеграција на нивоу 
локалне заједнице и побољшање сервиса у 

суседству за старије становништво може да се 

одвија паралелно са отварањем нових 
социјално-оријентисаних радних места. Главни 
стратешки циљ је да се истраже могући 
ресурси у оквиру наизглед негативних   

друштвених кретања.  
 

Бела Солтеш (Béla Soltész) 
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извештаја о историјским миграционим 

кретањима у региону Југоисточне Европе у 
току, овде можете да добијете прелиминарни 

увид у кретања која су везана за Румунију.   
Осим новина које се тичу самог пројекта, 
можете и да сазнате како SEEMIG има важну 

улогу као лидер Тематског центра у процесу 
социо-економске транзиције Југоисточне 
Европе и као пројекат у оквиру Дунавске 

стратегије.  

За више информација о најновијим вестима, 
молимо да посетите наш вебсајт 

www.seemig.eu, док своје коментаре можете 

да дате на     seemig.sors@stat.gov.rs  

Републички завод за статистику 
Институт друштвених наука 

На половини реализације 

пројекта, SEEMIG партнери 
су комплетирали своје описе 
система за припрему 
података о миграцијама и 
и з в о р и м а  п о д а т а к а . 

Најзначајнији делови из словачког 
националног извештаја укључени су у ово 
издање билтена, као и представљање словачког 

партнера ИНФОСТАТ-а. Два локална актера, 
Агенција за развој из Марибора и општина 
Турчианске Теплице такође су представиле 

изазове са којима се суочавају када покушавају 
да приступе подацима о миграцијама ради 
планирања стратегија развоја на локалном 
нивоу. Мада је припрема Обједињеног 
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Програм за ЈИЕ је започео 

процес Капитализације у 

региону како би се помогло 

стварању синергије и јачању 

веза међу пројектима који су 

тренутно у току и како би се 

припремили приоритети за 

следећи програмски период. 

Дискусија је организована у 

оквиру 14 тематских центара, 

од којих је један Запосленост и 

демографске промене. Као 

Лидер Центра, SEEMIG  има 

блиску сарадњу са осталим 

члановима Центра: ММVD 

Како да миграција доприноси 

развоју, СРЕБРНИ ГРАД 

Иновативне урбане стратегије 

и планови акције за повећање 

друштвене и економске улоге 

старијих лица и ПАРОВИ 

Делотворни програми за 

активну интеграцију/инклузију 

Рома у Југоисточној Европи.  

Прочитајте више о Процесу капитализације ЈИЕ на следећим вебсајтовима: 

http://www.southeast-europe.net/en/achievements/capitalisation_strategy/ 
http://www.seemig.eu/index.php/thematic-pole 
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Историјска анализа миграционих кретања у Румунији 

 Иштван ХОРВАТ је Професор 

социологије на Универзитету Бабеш-

Бољаи у Клужу и Директор Румунског 

Инстит ута  за  истражив ања о 

националним мањинама. Од 2000, 

активно је укључен у различите пројекте 

о међународним миграцијама. 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Након комунистичког преврата, 1947, 

власти у Румунији увеле су строгу 

контролу међународне мобилности 
грађана. Главни циљ није био потпуно 

спречаванње  емиграције, већ њена 
контрола: власти су желеле да извуку 

различите економске и политичке 
користи од давања дозволе за 

емиграцију одређеним категоријама. 
Отуд је током комунистичког периода 

(до 1989. год.) емигрирало приближно 

750-800 хиљада лица, већина њих 
јеврејског и немачког порекла. Како се 

кри за к ом уни стич ког реж има 

продубљивала, повећавао се број 
покушаја да се из земље побегне на 

Запад. Број захтева за добијање азила 
који су румунски држављани поднели у 

земљама ОЕБС-а* између 1985. и 1990. 

удвостручио се у поређењу са првом 

половином те деценије. А овим 
бројкама треба додати и оне румунске 

држављане (углавном етничке Мађаре) 

који су, од 1987. на даље, пребегли у 
Мађарску.  

Једна од првих мера које су власти 

предузеле након слома комунистичког 
режима била је либерализација 

пасошког режима, уклањајући главне 
административне препреке за оне који 

су желели да напусте земљу. Под овим 

околностима, између 1990. и 1994, 400 

хиљада румунских држављана поднело 
је захтев за добијање азила у економски 

развијеним земљама Запада. Суочивши 
се са таласом румунских азиланата, 

западноевропске земље, почевши од 

1992, усвојиле су рестриктивније 

политике везане за азил,  а 

рестриктивнији визни режим је 
генерално гледано примењиван у 

случају држављана Румуније. Део оних 
који су желели да раде у иностранству 

упутио се у Израел, Турску или 

Мађарску, док су други разматрали 
могућност да постану нерегуларни  

мигранти углавном у  земљама Западне 

Европе. Од друге половине 1990-их, у 
оквиру билатералних споразума о раду, 

различите земље Западне Европе 

покушале су да регулишу токове 
румунске радне снаге. Међутим, у 

поређењу са бројем потенцијалних 
емиграната, број лица укључених у 

такве програме мобилности био је 

прилично низак. После 2002, када су 

државе ЕУ изузеле држављане Румуније 
од обавезе вађења виза, број румунских 

емиграната се у току само једне године 

попео са 250-300 хиљада на преко 1 

милион. Још једно значајно повећање у 

б ро ј у р ум ун ск и х  ем и г ран ат а 

забележено је након што је 2007. 

године Румунија приступила ЕУ. 
Тренутно, број румунских грађана који 

бораве у иностранству грубо се 

процењује на 3 милиона лица. После 

2000, главне земље дестинације постале 

су Италија и Шпанија. Међутим, након 
избијања глобалне економске и 

финансијске кризе, број румунских 
емиграната у Шпанији је значајно опао, 

али је зато порастао у другим земљама 

као што су Велике Британија, Немачка 

или Аустрија.  

Имајући у виду последње две и по 

деценије, румунску емиграцију одликује 
сложеност и динамизам. У односу на 

пол -  ако је током 1990-их највећи број 

емиграната био мушког пола, временом 

се удео жена емиграната значајно 
повећао. У односу на старост - током 

1990-их и почетком новог миленијума 

највећу вероватноћу да емигрирају 

имали су млади људи и одрасли до 40-

45 година старости, а после 2007. 

пресељавале су се читаве породице: 

број емиграната деце и чак старијих 
лица (углавном родитељи емиграната)  

значајно је порастао. Током 1990-их и 

почетком новог миленијума, већину 

емиграционог контингента чинили су 
квалификовани радници суочени са 

незапосленошћу насталом услед 
процеса деиндустријализације у 

Румунији. Током последње деценије, све 
је већи број високо квалификованих 

(посебно лекара) емиграната, али такође и 
веома младих људи, практично без 

икаквог искуства на тржишту рада, који 
почињу да представљају велики сегмент 

емиграционе популације. 

Брзи раст румунске дијаспоре и њен 

капацитет да се прилагоди реалностима 
променљивог тржишта рада унутар ЕУ, 

почели су да представљају озбиљну бригу 
за неке земље чланице. С једне стране, 

неке од ових земаља више нису спремне 
да безусловно отварају своје тржиште 

рада за грађане Румуније. С друге стране, 

средњорочне и дугорочне демографске и 
друштвено-економске последице и 

импликације везане за политике због 
продуженог одсуства значајног дела 

активног становништва у Румунији још 

увек нису озбиљно измерене. 
  

Иштван Хорват 

Румунски завод за  

истраживања о  

националним мањинама 

  

  

 *ОЕБС – Организација за европску 

безбедност и сарадњу 
  

 
 

Концептуална студија 
Теоретски оквир за анализу процеса 

везаних за миграције, људски 

капитал и тржиште рада. 

Може се наћи на www.seemig.eu 

Докуменат о потребним подацима 

Опис показатеља којима се мере 
миграције, демографски и процеси 

на тржишту рада. 

Може се наћи на www.seemig.eu 

Национална историјска анализа 

Осам националних извештаја о 

историјском аспекту миграционих 

процеса.  

Очекује се до краја 2013. 

Историјска анализа на нивоу 

ЈИЕ 

Историјска анализа миграционих 

процеса у Југоисточној Европи. 

Очекује се до краја 2013. 
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Национални извештај за Словачку о 

историјској и динамичкој анализи 

дугорочних кретања у оквиру 

миграција, тржишта рада и људског 

капитала - Анализа укључује 

политички, правни и друштвено-
економски оквир анализираних процеса, 

нарочито у  домену међународних 
миграција. Посебан део посвећен је 

прегледу политика и препорука у овој 

области. Највећи део националног 
извештаја анализира тренутно стање у 

сфери међународних миграција, 
тржишта рада и људског капитала у 

Словачкој. Тренутна миграциона 
кретања укључујући и главне 

к а р а к т е р и с т и к е  м и г р а н а т а 
представљене су у широком, углавном 

друштвено-економском контексту. 

Анализа тржишта рада садржи основне 
одлике и везе између тржишта рада и 

миграција (положај миграната на 
тржишту рада). Људски капитал је 

анализиран на основу пораста  
становништва и основних демографских 

структура. У обзир се узимају сви 

демографски процеси и структура 
становништва по старости, полу, 

економској активности, националној 
припадности и образовању .  

 
Очекује се да ће комплетна историјска 

анализа бити објављена на вебсајту 

SEEMIG-а до краја 2013. 

миграционе и процесе везане за тржиште 

рада и учествује у другим активностима на 

пројекту. До сада је ИНФОСТАТ урадио 

Анализу тренутних већих демографских 

пројекција, као и методолошки приступ за 

реализацију давања прогноза у свим земљама 

које учествују у овом пројекту. Пре краја 

2013, у Словачкој ће бити реализована 

радионица везана за прављење могућих 

сценарија на основу перцепције миграторних 

кретања. То ће послужити као модел и за друге 

земље партнере на пројекту. У изради су нове 

пројекције становништва Словачке на 

националном, регионалном и локалном нивоу. 

Ово је повезано са резултатима историјске 

анализе и одиграва се у оквиру блиске сарадње 

са мађарским колегама.  

Пројекције о становништву представљаће 

основу за  методолошку процену, а 

анализираће се и применљивост на 

националном, регионалном и локалном нивоу. 

Задатак за истраживаче из Демографског 

истражног центра, који представља специјалну 

и стра ж и в ач ку јед и н и ц у у  окв и ру 

ИНФОСТАТ, Словачка 

ИНФОСТАТА основану 2000, под стручним 

вођством Бориса Вањоа (Boris Vaňo) (први с 

лева), биће да осмисле препоруке за државну 

управу и да ојачају њихов капацитет како би 

приликом доношења одлука и припреме 

будућих политика користили резултате 

пројекта у пракси. Активности везане за 

комуникацију и  дистрибуцију резултата 

пројекта координише Моника Руфини (Monika 

Ruffini), руководилац за комуникације (у 

средини). Наше колеге из финансијске групе 

под вођством Ане Брадиакове (Anna Bra-

diakova) (друга с лева) представљају велику 

помоћ у реализацији истраживачких радова. 

реализацији  пројекта.  

Национални извештај о системима за 

производњу података и изворима података 

усредсређује се на анализу постојећих извора 

података о миграцијама у Словачкој. Циљ 

националног извештаја је давање описа извора 

података о миграцијама и утврђивање 

проблема који се јављају приликом 

прикупљања, обрађивања, процењивања и 

коришћења ових података. У Словачкој се 

демографски подаци, укључујући и податке о 

миграцијама, добијају из статистичких 

истраживања и  административних извора. Не 

постоје никаква посебна демографска 

истраживања која би омогућила прикупљање 

додатних података као допуне ова два основна 

извора података. Посебан проблем је 

недостатак информација о ставовима и 

намерама становништва у вези са 

репродукцијом и миграцијама, мада би 

представљале значајан извор информација 

приликом припремања политика и стварања 

пројекција. Демографска статистика у 

Словачкој, укључујући и податке о 

миграцијама, заснована је на коцепту сталног 

станвништва. Подаци према концепту 

уоб и ч а јен о -п ри сутн ог  ста н ов н и штв а 

прикупљају се тек последњих пар година и 

њихово увођење у праксу представља 

тешкоћу. Становништво ретко пријављује 

уобичајено пребивалиште што се показало и у 

најновијем попису када је по први пут 

постављено ово питање. Број лица која су у 

попису пријавила уобичајено место становања 

значајно је био нижи од процењеног. Главни 

извор демографских података у Словачкој 

представљају статистичка истраживања: попис 

и евиденција о кретању становништва. Нека 

истраживања становништва на бази узорка 

такође  се користе ради добијања демографске 

статистике, а у случају миграција углавном 

подаци из Анкете о радној снази. Осим 

статистичких истраживања, подаци о 

м и г р а ц и ј а м а  с е  д о б и ј а ј у  и  и з 

административних извора. За евиденцију о 

миграцијама користи се неколико регистара, 

углавном у управи Министарства унутрашњих 

послова. Најважнији регистри о миграционим 

подацима јесу Регистар становништва и 

Регистар странаца са дозволом боравка. 

Међутим, шира употреба ових регистара за 

демографску статистику није могућа због 

законских прописа, садржаја регистра и 

организационих разлога. Регистри нису 

повезани зато што недостаје јединствени 

идентификатор. У регистрима такође нема 

неколико важних демографских података, а 

због проблема са ажурирањем, подаци су често 

нетачни. Расположивост података о 

миграцијама из статистичких истраживања је 

добра. Већина података је у базама података  

које могу да се слободно нађу на вебсајту 

Завода за статистику. Специфичне податке у 

детаљној сегментацији Завод доставља на 

захтев. Расположивост административних 

података је ограничена. Административни 

извори обезбеђују само одабране податке 

дефинисане законом. Подаци се достављају на 

захтев и обично се плаћа новчана накнада за 

то. 
 

Моника Руфини (Monika Ruffini) 
INFOSTAT, Slovakia 

  

ИНФОСТАТ - Институт за информатику и 

статистику у Братислави један је од 27 

партнера на пројекту који решава задатке 

везане за истраживање и развој под вођством 

руководиоца пројекта Тибора Папа (Tibor Papp) 

(први с десна) и његовог заменика Роберта 

Суја (Robert Suja) (други с десна) током 

периода од 30 месеци колико траје пројекат 

SEEMIG. Као организација која се бави 

истраживањем на националном нивоу, 

ИНФОСТАТ нуди своју стручност и 

потенцијал као лидер тематске активности 

Развијање сценарија за демографске, 
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Од објављивања претходног Билтена, 
предузети су крупни кораци везани за 

спровођење пилот студија у оквиру 
SEEMIG пројекта, како у Мађарској 

тако и у Србији. У Мађарској је Анкета 

о радној снази у првом тромесечју ове 
године реализована заједно са 

батеријом SEEMIG. Овим путем су 
прикупљени вредни статистички 

подаци о великом броју емиграната из 
Мађарске, а за мањи број њих су 

такође успешно прикупљени и подаци 
о контакту (имејл адреса или број 

телефона). У другој фази пилот 
студије, чланови ове друге групе 

контактирани су уз коришћење 
упитника - било електронским путем 

или телефоном. Тако је и ова, друга 

фаза, такође завршена и управо се 
анализирају подаци  и процењује 

примењена метода. Већ сада можемо 
да закључимо да је истраживање 

емиграције осетљивије него што се 
очекивало. Неповерење  значајног 

броја испитаника у истраживање ове 
теме довео је до њиховог одустајања од 

сарадње у различитим фазама студије. 

Искуства су слична и у Србији где је прва 
фаза истраживања такође реализована у 

пролеће 2013, а директно испитивање 

емиграната је управо завршено.  
Објављивање методолошког документа о 

првој етапи пилот студија очекује се 

крајем 2013. 
 

Жужа Бласко (Zsuzsa Blaskó) 

Институт за демографска 

истраживања 

Мађарска 

Пилот истраживања о емиграцији: кратко ажурирање 

Анализа друге фазе пилот истраживања 

Републички завод за статистику 

спровео је анкету у оквиру друге фазе 
пројекта „Управљање миграцијама и 

њихове последице у Југоисточној 
Европи“, и то у периоду од 14. 

октобра до 13. новембра 2013. 
Анкетирана су лица која су у првој 

фази истраживања идентификована као 

мигранти посредством модула 
„Миграције“ у оквиру националног 

истраживања „Анкета о радној снази“, 
које је спроведено у периоду март–

април 2013. године у Републици 
Србији. 

  
Мигранти су имали могућност да 

на два начина попуне упитник који је 
садржао око 60 питања и дизајниран је  

тако да омогући брзо и једноставно 

попуњавање. Први начин анкетирања 
подразумевао је давање одговора путем 

телефона (лица која су за контакт 
навела број фиксног или мобилног 

телефона). Други начин анкетирања 
био је попуњавање упитника који се 

налазио на веб-сајту Завода. Мигранти 

који су као контакт навели електронску 
адресу или број мобилног телефона 

информисани су о истраживању путем 
СМС поруке или електронске адресе.  

Они су се регистровали путем 

јединствене шифре за свако лице, 
којом је обезбеђена потпуна заштита 

индивидуалног податка прикупљеног 
приликом анкетирања.  Након 

регистровања, мигрантима је дата 
могућност попуњавања упитника који 

се налазио на адреси: www.stat.gov.rs. 

Генерални закључак након 
завршене анкете у Републици Србији 

јесте: највећи број упитника попуњен 
је на основу телефонског контакта (око 

93%), док је знатно мање упитника 
попуњено преко веб-апликације (око 

7%). 
Гордана Бјелобрк 

Републички завод за статистику 
Република Србија 
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Пројекат SEEMIG је превасходно 
усмерен на квалитет података као 
подршке доносиоцима одлука приликом 
стратешког планирања. Ово је такође и 
главни стратешки циљ Мариборске 

развојне агенције (МРА), регионалне 
агенције за развој  региона Подравине у 
Словенији. Амбиција МРА јесте да се 
успостави прва регионална статистичка 
база података (повезана са различитим 
националним институцијама) и да се 
прате садашња кретања и започне са 
регионалним предвиђањем, као и са 

активностима планирања базираним на 
различитим сценаријима. На овај начин 
ми желимо да дамо допринос не само 
свакодневном вођењу региона, већ такође 
и припремању регионалне развојне 
стратегије у Словенији.  
Као и у случају већине градских области, 
које могу бити или имигрантске или 

емигрантске, или и једно и друго, за 
припремање средњорочних и дугорочних 
развојних стратегија и мера, граду 
Марибору би били потребни подаци о 
следећем: 
а) број и профили људи који иду да раде 
у иностранству, као и разлози зашто су 
напустили Словенију (укључујући и 

одлив студената, који добијају посао ван 
Словеније);  
б) пресељење из градских у ванградске 
области унутар земље;  

в) потребе тржишта рада за специфичном 
радном снагом;  
г) прилив радне снаге у регион (са 
подацима о земљи порекла и 

образовању);  
д) дневнe прекограничнe раднe 

миграцијe и из региона Подравине и у 
регион Подравине.  

Као део словеначког националног 
извештаја о постојећим изворима и 
системима за производњу података, МРА 
је припремила студију случаја за регион 

Подравина. Очекује се да критичка 
анализа система за производњу података 
буде од велике вредности за националне 

и локалне органе власти,  доносиоце 
одлука и државне службенике који 
примењују и користе податке, 
истраживачку заједницу, као и за 
међународне организације и тела која се 
баве статистиком. Сумарни извештај 
базиран на националним анализама 
земаља учесница на пројекту, такође ће 

обезбедити и вредне препоруке за 
доносиоце одлука који се ослањају на 
податке приликом дефинисања оквира за 
политике на различитим територијалним 
нивоима. 
У блиској будућности, МРА очекује да у 
региону Подравине буде домаћин фокус 
групама састављеним од заинтересованих 

страна и округлог стола посвећеног 
миграцији у Подравини. Ови сусрети ће 
обезбедити подршку за формулисање 
акционих планова за унапређење система 
за производњу података. У сарадњи са 
ЗРЦ-САЗУ (ZRC-SAZU), која је једна од 
три словеначке партнерске организације 
у пројекту, МРА ће бити укључен у 

реализовање радионице везане за 
прављење могућих сценарија на основу 
перцепције миграторних кретања . 

Повратне информације које се прикупе и 

разрађени сценарији послужиће да се 
припремимо за будуће потребе у региону 
како бисмо остварили средњорочни и 
дугорочни циљ а то је да се Подравина 
претвори у успешан регион са 
позитивним демографским и кретањима 
на тржишту рада. 
 

Потребе за подацима на локалном нивоу - Студија случаја Подравине (Словенија)  

Мариборска развојна агенција је 

регионална агенција за развој, што је 

орган јавне власти који се налази у 

Марибору, културном, економском, 

индустријском и политичком центру 

региона.  

Регион Подравине је један од 12 НСТЈ 
III региона у Словенији, и други регион 

у Словенији по броју становника који 
се граничи са Аустријом и Хрватском, 

док је Мађарска веома близу (удаљена 

је само 50 км). 
 

 

Поређење демографских података из 

2008. и 2011. показује јасна 

негативна кретања за Град Марибор 

који бележи тренд смањења 

природног прираштаја становништва 

и тренд повећања емиграције. Град је 

у међувремену више постао место 

емиграције него имиграције, што је 

био случај три године раније. 

Градска општина   

Марибор 
2008.  2011. 

Површина (у км2) 148 148 

Укупно становништво 113.113 111.170 

Мушкарци 54.736 54.118 

Жене 58.377 57.052 

Природни прираштај -191 -220 

Укупни раст 491 -197 

Извор података: Завод за статистику Републике Словеније 

Илустрација: Завод за статистику Републике 

Фото: Мариборска развојна агенција 
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Сусрет на пола пута у Београду  

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 је стратешки пројекат који има за циљ боље разумевање дугорочних миграторних феномена,    

људског капитала и  демографских процеса у Југоисточној Европи, као и последица миграција на  

тржишта рада и 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 3. позива Програма за Југоисточну Европу 

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 

 

Т Р А Н С Н А Ц И О Н А Л Н Е  А К Ц И Ј Е  У С М Е Р Е Н Е  К А  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 А З И М А   

За додатне информације,  

молимо посетите наш вебсајт: 
www.seemig.eu 
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Од 19-20. септембра, 2013, у Београду су се поново окупили  

партнери са  SEEMIG пројекта на радни састанак. 

Конференцију је отворио Драган Вукмировић, директор 

Републичког завода за статистику, а учеснике је поздравио и 

Жолт Немет (Zsolt Németh), потпредседник Завода за  

статистику Мађарске.  

Учесници су прво саслушали уводна излагања. Гордана 

Бјелобрк (РЗС) нам је дала детаљне информације у вези са 

праћењем миграција у Србији, док нам је Олга Митровић 

(Комесаријат за избеглице и миграције, Србија) представила 

Миграциони профил Србије. Презентација Владимира 

Никитовића (Институт друштвених наука, Србија) се  

односила на регион Западног Балкана: ко су емигранти, 

зашто они одлазе и куда иду?   

Након уводних презентација, започела је интензивна фаза 

радног састанка. Састанак је био изузетно важан из два 

главна разлога: с обзиром да се одржавао на половини 

трајања пројекта, било је право време да се процени 

реализација пројекта и резултати који су до сада остварени. 

Независни стручњак за оцењивање пројекта, Драгана 

Аврамов, указала нам је на “највеће” и “најмање” помаке у 

оквиру пројекта и то је учинила на систематичан и мудар 

начин.  

С друге стране, на самом састанку је изнедрено више  

опипљивих резултата који могу да се примене. Чланови 

SEEMIG тима су стекли искуство и разменили корисне 

информације из области дугорочних миграција, људског 

капитала и радне снаге, које се доносе на земље учеснице на 

пројекту, као и оне везане за систем производње података о 

миграцијама. (Резултате видети на http://www.seemig.eu/

index.php/downloads-project-outputs). Сада је на реду захтеван 

посао везан за интегрисање знања и различитих радних пакета, а 

сам састанак је представљао веома делотворан корак на том 

путу. Напоран рад и велики број задатака су лакше обављени 

захваљујући изузетном гостопримству српских колега и 

професионалној организацији сусрета.  

Илдико Симонфалви (Ildikó Simonfalvi) 

Крајем 2012, SEEMIG је добио назив “Дунавски пројекат” и као 

такав постао је део Стратегије ЕУ за дунавски регион  (ЕУСДР). 

Друга макро-регионална стратегија Европске уније (после стратегије 

која се односи на Регион Балтичког мора), иницијатива ЕУСДР-а 

настала је након што се увидело да земље дуж реке Дунав треба да се 

ангажују кроз координисане акције како би се промовисао развој 

региона.  

Дунавска стратегија се спроводи кроз 11 приоритетних области 

попут мобилности, енергије, квалитета вода, културе и туризма, 

биодиверзитета, безбедности, итд. SEEMIG свој допринос даје 

Приоритету 9 - Људи и вештине. Заједно са  пројектима попут ЦЕ-

Платформа за старење, Повратак и иницијативе ИОМ-а, SEEMIG 

тежи ка томе да унапреди међусекторску координацију политика 

како би се пружио адекватан одговор на демографске и изазове 

везане за миграције.  

www.danube-region.eu  

SEEMIG постаје Дунавски пројекат 


