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Методологија  
 
Присилни мигрант – изведено обележје 
 
 

• Категорија 1 – лица која су дошла у Републику Србију између 1991. и 2002. 
из неке од бивших република СФРЈ и која су као главни разлог доласка 
навела принудно пресељење; 

 
• Категорија 2 – лица која су рођена у некој од бивших република СФРЈ, која 
су дошла у Републику Србију између 1991. и 2002, и која су као главни разлог 
доласка навела породичне разлоге; и 
 
• Категорија 3 – лица која су рођена на територији Републике Србије и која су 
чланови породице у којој један од родитеља припада категорији 1.  
 



 
 

Методологија 
 

 
 

Домаћинства присилних миграната са простора бивших република СФРЈ 
дефинисана су као домаћинства у којима бар један члан припада категорији 
1.  
 
 
У складу са истим принципом, породице присилних миграната са простора 
бивших република СФРЈ дефинисане су као породице у којима бар један члан 
припада категорији 1. 



Бројност и просторна дистрибуција присилних миграната  

Број присилних миграната у међупописном периоду 2002–2011.  
смањен је за 101.245 лица. 

Табела 3. Присилни мигранти са простора бивших република СФРЈ  
и њима сродне групе становништва у Србији, 2011 

Регион 
Укупно 

становништво 

Укупно (1+2+3) Категорија 1 
Категорија 

2 
Категорија 3 

број 
Удео у укупном 

ст. (%) 
број % број % број % 

Република Србија 7186862 277890 3,87 245556 3,42 7193 0,1 25141 0,35 

Београдски регион 1659440 91663 5,52 80392 4,84 2628 0,16 8643 0,52 

Регион Војводине 1931809 142600 7,38 126599 6,55 2831 0,15 13170 0,68 

Регион Шумадије и 

Западне Србије 
2031697 29942 1,47 26561 1,31 1034 0,05 2347 0,12 

Регион Јужне и 

Источне Србије 
1563916 13685 0,88 12004 0,77 700 0,04 981 0,06 

Регион Косово и 

Метохија 
- - - - - - - - - 

 



Општине са највећим 
уделом присилних 
миграната у укупном 
становништву: Шид, 
Инђија, Петроварадин, 
Стара Пазова и Рума 



Земља порекла – 58,6%  присилних миграната досељено је из Хрватске. 

 

Време доласка – 36,5% је избегло у Републику Србију 1995. 

 

Висок степен урбанизације – 63,8% ових лица живи у градским 
насељима. 
 
Висок степен просторне концентрације – у Београду живи чак 32,9% од 
укупног броја присилних миграната досељених из бивших република 
СФРЈ у Републику Србију. 
 

Просторни и временски оквир 



Републике Србије – 58,3% присилних миграната 

 

Републике Србије и друге државе – 37,7% 

 

Друге државе – 2,8% 

 

Без држављанства – 1,2% (3296 лица, од чега 2457 из Хрватске) 
 

Држављанство – законска димензија интеграције 



Графикон 2. Досељени присилни мигранти према типу насеља и регионима (%), 2011 
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Мобилност 

У међупописном периоду 2002–2011. удвостручен је број присилних миграната 
који бораве у иностранству краће од годину дана. 



Фертилитет 

Просечан број живорођене деце жена присилних миграната износио је 1,46 у 2011. 

Графикон 3. Просечан број живорођене деце по старосним кохортама "домицилног" женског 
становништва и жена присилних миграната, Попис 2011 
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Пол и старост 

Просечна старост присилних миграната износила је 43,4 године 2011. 

Графикон 5.  Основни контингенти "домицилног" становништва и присилних миграната (%), 2011. 
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Школованост 

Графикон 6.  "Домицилно" становништво и присилни мигранти стари више од 15 година 
 према школској спреми (%), 2011. 
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Школованост 
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Граф. 5. Присилни мигранти старији од 15 година према школској спреми и полу (%), 2011. 



Економска активност 

 

Графикон 7. Економски активно "домицилно" становништво и присилни мигранти (%), 2011. 

 



Занимања 
Графикон 8.  Економски активно "домицилно" становништво и присилни мигранти  који 

обављају занимање, према занимању (%), 2011 

0 5 10 15 20 25

Законодавци , функционери  и руководиоци

Стручњаци и уметници

Инжињери, стручни сарадници и техничари

Административни службеници

Услужни радници и  трговци

Радници у пољопривреди, рибарству и 
шумарству

Занатлије и сродни радници

Руковаоци машинама и постројењима, 
монтери и возачи

Једноставна занимања

Војна занимања

Остали и непознато

присилни мигранти становништво без присилних миграната

 



 

55,3

28,6

32,4

45,7

40,8

71,7

83,4

89,2

44,2

93,6

44,7

71,4

67,6

54,3

59,2

28,3

16,6

10,8

55,8

6,4

Руководиоци, функционери и законодавци

Стручњаци и уметници

Инжињери, стручни сарадници и техничари

Административни службеници

Услужна и трговачка занимања

Пољопривредници, шумари, рибари и сродни

Занатлије и сродни

Руковаоци машинама и постројењима, монтери и

возачи

Једноставна занимања

Војна занимања

мушкарци жене

Граф. 9. Економски активни присилни мигранти који обављају занимање, према занимању и полу 
(%), 2011. 

Занимања 



Домаћинства присилних миграната 

 
Укупан број домаћинстава присилних миграната: 125.744, а 
старачких самачких домаћинстава присилних миграната: 5184.  
 
 
• Домаћинства са изворима прихода од социјалних примања 
претежно имају два или једног члана, док су домаћинства без 
прихода преовлађујуће самачка, нарочито у градовима. 
 

• У односу на „домицилно“ становништво, у случају присилних 
миграната већи је удео вишечланих домаћинстава без прихода.  
 

• Домаћинства где су сва лица присилни мигранти у лошијем су 
економском положају од домаћинстава где барем једно лице није 
присилни мигрант.  
 
 



Услови становања 

Чак 98,8% присилних миграната станује у становима, док 1,2% станује у колективним 
стамбеним јединицама, просторијама настањеним из нужде и пословним просторијама. 
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Граф. 10. Основ по коме домаћинство користи стан 



Хвала на пажњи! 


