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* Рад је резултат рада на пројекту Традиција и трансформација – историјско 
наслеђе и национални идентитети у Србији у 20. веку (№ 47019), који финансира 
Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.

УДК 314.151.3-054.72(497.11)”196/200”

Др Петар ДРАГИШИЋ

ЕМИГРИРАЊЕ ИЗ СРБИЈЕ  
ОД ШЕЗДЕСЕТИХ ГОДИНА XX ВЕКА ДО ДАНАС.  

КВАНТИТАТИВНИ ПРЕГЛЕД∗

АПСТРАКТ: У раду су представљени кључни проблеми еми-
грирања из Србије од шездесетих година 20. века до данас. 
У уводном делу концизно је приказан историјат емигрира ња 
са југословенског простора од краја 19. века. Анализиран 
је, затим, велики талас „гастарбајтерске” еми грације из 
Србије и осталих делова тадашње Југославије 60 -их и 
70-их година, али и „одлив мозгова” карактеристичан 
за емигрирање из Србије током 90-их година. У раду су 
изнети и подаци о дознакама дијаспоре, које за Србију 
представљају значајан извор девизних прихода. 

Кључне речи: Србија, емиграција, гастарбајтери, одлив 
мозгова, Југославија

Миграције представљају један од најважнијих процеса у 
савременој српској историји. Унутрашње миграције, условљене 
економским, али и политичким разлозима, значајно су мењале де-
мографску структуру српских градова и села. Осим унутрашњих, 
српску историју су од краја 19. века обележилa и интензивна спољна 
емигрирања. У више емиграционих таласа Србију су у последњих 
стотинак година напустиле стотине хиљада њених грађана, што је 
довело до стварања велике српске дијаспоре, пре свега у Северној 
Америци (Сједињене Америчке Државе и Канада) и западној Ев-
ропи. Мотиви емигрирања су најчешће били економске природе. 
Бежало се од сиромаштва и насељавало на просторима на којима 
се живи боље. Многи српски емигранти одлазили су, међутим, и из 
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политичких разлога. Тако су после завршетка Другог светског рата 
многи припадници поражених страна у рату (попут четника Драже 
Михаиловића) напустили Југославију страхујући од одмазде режи-
ма Јосипа Броза Тита. 

Улф Брунбауер је у својој периодизацији емигрирања са 
југословенских простора од краја 19. до распада социјалистичке 
Југославије регистровао четири велика таласа емигрирања:

1) масовно емигрирање у прекоокеанске земље, пре свега 
са подручја Јадранског приморја и његовог залеђа, од краја 19. 
века до Првог светског рата,

2) емигрирање ниског и средњег интензитета у међуратном 
периоду,

3) масовно емигрирање од средине 60-их до почетка 70-их 
година,

4) рестриктивна имиграциона политика у западној Европи 
од средине 70-их и током 80-их година, уз емигрирање на основу 
спајања породица.1

У првој деценији 20. века из Аустро-Угарске је у Сједињене 
Америчке Државе емигрирало близу 350.000 Срба, Хрвата и Словена-
ца, што је чинило око 16% укупног броја становника који су у између 
1901. и 1910. године из Хабсбуршке монархије емигрирали у САД.2

Емигрирање из Аустро-Угарске  
у Сједињене Америчке Државе 1901–1910.3

Националност Број емиграната
Чеси и Словаци 422.757

Пољаци 399.152
Србо-Хрвати и Словенци 345.502

Мађари 315.459
Немци 253.225
Јевреји 152.364
Рутени 141.634
Остали 115.883
Укупно 2.145.977

1 Ulf Brunnbauer, „Jugoslawische Geschichte als Migrationsgeschichte (19. und 20. 
Jahrhundert)”, Schnittestllen. Gesellschaft, Nation, Konflikt und Erinnerung in 
Südosteuropa. Festschrift für Holm Sundhaussen zum 65. Geburtstag, Ulf Brun-
nbauer, Andreas Helmedach, Stefan Troebst, (ur.), München, 2007, str. 114.

2 Исто.
3 Исто, стр. 115.
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У периоду између два светска рата из Југославије се највише 
одлазило током 20-их година. У овом периоду најинтензивније се 
емигрирало од 1927. до 1930. Највећи број грађана југословенске 
краљевине је земљу напустио 1930. (близу 40.000). До поновног 
интензивирања емигрирања је дошло 1939, пред почетак Другог 
светског рата. Исте године забележен је и највећи број емиграната 
који се вратио у Југославију. Од прекоокеанских земаља, највише 
Југословена емигрирало је између 1921. и 1939. у Сједињене Аме-
ричке Државе (71.190), Аргентину (44.423), Канаду (33.606) и 
Бразил (23.864). Од европских земаља за југословенске емиграна-
те су, према подацима за период 1927–1939, најпривлачније биле 
Француска и Немачка.4 

Према подацима Министарства иностраних послова Кра ље-
вине Срба, Хрвата и Словенаца из 1926. године, у прекоокеанским 
земљама тада је живело близу 750.000 Југословена, од којих је 
око 600.000 било насељено у Сједињеним Америчким Државама. У 
укупном броју Југословена у прекоокеанским земљама удео Срба 
био је знатно мањи од удела Хрвата и Словенаца и износио је тада 
свега 18%.5

Исељавање из Србије и Југославије је настављено и после 
рата. Мотиви исељавања били су превасходно политички и еко-
номски. Политички противници Титовог режима чинили су спе-
цифичну емигрантску заједницу, која је у иностанству наставила 
борбу против југословенског система. Према југословенским по-
дацима из 1952. године, у иностранству се налазило око 94.000 
југословенских политичких емиграната. Око 34.000 њих је живело 
у Европи, око 26.000 у Сједињеним Америчким Државама и Кана-
ди, а око 22.000 у Латинској Америци. Највећи број југословенских 

4 Исто, стр. 116–117. Од домаћих аутора емигрирањем из Југославије пре Другог 
светског рата у последње време бавили су се Весна Ђикановић и Александар 
Милетић: Vesna Đikanović, „Iseljenici kao predmet vojnog interesa jugoslovenske 
države u periodu između dva svetska rata – prilog istraživanju odnosa jugoslovenske 
države i iseljeništva u Sjedinjenim Američkim Državama”, Vojnoistorijski glasnik, 2, 
2009, str. 131–147; Vesna Đikanović, Iseljavanje u SAD. Jugoslovensko iskustvo 
1918–1941, Beograd, 2012; Vesna Đikanović, „Iseljeničko pitanje kao predmet od 
javnog interesa u Kraljevini Jugoslaviji”, Tokovi istorije, 1–2, 2009, str. 7–20; Vesna 
Đikanović, „Amerika uprkos svemu – ilegalno useljavanje u SAD 1919–1941. go-
dine”, Tokovi istorije, 4, 2007, str. 137–152; Aleksandar Miletić, Journey under 
Surveillance. The Overseas Emigration Policy of the Kingdom of Serbs, Croats and 
Slovenes in Global Context, 1918–1928, Beograd, 2009.

5 Весна Ђикановић, „Исељеништво из Краљевине СХС”, Токови историје, 2008, 
1–2, стр. 321–322.
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политичких емиграната чинили су српски емигранти, којих је тада 
било око 40.000.6

Српска десничарска емиграција је деловала у оквиру више 
емигрантских организација. У документу југословенског Државног 
секретаријата за иностране послове из 1970. године, као десни-
чарске су означене емигрантске организације Срба: Српска народ-
на одбрана (седиште у Чикагу, филијале у Канади, СР Немачкој, 
Аустрији, Француској, Шведској и Аустралији), Српски култур-
ни клуб Свети Сава (седиште у САД-у, огранци у СР Немачкој, 
Француској, Енглеској, Швајцарској, Италији и Белгији), Удружење 
бораца краљевске југословенске војске Дража Михаиловић (седи-
ште у САД-у, одбори у Канади, Енглеској, СР Немачкој и Аустралији), 
Покрет српских четника – Равна Гора (седиште у САД-у, одбори у 
Енглеској, СР Немачкој, Француској, Канади и Аустралији), Збор 
(седиште у СР Немачкој, огранци у Енглеској, Француској, САД-у 
и Аустралији), Јужнословенски демократски савез (седиште у СР 
Немачкој, огранци у САД-у и Енглеској), Савез ослобођења (се-
диште у Енглеској, огранци у Француској, Шведској, САД-у и Ка-
нади), Српски омладински покрет – Отаџбина (основан у САД-у, 
а према извештају СИП-а настојао је да формира групе и у СР 
Немачкој, Швајцарској, Белгији и Шведској), Српски четнички цен-
тар (основан у САД-у, настојао да формира организацију у Евро-
пи), Удружење Југословена у Шведској, као и Српски национални 
одбор. У извештају СИП-а из 1970. наведено је и да је тада било 
актуелно и настојање емиграције у Сједињеним Америчким Држа-
вама да тамо оснује Српску академију наука и уметности.7

Политички емигранти су одлазили и на другу страну гво-
здене завесе. Према југословенским подацима, 1964. године је у 
земљама ИБ-а боравило 3.413 емиграната из Југославије. Највећи 
број емиграната из Југославије је боравио у Бугарској, Албанији и 
Совјетском Савезу.8

6 Радмила Радић, Држава и верске заједнице 1945–1970, Београд, 2002, стр. 
292.

7 Архив Југославије (АЈ), Социјалистички савез радног народа Југославије, 
142, ф-474, Државни секретаријат за иностране послове, Проблеми везани за 
активност политичке емиграције и потреба сталне и координиране протуакције, 
5. 6. 1970.

8 Момчило Митровић, Слободан Селинић, „Југословенска информбироовска 
емиграција у источноевропским земљама 1948–1964”, Токови историје, 1–2, 
2009, стр. 34. 
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Југословенски емигранти  
у источноевропским земљама 1964. године9

СССР 430
Бугарска 1.300
Албанија 980
Мађарска 235
Румунија 290
Чехословачка 160
Пољска 18

Укупно 3.413

Највећи талас емигрирања из Србије и осталих делова 
Југославије током социјалистичког периода југословенске историје 
започео је 60-их и трајао је до почетка 70-их година прошлог века. 
Овај емиграциони талас био је усмерен пре свега према земљама 
западне Европе. Масовно емигрирање из Социјалистичке Фе-
деративне Републике Југославије у то време било је условљено 
комбинацијом економских разлога. Са једне стране, слаба економија 
социјалистичке Југославије довела је до преоптерећења тржишта 
радне снаге, због чега је дошло до увећања броја Југословена који 
су били у потрази за послом. У исто време у земљама западне Ев-
ропе убрзани привредни раст довео је до повећане потребе за до-
пунским изворима радне снаге.10 

9 Исто. 
10 О економској емиграцији из Југославије од шездесетих година видети, између 

осталог: Vladimir Ivanović, Geburtstag pišeš normalno: jugoslovenski gastarbaj-
teri u SR Nemačkoj i Austriji: 1965–1973, Beograd, 2012; Владимир Ивановић, 
„Брантова источна политика и југословенска економска емиграција у СР 
Немачкој”, 1968 – 40 година после, Радмила Радић (ур.), Београд, 2008, стр. 
275–292; Радмила Радић, „Исељавање становништва са југословенског простора 
половином педесетих година”, Историјски записи, бр. 1–2/1999, стр. 143–173; 
Слободан Селинић, „Економска емиграција из Југославије шездесетих година 
XX века”, 1968 – четрдесет година после, Радмила Радић (ур.), Београд, 2008, 
стр. 549–573; Ivana Dobrivojević, „U potrazi za blagostanjem: odlazak jugoslo-
venskih državljana na rad u zemlje zapadne Evrope 1960–1977”, Istorija 20. veka, 
2, 2007, str. 89–100; Петар Драгишић, „Југословенски економски мигранти у 
Аустрији од почетка 60-тих година до распада Југославије”, Токови историје, 
1–2, 2009, стр. 55–64; Петар Драгишић, „Клубови југословенских радника у 
западној Европи седамдесетих година”, Токови историје, 1, 2010, стр. 128–
138; Петар Драгишић, „Југословенска економска емиграција у Швајцарској 
шездесетих и седамдесетих година XX века”, Годишњак за друштвену историју, 
2, 2012, стр. 65–76; Petar Dragišić, „Ein Volk unterwegs. Migranten aus Serbien 
1971–2002”, Themenportal Europäische Geschichte (2010) http://www.europa.
clio-online.de/2010/Article=447.
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Потребе развијених западноевропских земаља за увозом до-
пунске радне снаге и растући притисак на југословенском тржишту 
рада довели су до интензивног емигрирања више стотина хиљада 
Југословена у земље западне Европе и тако значајно увећали 
тамошњу југословенску дијаспору. У документу југословенског Ко-
митета за рад и запошљавање из 1978. подвучени су кључни ра-
злози који су довели до великог таласа економске емиграције из 
социјалистичке Југославије 60-их година прошлог века:

„Текући прираштај активног становништва и значајне резер-
ве у радној снази унутар активног пољопривредног и издржаваног 
становништва, недовољне могућности за брже повећање запосле-
ности у земљи и одређенија оријетација привреде на квалитетније 
привређивање и рационалније коришћење живог рада (радне сна-
ге – П. Д.) били су, нарочито у периоду између 1965. и 1970. годи-
не један од основних узрока одласка наших грађана на привремени 
рад у иностранство.”11

У Европи је 1973. радило око 900.000 југословенских 
„гастарбајтера”, да би се четири године касније тај број смањио за 
трећину. До наглог смањења емигрирања Југословена после 1973. 
дошло је услед заустављања запошљавања иностране радне снаге 
у кључним имиграционим земљама. Док је 1973. у иностранство на 
рад отишло око сто хиљада, у наредним годинама просечно је еми-
грирало двадесетак хиљада југословенских радника годишње.12

Највећи део економских емиграната из Југославије насе-
лио се у земљама немачког говорног подручја. Више од полови-
не југословенских „Gastarbeitera” радило је седамдесетих година у 
Савезној Републици Немачкој. Велики број Југословена био је за-
послен и у Аустрији – готово 200.000 – 1973. године. У Швајцарској 
је те године радило 35.000 имиграната из Југославије.13 Према 
југословенским изворима, у периоду од 1964. до 1969. удео еми-
граната из Социјалистичке Републике Србије у укупном броју 
југословенских емиграната који су у том периоду, посредством 
служби за запошљавање, напустили земљу био је мањи од удела 

11 АЈ, 142, ф-740, Савезни комитет за рад и запошљавање, Извештај о остваривању 
политике запошљавања, запошљавања у иностранству и постепеног враћања 
југословенских грађана са привременог рада у иностранству у 1977. години, 
март 1978.

12 Исто. Године 1974. – 20.000, 1975. – 24.000, 1976. – 27.000, 1977. – 25.000.
13 Исто.
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СР Хрватске и СР Босне и Херцеговине, па чак и СР Словеније, и 
износио је 17,6%.14

Југословенски грађани на привременом раду у Европи  
1973. и 1977. године (у 1.000)15

1973. 1977.
СР Немачка 535 350
Аустрија 195 120
Француска 75 58
Швајцарска 35 25
Шведска 25 25
Холандија 12 8
Белгија 5 4
Луксембург 1.5 1
Италија 7 6
Данска 5 4,5
Остале европске земље 4,5 13,5
Укупно европске земље 900 615

У години распада Југославије (1991) према српским офи-
цијелним подацима у иностранству је живело око 270.000 грађана 
Србије, односно грађана са подручја централне Србије и Војводине 
(дакле без Косова). Распад СФРЈ и оружани конфликти који су 
започели у лето 1991. су на простору читаве бивше Југославије 
произвели велики број жртава и огромну материјалну штету. Иа-
ко централна Србија и Војводина, до 1999, нису биле непосред-
но погођене ратом, деведесете године су на Србију оставиле ка-
тастрофалне последице. Велики пад квалитета живота мотивисао 
је хиљаде грађана да напусте Србију и започну живот у богатијим 
и безбедним земљама Запада. Велики талас исељавања из Србије 
је 90-их година знатно увећао српску дијаспору. Према подацима 
српског пописа из 2002, број грађана Србије (централне Србије 
и Војводине) који су радили у иностранству и чланова њихових 

14 АЈ, 142, ф-475, Радна група Савјета извршног вијећа сабора за односе са 
иноземством, Запошљавање наших грађана у иноземству, мај 1970.

15 АЈ, 142, ф-740, Савезни комитет за рад и запошљавање, Извештај о остваривању 
политике запошљавања, запошљавања у иностранству и постепеног враћања 
југословенских грађана са привременог рада у иностранству у 1977. години, 
март 1978.
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породица се у периоду од 1991. до пописа 2002. увећао за око 
150.000.16 

Подаци из српских пописа из 1991. и 2002. године показују 
да је највећи број грађана Србије у иностранству тада живео у 
Савезној Републици Немачкој, Аустрији и Швајцарској. Велики број 
њих је живео, према подацима из ова два пописа, и у Француској. 
Током 90-их година значајно је увећан број српских радника и чла-
нова њихових породица у Италији. Док је 1991, према подацима 
српског пописа, у Италији живело тек нешто више од 5.000 грађана 
Србије (из централне Србије и Војводине), тај број је деценију 
касније био четири пута већи.17 

Наведени подаци односе се на држављане Србије за које је 
пописом установљено да живе у иностранству. Многи припадници 
српске дијаспоре, међутим, немају српско држављанство. Српске 
власти процењују да данас изван границе Србије живи између 3,5 
и 4,5 милиона Срба, од којих многи немају држављанство Србије.18

Српски држављани у иностранству 1991. и 2002. године  
(из централне Србије и Војводине)19

Држава Централна 
Србија 1991.

Централна 
Србија 2002.

Војводина 
1991.

Војводина 
2002.

Немачка 46.291 79.199 20.938 23.600
Аустрија 58.623 75.922 8.437 11.922

Швајцарска 33.559 60.365 3.882 5.386
Француска 21.097 25.255 1.260 1.815

Италија 5.022 18.084 387 2.344
САД 5.160 12.608 1.976 3.632

Шведска 7.796 11.236 2.133 2.813
Канада 5.162 8.458 1.106 2.450

Аустралија 3.748 5.693 1.317 1.797
Друге државе/ 

непознате 
државе

34.963 47.361 6.086 14.929

Укупно 221.421 344.151 47.522 70.688

16 Goran Penev, Stanovništvo i domaćinstva Srbije prema popisu 2002. godine, Beo-
grad 2006, 97.

17 Исто, стр. 98.
18 http://www.dijaspora.gov.rs/trecina-srba-u-rasejanju/ (април 2013).
19 Goran Penev, Stanovništvo i domaćinstva Srbije prema popisu 2002. godine, 98.
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Суочен са појачаним притиском на тржиште рада, кому-
нистички режим је 60-их година отворио врата емигрирању ви-
шка југословенске радне снаге. Власти у Југославији су, међутим, 
биле свесне опасности да се миграциони талас претвори у „brain 
drain”. Отуда се настојало да се у иностранство извезе пре све-
га радна снага нижег образовног нивоа, док је, са друге стране, 
отежавано емигрирање високообразованих Југословена. У доку-
менту Савезне службе за рад из 1970. године под насловом „Не-
ки елементи политике запошљавања у иностранству” прецизно су 
дефинисани тадашњи принципи југословенске емиграционе поли-
тике: омогућавање запошљавања у иностранству пре свега рад-
ницима из „неразвијених подручја”, слање у иностранство углав-
ном неквалификоване радне снаге, односно довођење начина 
запошљавања Југословена у иностранству „у склад са интересима 
и потребама” југословенске привреде.20 Резултат таквог контроли-
саног одлива радне снаге била је доминација мануелних радника у 
укупној структури југословенске гастарбајтерске емиграције 60-их 
и 70-их година прошлог века. Тако су крајам седамдесетих, према 
југословенским проценама, око 80% југословенских радника у ино-
странству чинили „нестручни” радници, док је квалификованих и 
висококвалификованих било око 18%. Високо стручно образовање 
поседовало је тек 0,2% југословенских радника у иностранству.21

Такав тренд променио се почетком 90-их година. Распад 
Југославије, ратови и санкције које су уследиле довели су до дра-
матичног пропадања Србије, што је изазвало нови велики талас 
емигрирања. Овог пута земљу је напустио и велики број високоо-
бразованих људи. Привредни слом Србије током 90-их година до-
вео је до драматичног пада животног стандарда, што је значајно 
умањило мотиве високообразованих грађана Србије да остану у 
земљи. Са друге стране, њихове квалификације омогућавале су им 
брзу интеграцију у земљама у које су имигрирали и давале наду у 
успешно етаблирање у новој средини. 

У својој познатој књизи Срби. Историја, мит и разарање Ју-
гославије (Тhe Serbs. History, Myth and the Destruction of Yugoslavia), 
Тим Џуда је у наслову поглавља о одливу мозгова из Србије деве-

20 АЈ, 142, ф-475, Савезни савет за рад, Неки елементи политике запошљавања у 
иностранству, новембар 1970.

21 АЈ, 142, ф-740, Савезни комитет за рад и запошљавање, Извештај о остваривању 
политике запошљавања, запошљавања у иностранству и постепеног враћања 
југословенских грађана са привременог рада у иностранству у 1977. години, 
март 1978.
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десетих година прошлог века сублимирао суштину овог процеса 
– Губитак за Србију, добитак за Канаду. Како наслов поглавља го-
вори, Џуда се фокусирао на одлазак младих и образованих људи 
из Србије у Канаду. Џуда у својој књизи пише о „интелектуалном 
осиромашењу Србије” током деведесетих и редовима испред канад-
ске амбасаде у Београду, која је, према британском новинару, била 
„најбоље место за осматрање ове појаве”. У Канаду су одлазили не 
само грађани Србије већ и, како је то Џуда формулисао, „остаци 
образованих средњих класа из Крајине, Срба који су напустили 
Хрватску, као и босанских Срба”. Према наводима у његовој књизи, 
канадска амбасада у Београду је током 1992. дневно примала 10–
15 захтева за усељење у Канаду, да би тај број драматично порас-
тао наредне године, када је примала по 150 захтева за усељеничке 
папире. Интересовање за емигрирање у Канаду је наставило да 
расте, па је до 1995. број захтева за усељење у Канаду порастао 
на 300 до 500 дневно, односно на 100.000 на годишњем нивоу. 
До Канаде, међутим, успела је да дође само мањина оних који су 
поднели захтеве. Канада је одобравала 7.000 усељеничких виза 
годишње, од чега је половина била резервисана за избеглице.22

Канада је у процесу одобравања усељеничких захтева фор-
сирала кандидате са бољим образивањем. Најмање једну трећину 
србијанских кандидата којима је одобрено усељење у Канаду чи-
ниле су „високо квалификоване и високообразоване особе”. Чинов-
ник канадске амбасаде у Београду констатовао је да је „квалитет 
миграната одличан”, те да су они „високо квалификовани и лако се 
прилагођавају”.23

Према неким проценама, у периоду од 1979. до 1994. године 
Србију је напустило око 1.600 научника, односно око 10% укупног 
броја запослених научника у Србији. Највећи број српских научни-
ка земљу је, међутим, напустио после почетка југословенске кризе, 
па је у периоду од 1990. до 1994, према једном истраживању које 
је 90-их спроведено у Србији, земљу напустило више од 900 науч-
ника. Највише научника Србију је, према истом истраживању, на-
пустило 1993. године. У периоду од 1979. до 1994. највише српских 
научника емигрирало је у прекоокеанске земље. Близу 35% еми-
грирало је у Сједињене Америчке Државе, 28,1% у Канаду, а 9,2% 
у Аустралију. Од европских земаља највише српских научника је 
у том периоду емигрирало у Велику Британију (8,2%) и Немачку 

22 Tim Džuda, Srbi. Istorija, mit i razaranje Jugoslavije, Beograd, 2003, str. 249.
23 Исто.
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(6,1%). Србију су у првом реду напуштали они који су се бавили 
различитим областима природних наука (електроника, физика, ма-
тематика, хемија, медицина).24

Интензитет „одлива мозгова” из Србије током 90-их година 
посебно јасно илуструје пример београдског института „Михајло 
Пупин”. Институт је, наиме, у периоду од 1990. до 1994. године 
ради одласка у иностранство напустило чак 116 научника.25 

Тим Џуда је у својој књизи оценио да је интензивно еми гри-
рање српских научника током деведесетих било изазвано комби-
нацијом мотива. Са једне стране, мотиви за одлазак су били еко-
номски, будући да су зараде српских научника током ратова деве-
десетих година биле вишеструко редуковане у односу на предратни 
период. Са друге стране, санкције Уједињених нација довеле су до 
међународне изолације научне заједнице у Србији, што је готово 
онемогућило научни рад.26 То је свакако додатно мотивисало многе 
српске научнике да деведесетих каријеру наставе у иностранству.

Емигрирање сарадника института Михајло Пупин 1990–1994.27

Година
Број сарадника

који су емигрирали
1990. 6
1991. 8
1992. 26
1993. 52
1994. 24

Укупно 116

Одлив мозгова из Србије није прекинут ни после завршетка 
епохе ратова. Последњих година посебно је упадљиво емигрирање 
лекара из Србије, пре свега у Немачку.28 Показатељ великог 
интересовања српских лекара за одлазак у иностранство су, између 
24 Vladimir Grečić, Vlastimir Matejić, Đuro Kutlača, Obrad Mikić, Migracije visokostručnih 

kadrova i naučnika iz SR Jugoslavije, Beograd, 1996, str. 34–36.
25 Исто, стр. 59.
26 Tim Džuda, n. d., str. 250.
27 Исто.
28 „Одоше доктори на запад”, Вечерње новости, 11. 8. 2013.
 http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:295882-Odose-

doktori-na-zapad (приступљено 28. 8. 2013); „Немци траже лекаре из Србије”, 
Вечерње новости, 15. 8. 2012. (приступљено 28. 8. 2013) http://www.novosti.rs/
vesti/naslovna/aktuelno.290.html:392927-Nemci-traze-lekare-iz-Srbije
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осталог, бројни захтеви за издавање „сертификата добре праксе”, 
који је потребан за запошљавање у иностранству. Од почетка 2013. 
до августа исте године поднето је око 650 таквих захтева.29 

Екстремно негативан аспект емигрирања из Србије је свака-
ко одлив мозгова, који је интензивиран деведесетих. Ипак, таласи 
емиграције од 60-их година имали су и своје позитивне ефекте. 
Емигрирањем неквалификоване радне снаге ублажаван је притисак 
на југословенско и српско тржиште рада. Осим тога, попут осталих 
земаља извозника радне снаге – и Србија је снажно профитирала 
и профитира од дознака њених емиграната. И у социјалистичком 
периоду и после распада Југославије у Србију су улазиле (и улазе) 
велике суме гастарбајтерског новца. 

Према југословенским проценама редовна зарада југосло-
венских радника у Савезној Републици Немачкој је 1968. године 
износила око 630 немачких марака (DM) нето, односно три пута ви-
ше од просечног личног дохотка у тадашњој Југославији. Осим то-
га, југословенски гастарбајтери у СРН остваривали су и зараду на 
основу прековременог рада. Трошкови гастарбајтера у СР Немачкој 
за становање и храну су у том периоду, према југословенским про-
ценама, износили око 300 DM. На основу тих података у Југославији 
је тада процењивано да је просечан југословенски емигрант био 
у стању да уштеди 300 DM месечно. У документу југословенског 
Савета за рад из 1970. изнете су немачке процене о дознакама 
југословенских радника у СР Немачкој упућеним у Југославију у пе-
риоду од 1964. до 1969. године. Према тим подацима, југословенски 
радници у СР Немачкој су 1964. године у Југославију послали 104 
милиона немачких марака. У наредним годинама уследио је стални 
раст дознака југословенских гастарбајтера па је 1969. укупни из-
нос дознака југословенске емиграције у СР Немачкој износио око 
пола милијарде немачких марака.30 

29 „Ове године 650 лекара одлучило да оде у иностранство”, Вечерње новости, 3. 8. 
2013. http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:447187-
Ove-godine-650-lekara-odlucilo-da-ode-u-inostranstvo (приступљено 28. 8. 2013) 

30 АЈ, 142, ф-475, Савезни савет за рад, Неки елементи политике запошљавања у 
иностранству, новембар 1970. 
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Дознаке југословенских радника у Савезној Републици Немачкој 
1964–1969. (у милионима DM)31

1964 1965 1966 1967 1968 1969

104
131

191 197
239

503

Значајан раст дознака југословенских емиграната започео је 
почетком 70-их, да би почетком 80-их укупни износ дознака прешао 
суму од четири милијарде долара годишње. У периоду до средине 
80-их година рекордна вредност донација југословенске емиграције 
забележена је 1981. када је процењено да су југословенски еми-
гранти у земљу послали преко пет милијарди америчких долара.32

31 Исто.
32 Waltraut Urban, „Die Wirtschaftsbeziehungen zwischen Österreich und Jugoslawien 

1955–1985”, Otmar Höll, Österreich und Jugoslawien: Determinanten und Perspe-
ktiven ihrer Beziehungen, Wien, 1988, str. 385.
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Дознаке југословенске емиграције 1968–1985.33

Година
Дознаке

(у милионима US $)
Година

Дознаке
(у милионима

US $)
1968. 222 1977. 2.097
1969. 333 1978. 2.890
1970. 576 1979. 3.396
1971. 798 1980. 4.050
1972. 1.071 1981. 5.100
1973. 1.398 1982. 4.360
1974. 1.621 1983. 2.900
1975. 1.696 1984. 2.888
1976. 1.884 1985. 2.651

Србија данас спада у земље са највећом сумом дознака 
добијених од емиграције. Према подацима из извештаја Светске 
банке Migrations and Remittances Factbook 2011, Србија се 2010. 
године налазила на двадесетом месту на светској листи земаља са 
највећом сумом примљених дознака из иностранства. Те године 
је српска дијаспора у матицу „упумпала” чак 5,6 милијарди аме-
ричких долара. Више новца од Србије те године су од емигације 
добиле: Индија, Кина, Мексико, Филипини, Француска, Немачка, 
Бангладеш, Белгија, Шпанија, Нигерија, Пакистан, Пољска, Либан, 
Египат, Велика Британија, Вијетнам, Индонезија, Мароко и Руска 
Федерација.34

Србија је, према подацима из истог извештаја, високо по-
зиционирана и на листи земаља са највећим уделом дознака из 
иностранства у укупном бруто домаћем производу. Удео дознака 
из иностранства у бруто домаћем производу је 2009. износио чак 
13%. Већи удео дознака у бруто домаћем производу те године су 
имали Таџикистан (35%), Тонга (28%), Лесото (25%), Молдавија 
(23%), Непал (23%), Либан (22%), Самоа (22%), Хондурас (19%), 
Гвајана (17%), Салвадор (16%), Јордан (16%), Киргизија (15%), 
Хаити (15%), Јамајка (14%) и Босна и Херцеговина (13%).35 

33 Исто.
34 Migrations and Remittances Factbook 2011, 2nd Edition, World Bank, 2011.
35 Исто.
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Првих 30 земаља у свету по висини примљених дознака  
у 2010. години (износи у милијардама US $)36
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Подаци Светске банке указују на значајан раст сума које 
српска дијаспора шаље у Србију последњих година. Од 2003. до 
2009. висина дознака српске емиграције је удвостручена. Док је 
2003. у Србију на овај начин ушло око 2,7 милијарди, шест година 

36 Исто.
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касније је из дијаспоре стигло око 5,4 милијарде америчких дола-
ра.37

Дознаке српске дијаспоре 2003–2009. (у милијардама US $)38
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Наведени подаци показују да процес емигрирања из Србије 
има и своје позитивне и своје негативне стране. Емиграциони та-
ласи су од средине 60-их година довели до одлива вишка радне 
снаге, чиме је значајно умањен притисак на југословенско и српско 
тржиште рада. Осим тога, српска емиграција је новцем слатим у 
земљу позитивно утицала и наставља да утиче на животни стан-
дард у Србији. Ефекат таквог новчаног прилива би свакако био и 
позитивнији када би од укупне суме коју дијаспора шаље „кући” 
више новца било одвојено за инвестирање у српску привреду.39 
Најнегативнији аспект емигрирања у новијој историји Србије је од-
лив мозгова, који је био нарочито интензиван током криза и ра-
това 90-их година, а њиме је у значајној мери угрожен развојни 
потенцијал Србије. 

37 Исто.
38 Исто.
39 http://www.novosti.rs/vesti/planeta.301.html:430516-Draskovic-Privuci-investici-

je-iz-dijaspore (април 2013).
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Summary

Petar Dragišić, Ph. D.

Emigration from Serbia from the Sixties  
of the 20th Century until the Present 

 A Quantitative Review
Key words: Serbia, Gastarbeiter (guest workers), emigration, 
brain drain, Yugoslavia

The most intensive wave of emigration in the history of 
Yugoslavia was launched by the Yugoslav labor market crisis in the 60s. 
Most of the emigration from Serbia and other parts of Yugoslavia were 
directed primarily at the developed countries of Western Europe that 
had an increased need for the import of workers. According to Yugoslav 
statistical data, more than 900 000 Yugoslav „gastarbeiters” (guest 
workers) worked in Western Europe in 1793. Most Yugoslavs worked in 
the Federal Republic of Germany and Austria. 

According to domestic statistic data circa 270 000 citizens of 
Serbia (excluding Kosovo) were working abroad in 1991 the year that 
Socialist Federative Republic of Yugoslavia disintegrated. A new wave 
of emigration from Serbia was initiated by a severe economic crisis, 
after the break up of the country, a result of the wars that had been 
fought on the territory of Yugoslavia. The census of 2002 showed that 
more than 400 000 citizens of Serbia (excluding Kosovo) were living 
abroad. However, the Serbia diaspora is much larger. It is estimated 
that today between 3.5 and 4.5 million Serbs with or without Serbian 
citizenship live abroad. The emigration wave of 90s was characterized 
by the fact that a significant number of highly educated citizens of 
Serbia left the country which was and is now a heavy blow to the 
development potential of Serbia.

The paper presents data on the remittances sent by the Serbian 
emigrants, which according to the World Bank sources amounted 
to 5 billion dollars annually for the period 2007 to 2009. Received 
remittances constitute as high as 13% of the Serbian GDP. A year later, 
according to World Banka data, Serbia was ranked 20th on the list of 
countries with the highest remittances received from abroad. 


