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1. Увод 

 

 „Према повељи о људским правима УН, свако има право да напусти сваку земљу, 

укључујући своју сопствену и да се врати у своју земљу“ (Гречић, 1992). Са хуманог 

становишта, сваки појединац има право да бира занимање и земљу у којој ће живети и 

радити. Међутим, одлив мозгова је појава која има позитивне ефекте, али су далеко већи 

њени негативни утицаји. У овом раду говориће се о преплитању ових утицаја и факторима 

који доводе до ове појаве. 

У раду ће се разматрати шта се све обухвата под термином “одлив мозгова“. 

Такође, биће представљени и други термини којима се ова појава објашњава, као и то од 

када датира употреба термина “одлив мозгова“ у друштву. Пошто је овај термин опште 

прихваћен у друштву, спомињаће се без навода. Разматраће се како долази до добитка у 

мозговима (Brain Gain) и које су предности ове појаве, а какве последице може изазвати 

такозвани отпад мозгова (Brain Waste). Говориће се о протоку знања, односно, о 

циркулацији мозгова међу земљама, једној од значајнијих врста емиграције 

високообразованих стручњака у данашње време. Такође, говориће се о потенцијалном 

одливу мозгова, као и о хоризонталним и вертикалним миграцијама стручњака. 

Разматраће се објективни и субјективни фактори који могу утицати на одлив 

мозгова. Такође, говориће се о привлачујућим (Pull) и одбијајућим (Push) факторима који 

могу бити присутни у одређеној средини и доводити до емиграције високообразованих 

стручњака.  

У овом раду говориће се и о узроцима и последицама одлива мозгова. Говориће се 

о утицају поделе рада на појаву одлива мозгова, на основу три развојна таласа 

цивилизације и смене производних снага. Такође, разматраће се утицај друштвеног 

окружења на миграцију стручњака, са освртом на конкретне друштвене прилике у Србији. 

Биће представљен утицај глобализације на одлив мозгова, односно, феномени 

глобализација образовања и глобализација тржишта радне снаге и њихове међусобне везе. 

Такође, разматраће се како положај науке у друштву може утицати на ову појаву. 

Говориће се и о демографским и економским последицама које настају након мигрирања 

високообразованих стручњака. 
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Говориће се о непостојању сређених података о високообразованим стручњацима 

који су мигрирали, као једној од битнијих ставки у настојању смањивања одлива мозгова 

или одржавања контаката са стручњацима у иностранству. Разматраће се и које су то 

иностране државе које су најпривлачније нашим стручњацима.  

У раду ће бити представљено место које Србија заузима у свету по стопи одлива 

мозгова. Разматраће се и могуће мере за спречавање одлива мозгова, као и стратегије за 

повратак високообразованих стручњака и неки конкретни програми и пројекти који се 

примењују у Србији. Такође, биће представљен значај успостављања и одржавања односа 

са новоформираном и све бројнијом српском интелектуалном дијаспором. 

Такође, спроведено је истраживање о одливу мозгова из Србије, на узорку од 120 

испитаника (студената). Студенти су бирани по случајном узорку. Резултати истраживања 

представљени су у посебном поглављу овог рада, а сама анкета на основу које је 

спроведено истраживање налази се у прилогу рада. Такође, у прилогу се налази и 

интернет адреса ове анкете у електронској форми. 
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2. Шта је “одлив мозгова“? 

 

 Одлазак младог и школованог становништва у иностранство представља “одлив 

мозгова“, односно, “одлив памети“, “Brain Drain“. Постоји велики број термина којима се 

обухвата овај феномен. Временом је термин “одлив мозгова“ постао синоним за егзодус 

високообразованих и високошколованих стручњака из једне државе у иностранство. 

Кованица одлив мозгова представља губитак једне државе одласком научника, инжењера, 

истраживача, културних радника и других висококвалификованих грађана. Током 

шездесетих и седамдесетих година прошлог века овај термин је почео да се користи за 

описивање миграција стручњака и научника из земаља у развоју у развијене земље. 

Термин се користи и за распрострањену појаву да студенти из сиромашних земаља остају 

у развијеним земљама након студирања. Појам одлив мозгова се различито дефинише, 

односно, обухвата разне категорије стручњака – миграната. На пример, говори се о 

стручњацима, научницима, истраживачима, талентима (укључујући и студенте), о 

висококвалификованим, квалификованим и професионалним радицима и слично. 

У нашој литератури присутан је и термин егзодус мозгова, којим се од шездесетих 

година XX века означава миграција високообразоване и стручне радне снаге, пре свега, 

научника, инжењера и лекара, у развијене земље, с намером да се мигранти трајно настане 

у земљама одредишта. „Одлив памети или „егзодус мозгова“, сугестиван је термин за 

флуктуацију експерата у иностранство и указује на губитак виталног потенцијала који се 

не може надокнадити. Тим изразом означава се појава миграције високообразованих 

кадрова, односно одлив људског капитала из земаља у развоју и технолошки неразвијених 

земаља у развијене земље“ (Стефановић, Стефановић, 2017). 

Као синоними за овај појам користе се и други термини, на пример “трансфер 

памети“, “обрнути трансфер технологије“ и др. Кованица “обрнути трансфер технологије“ 

потиче отуда што се основни ток миграције стручњака, који су у великом броју случајева 

ствараоци нових технологија, креће од земаља у развоју ка развијеним земљама, док се 

основни ток извоза технологија креће од развијених земаља ка земљама у развоју. 

 У литератури нема прихваћене дефиниције која би покрила различите типове 

миграција високостручне радне снаге, јер није свака миграција иста и са истим циљем. 

Појам “одлив мозгова“ је дуго познат и опште прихваћен. Савременим кретањима више 
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одговара новији израз “Brain Exchange“, којим се обухватају стручњаци који мигрирају по 

основи релативно краткорочних уговора. Ова врста миграција може се назвати и 

другачије, „аустралијски професор Appleyard (1989) ову врсту миграције назива 

“professional transients“ (професионални пролазници)“ (Гречић, 1992).  

 Такође, јављају се тешкоће при покушају дефинисања појма високообразованих 

кадрова, односно, појма “мозга“. Према неким ауторима, појам високообразованих 

кадрова требало би да се односи на врхунске научнике и младе таленте, који су током 

школовања постигли изузетне резултате. „Према дефиницији  предложеној у посматраној 

студији, врхунски научник је објавио преко 30 научних радова у међународно признатим 

часописима, позиван је као предавач на више међународних научних скупова...“ (Микић, 

1992). 

Одлив мозгова као термин дефинисало је удружење British Royal Society, како би 

описали егзодус научника и инжењера из Велике Британије у Сједињене Америчке државе 

и Канаду током 1950-их и 1960-их година. Појам одлив мозгова први пут је употребило у 

Великој Британији поменуто Краљевско статистичко друштво 1962. године, а од тада овај 

појам улази у општу употребу. 

 Миграције висококвалификоване и стручне радне снаге из Србије нису нов 

феномен. Њихово присуство се, у мањем или већем интензитету и са различитим 

мотивима, бележи у свим историјским раздобљима. Феномен одлива мозгова постојао је у 

Србији још у XIX веку. Тада је држава имала стратегију креирања образоване елите 

слањем младих људи на образовање у иностранство у складу са потребама државних 

служби. У данашње време овај феномен постаје израженији, не само у смислу одлива 

мозгова као појаве, већ и смислу проблема и једне ситуације у друштву коју је потребно 

решити. Сам термин, одлив мозгова, често се користи и присутан је у готово свим 

медијима, може се рећи да је опште познат у друштву.  

  

3. Brain Gain – добитак у мозговима 

 

 Одлив мозгова се, по неком неписаном правилу, увек посматра са негативног 

аспекта. Одлив мозгова не мора увек да има негативне последице по земљу из које 

стручњаци одлазе. Постоје емиграције, тзв. “образовне миграције“, путем којих студенти 
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одлазе на основне и више студије у другу државу. Сматра се да на краће стазе овакав 

одлив не угрожава развој земље. Студенти који одлазе доносе одређене бенефите својој 

земљи, као што су академски контакти и пружање помоћи породицама у домовини.  

Од почетка XXI све више се размишља о потенцијалним “добицима“ од  стручњака 

емиганата, о опцији дијаспоре, стварању услова за развој истраживања и науке, развијању 

веза, комуникацији са другим стручњацима. Две најизразитије “користи“ од стучњака у 

иностранству јесу пре свега њихов повратак у земљу порекла (нова знања и искуства), али 

и њихова мобилизација на даљину, ради укључивања у развој матице. У условима 

глобализације и интернета често није потребан физички повратак стучњака у земљу 

порекла. Србија се у наредном периоду мора определити за ову другу опцију, која је у 

датим условима реалнија и чији резултати могу бити видљиви у кратком року. 

Несумњиво већи добитак од одлива мозгова имају земље имиграције. Оне користе 

знања и таленте стручњака у чије знање, образовање и оспособљавање нису улагале. На 

тај начин оне увећавају своје национално богатство. Због тога, земље попут Сједињених 

Америчких држава, Канаде, Аустралије, Кине и неке земље ЕУ, имају “паметну 

политику“, којом поспешују долазак стручњака из мање развијених земаља. Оне привлаче 

високообразовани научни кадар на тај начин што имају велика улагања у науку, дају 

повољне услове за научни рад, напредовање, усавршавање, као и адекватну материјалну 

надокнаду. Познато је да ЕУ издаје плаву карту (Blue Card), односно, дозволу за боравак и 

рад стручњацима, научницима и истраживачима. Владе земаља ЕУ користе различите 

стратегије да привуку високообразовану радну снагу. На пример, Португалија 

финансијски подржава израду постдокторских пројеката за странце, Немачка даје зелену 

карту да убрза регрутовање у IT сектору, а Данска карту за посао, (Јob Сard), у истом том 

сектору. 

 

4. Brain Waste – отпад мозгова 

  

 Одлив мозгова има негативне демографске и привредне утицаје у емиграционој 

земљи. Ипак, највећа штета се јавља када исељени високообразовани стручњаци у новој 

средини не нађу адекватан посао. „Тада је штета трострука: за земљу емиграције, за земљу 

имиграције и, највише, за сама та лица, што представља тзв. “Brain Waste – отпад мозгова“ 
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(Кицошев, Голубовић, 2004). Ова појава представља неискоришћеност мозгова. Има 

примера да високообразовани стручњаци раде мање плаћене послове, а да је то условљено 

ниским степеном квалитета образовног система земље из које долазе, недовољним 

познавањем језика и др.  

 Неколико студија указују на то да је масовна емиграција стручњака из Источне 

Европе деведесетих година више била “траћење“ капацитета, јер је веома мали број људи 

из тих земаља нашао запослење које одговара њиховим квалификацијама. Велики број 

људи из земаља у развоју, у циљу економског опстанка, раде послове у развијеним 

земљама који су испод њихових квалификација. Они не раде на усавршавању и увећавању 

свог знања стеченог у земљи порекла. Концепт “траћења“ мозгова карактеристичан је за 

радно ангажовање даровитих и веома стручних људи у обављању послова нижег степена 

сложености, у средини која перспективно ништа не обећава. У том случају, капацитет 

личности је на неки начин изгубљен, улагање земље матице у образовање те личности је 

такође изгубљено, а штета је ненадокнадива. У овом контексту се може говорити о 

“замрзнутом мозгу“, који се јавља када високообразовани стручњаци привремено нису у 

могућности да употребе своје способности и квалификације у мери у којој су образовани 

или у којој би то желели. Замрзнути мозак је привремено неактиван мозак, мозак који се 

неко време не користи и од ког друштво нема адекватну корист. 

 

5. Одлив мозгова или проток знања? 

  

 У новије време миграције стручних кадрова све чешће постају саставни део 

професионалног живота, па можемо говорити и о “циркулацији мозгова“, односно, о 

“мобилности мозгова“. Термин мобилност мозгова може се користити за опис процеса 

одласка висококвалификованих стручњака у иностранство ради стицања нових вештина и 

искустава, са намером да се врате у домовину и да тамо примене стечено знање.   

 Присутан је велики број мотива за одлазак на рад или дужи боравак у иностранство 

стручњака из наше земље, почев од класичне емиграције, затим дужих и краћих боравака 

у иностранству у оквиру разних пројеката, до постдипломских студија, усавршавања и 

студијских боравака, ангажовања наших стручњака од стране међународних организација 

за рад у њима, или као експерата за рад у неразвијеним земљама. Консултантске фирме 
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често шаљу запослене у фирму клијената у периоду од 6 до 24 месеца у земљи и 

иностранству, с циљем да стекну нова знања из посебних индустрија, или да надгледају 

примену програма и пренесу своја знања. Ово је добар пример циркулације знања, а не 

одлива мозгова. 

За неразвијене земље одлив мозгова је велики губитак људског и културног 

капитала, јер одлив мозгова има једносмеран карактер. Слободна циркулација људи, пре 

свега стручњака, нормална је потреба и захтев модерног света. Сваки одлив стучњака у 

иностранство није обавезно штетан и непожељан, већ напротив може бити користан и 

пожељан, уколико се ради о одливу који има двосмерни карактер, а не само о класичном 

исељавању кадрова. Под претпоставком да стучњаци одлазе из земље на усавршавање, али 

се и враћају, циркулација мозгова има очигледне предности у односу на одлив мозгова. 

Њене предности огледају се у размени научних, техничких, технолошких и 

организационих идеја и повезивања науке у различитим земљама. Емиграција стручњака 

није увек хендикеп, нарочито ако није трајна и ако су сачувани контакти са матичном 

земљом.  

Може се означити као добра и пожељна појава то да стручњаци, који се 

специјализују у иностранству у области која није довољно развијена у њиховој матичној 

земљи, по повратку, стечено знање користе у интересу своје земље. На овај начин 

недовољно развијена земља долази у посед научног и техничког знања, захваљујући 

својим грађанима који су мигрирањем укључени у процес стицања нових знања и 

напредних технологија. Земља порекла мора да има довољно велики корпус научника и да 

задржи научни и економски потенцијал, како би стучњаци били заинтересовани за 

повратак и били у стању да учествују у даљем развоју земље. 

Мобилност мозгова се посматра као нешто позитивно, док одлив мозгова има 

искључиво негативну конотацију. Поставља се питање да ли се ове две појаве могу строго 

поделити и под којим условима један процес прелази у други. Уколико се ове појаве 

посматрају са становишта високоразвијених земаља, односно, земаља имиграције, 

пресудна је политика тих земаља да привуку високообразовану радну снагу. На пример, 

поменуте земље Европске Уније које стручњацима издају Плаве карте (Blue cаrd). 

 Не треба занемарити улогу универзитета у процесима као што су одлив мозгова 

или циркулација мозгова. Квалитет универзитета значајно утиче на одлуку о миграцији, 
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било да је она привременог или трајног карактера. Што је бољи квалитет наставе и већи 

истаживачки потенцијал на одређеном универзитету, мање су шансе да студенти у 

региону тог универзитета донесу одлуку о студирању на другим, удаљенијим 

универзитетима, или о одласку из земље. Оснаживање универзитета у неразвијеним 

регионима земље могло би да допринесе смањивању проблема одлива мозгова из тих 

региона. 

 Поред финансијских и личних мотива и боља организација система и услова у 

којима стручњаци раде, играју значајну улогу у одлуци да се мигрира, или у одлуци да та 

миграција постане трајна. Погоршање услова за рад у земљи порекла може да доведе до 

тога да нешто што је у почетку представљало привремену миграцију и циркулацију 

мозгова прерасте у трајну миграцију и одлив мозгова. 

 Феномен одлива мозгова, који је некада био карактеристичан само за неразвијене 

земље и земље у развоју, постаје све више глобални феномен, јер се миграције стручњака 

шире и на високоразвијене земље. Али, у овом контексту, оправданије је говорити о 

циркулацији или мобилности мозгова, него о одливу мозгова.  

 

6. Потенцијални одлив мозгова 

 

Под појмом потенцијалних миграција подразумевамо појаву која претходи стварној 

миграцији, а чије испољавање октрива ставове и мишљења младих образованих кадрова 

према миграцји, њихове намере и орјентације у том погледу. Циљ истраживања која се 

врше у вези са овом појавом јесте да се сазнају разлози због којих млади стручњаци одлазе 

на рад у иностранство, а затим и њихова лична спремност да се отисну у свет. На основу 

тих сазнања добија се могућност предвиђања будућег понашања младих стручњака, као и 

то шта нас у непосредној будућности очекује у погледу даљег развоја овог феномена. 

Према истраживањима психолога Јасмине Миладиновић 1988. године, произилази 

генерални закључак да студенти – испитаници имају позитиван став према миграцијама, 

сматрају их оправданим, а тиме изражавају своју личну спремност да животну шансу 

потраже у иностранству, оцењујући рад у иностранству као изузетно повољан за младе 

стручњаке. Међу разлозима за одлазак истичу се разлози материјалне природе и разлози 

са подручја рада и усавршавања. Од материјалних разлога наводе се бољи услови живота, 
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могућност решавања запослења и становања, веће зараде и виши животни стандард у 

развијеним земљама. Код разлога са подручја стручног рада и усавршавања, истичу се 

бољи услови за рад и развој, примена виших технологија, доступност најновијих сазнања 

у струци, могућност доказивања и напредовања, већа цењеност рада и знања, лакше 

стицање угледа у иностранству. 

 

7. Хоризонталне и вертикалне миграције стручњака 

 

Појам хоризонтална миграција односи се на миграцију високообразованих кадрова, 

који мигрирају на јединственом говорном подручју и између средина које су на 

приближно истом нивоу целокупног развоја. Данас то није проблем, јер постоји 

јединствени језик науке и технологије – енглески језик. Али претпоставка је приближно 

исти ниво средине, који се односи на услове рада, стандард живота, окружење у којем се 

делује, шансе које постоје и сл. Због тога се говори о хоризонталним миграцијама, 

односно, о хоризонталној проходности на истом нивоу. 

По правилу, вертикалне миграције крећу само одоздо, односно од средина које су 

неразвијене, нагоре, према развијеним срединама. Супротни смер миграција, надоле, у 

неразвијене средине, готово да и не постоји. Па се према овоме одлив мозгова може 

сврстати у вертикалне миграције, док се циркулација мозгова више припада типу 

хоризонталних миграција. 
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8. Фактори који утичу на одлив мозгова 

  

 Фактори који одређују просторну покретљивост становништва и радне снаге су 

многобројни и веома сложени. Они могу бити објективне или субјективне природе, али 

најчешће делују заједно. Основни чиниоци који условљавају миграције становништва су 

углавном објективне природе, мада је реакција сваког појединца који се одлучи на 

миграцију субјективна одлука.  

 

8.1. Објективни фактори 

 

Објективни фактори који утичу на одлив мозгова немају исту специфичну тежину 

за свако лице. Ови фактори имају своје економске и ванекономске компоненте. 

Ванекономске компоненте које директно или индиректно одређују миграцију могу бити 

различите, попут природних, географских, демографских, емоциналних, културних, 

политичких и компонента религиозне природе. Географски фактори који утичу на обим и 

смер миграција најчешће су: клима, енергетски и минерални ресурси, географско-

транспортни фактори и сл. Често се у литератури наводи пример Флориде, у коју управо 

због благе климе, имигрира добро ситуирано, високообразовано становништво. Природне 

катастрофе као што су поплаве, суше, земљотреси, епидемије и друго, могу утицати на 

миграцију. Средине погођене овим непогодама постају непожељне, често пропраћене и 

економским последицама. Клима одређеног простора и ненасељеност простора могу бити 

одлучујући фактори. С обзиром на то да су подручја са високим стопама природног 

прираштаја обично истовремено и мање развијена и гушће насељена, миграције 

високообразоване радне снаге се углавнм крећу ка подручјима нижег природног 

прираштаја и већег нивоа економског развоја. У емоционалне моменте објективних 

фактора можемо сврстати брачну и породичну повезаност, као и пријатељске везе. 

Културни ниво у оба подручја (порекла и одредишта) такође има свој утицај у 

миграцијама стручњака. Становништво на вишем степену културног развоја је много 

покретљивије. Политичка неслагања, или слагања, са постојећом политиком у земљи, 

могу бити значајан фактор миграција стручњака. 
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8.2. Субјективни фактори 

 

У субјективне факторе убрајају се индивидуална незадовољства миграната 

ситуацијом у којој се тренутно налазе. Они су сложени и у међузависној вези са низом 

објективних фактора. У ову групу фактора може се уврстити, са једне стране, везаност 

појединца за одговарајућу средину, патриотизам, неамбициозност, немогућност 

прихватања конкуренције и друго, а са друге стрне привлачност великих градова и 

развијених привреда света због бољих услова живота и шире лепезе могућности за 

школовање, запослење, разоноду и слично.  Сваки субјекат има своје “зашто“ напушта 

дотадашњу средину. Личне реакције нису увек подједнаке. Незадовољство датом 

ситуацијом и информација о могућности да се та ситуација измени, представљају 

психолошко-индивидуални моменат.  

 

8.3. Привлачујући (pull) и одбијајући (push) фактори 

 

Свака просторна покретљивост, односно, одлазак у нову средину, изазвана је 

веровањем да ће се задовољити потребе, које нису могле бити задовољене у пређашњој 

средини, или бежањем од ситуације у којој су услови постали непожељни, 

незадовољавајући или неподношљиви. Миграција се, према томе, јавља чим се створи 

прилика за побољшање услова живота. Средина опредељења, у том случају, испољава 

привлачну моћ за мигранта и назива се “pull“ фактор. Исто тако, миграција може бити 

резултат бежања из непожељне и неповољне економске или социјалне ситуације. У том 

случају средина се према мигранту понаша као одбијајући моменат – “push“ фактор. Свака 

миграција је одређена сопственим чиниоцима, нека је више резултат привлачујућих, а 

друга одбијајућих момената. Такође, привлачујући и одбијајући моменти могу деловати 

заједно. 

 

У групу привлачујућих фактора, односно, оних који поспешују одлив мозгова, 

убрајају се: 

- Бољи услови за обављање професије у новој средини; 

- Већа плата у новој средини; 
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- Губитак посла и висок степен незапослености у завичају, односно, тешкоће  

поновног запослења у дотадашњем месту боравишта; 

- Теже налажење адекватног радног места у завичају; 

- Немогућност решавања стамбеног проблема у претходном месту боравка; 

- Породични и други разлози (женидба или удаја у друго место); 

- Веће могућности приликом избора занимања у новој средини; 

- Боље могућности професионалног усавршавања и даљег школовања после 

досељавања; 

- Бољи услови за решавање стамбеног проблема у новој средини; 

- Садржајније провођење слободног времена везано за културу, уметност, спорт, 

рекреацију и слично по досељењу; 

- Напуштање завичаја услед природних катастрофа: поплаве, земљотреси, суше и 

слично; 

- Бољи природни услови за живот: клима, вода, рељеф итд., у новој средини, 

поготово у здравственом смислу (сељење на море, планине, бање); 

- У специфичним случајевима и исто верско или етничко окружење или 

могућност слободнијег политичког или другог деловања итд.  

 

У групу одбијајућих фактора, односно, оних који спречавају миграције стручњака, 

спадају: 

- Проблеми адаптације на нову природну средину: вода, ваздух, рељеф; 

- Неизвесност у погледу запослења и даље професионалне каријере; 

- Транспортни и други трошкови пресељења; 

- Подстанарски статус до решавања стамбеног проблема у месту новог 

боравишта; 

- Потреба за прилагођавањем обичајима, традицији, говору и другом у новом 

месту боравка, односно, потреба за променом дотадашњег понашања; 

- Осећање дошљака – странца у новој средини, односно, живот међу родбином и 

пријатељима у завичају итд (Кицошев, Голубовић, 2004). 
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Сматра се да набројани привлачујући фактори појединачно и сами по себи, не могу 

да изазову велики одлив мозгова. Међутим, у комбинацији, могу остварити значајан 

утицај, посебно када је реч о млађим особама. „Примера ради, општа друштвена 

консталација састављена од лоше државне управе и лоших економских услова може бити 

довољан разлог за одлазак младих који не могу да прихвате олигархијску структуру и 

уклопе се у такозвану елиту изграђену на корупцији и криминалу“ (Павловић, 

Станисављевић Петровић, 2017). 

 

Everet S. Lee кроз базични модел оптималне локације, детерминише четири групе 

фактора који превасходно делују на одлуку високообразованог појединца о миграцији. То 

су: 

1. Фактори везани за место порекла миграција; 

2. Фактори везани за одредиште миграција, који могу имати позитиван, негативан, 

неутралан и индиферентан утицај; 

3. Препреке које се постављају између места порекла и места одредишта; 

4. Мотиви личне природе који модификују дејство претходно наведених фактора. 

 

Миграције које укључују професионалце са квалитетним образовањем и значајним 

радним искуством, изазване су углавном привлачујућим факторима земље у коју одлазе. 

Овај тип миграната пажљиво планира и промишља свој одлазак, па тако вага све факторе 

и одлучује се за опцију која ће му донети општи бољитак. Профил високообразованих 

миграната представљају особе најчешће старије од 25 година, које имају високо 

образовање и њихова земља порекла је на мањем ступњу развоја од земље у коју 

планирају да оду, или у коју су отишли. Важно је и то да млади стручњаци који одлазе 

често описују свој социо-економски статус пре одласка као задовољавајући, што указује 

на чињеницу да економски разлози за одлазак нису били у првом плану. 

Фактори који се односе на професионалне могућности разликују се од земље до 

земље. Ту се могу набројати и непоштовање интелектуалне својине, недостатак фер и 

транспарентних услова за запошљавање, индустријализација земље и праћење 

технолошких трендова, опремање института и истраживачких центара и слично. На 

основу овога можемо закључити да што веће и боље образовање имају мигранти, то већи 
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утицај на одлуку о одласку имају фактори који нису економске природе, већ се заснивају 

на бољим условима за професионално остваривање. 

Код “push“ фактора истичу се професионалне могућности везане за каријеру, за 

које се може рећи да обухватају и други низ фактора, који могу имати велики утицај на 

целу породицу – квалитет система образовања за децу, могућност зараде, животни стил, 

стандард. Подизање породице у новој, просперитетнијој средини, пружање квалитетног 

образовања и живота свом потомству,  може бити кључни мотивациони фактор за одлазак.  

Значајан привлачујући фактор је и образовање и могућност запошљавања жена. 

Ово је посебно важно за земље које немају адекватно дефинисане слободе када је реч о 

родној равноправности. Сматра се да развијене западне земље пружају веће могућности 

женама, како у делу образовања, тако и у делу професионалног усавршавања. Такође, 

важан фактор који утиче на избор земље у коју ће стручњак емигрирати, представља и 

атрактивност подршке породици, посебно фокусираност на улогу мајке. 

На процес миграције стручњака утиче и политичка клима у земљи из које потичу. 

Политичка и економска нестабилност, ратови, револуције, терористички напади, 

диктатуре, етничка чишћења и слично, представљају водеће узроке за емиграцију из 

политички нестабилних земаља.   

Као значајни фактори одлива мозгова из земаља у развоју, могу се посматрати 

степен отворености земље из које долазе емигранти и школски јаз. Степен отворености 

земље односи се на годишњу стопу миграције, док се школски јаз односи на ниво 

образовања миграната у односу на ниво образовања становника земље из које потичу. 

Школски јаз је већи што је већа разлика између нивоа образовања емиграната и нивоа 

образовања становништва које остаје у земљи. Степен отворености је је одређен 

факторима као што су величина земље, људски капитал, политичка нестабилност, 

колонијалне везе, географска близина развијених земаља. Одлив мозгова је већи у 

земљама које су територијално ближе развијеним земљама и где је просечни ниво 

образовања становништва низак. На одлив мозгова из богатијих земаља мање утичу 

географске карактеристике као што је даљина. 

Значајнији је фактор који представља укупан однос плата између земље из које 

стручњаци одлазе и земље у коју долазе, него што је однос плата конкретног занимања 

које стручњаци имају пре одласка. Просечни приходи у земљи су јачи мотивишући фактор 
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за појединца, него конкретно повећање прихода на које би он са својим образовањем 

могао да рачуна. 

Стиче се утисак да одлучујући фактор у процесу миграције стручњака није 

недостатак могућности у земљи порекла, већ боље могућности у иностранству. 

Одлука стучњака да мигрира доноси се увек на основу анализа предности које 

постоје у земљи у коју жели да мигрира. Сваки стручњак упоређује могућности које има у 

својој земљи са онима које ће имати у некој другој земљи. 

 

„Најважнији фактори који доводе до одлуке да се емигрира су: 

- Развијене земље привлаче високообразовани кадар врло високим зарадама и 

стандардом који тешко могу остварити у некој мање развијеној земљи; 

- У развијеним привредама високообразованим кадровима много су доступнији 

лабораторија, опрема, литература и контакти са другим колегама из струке 

путем семинара, симпозијума, дакле повољније су могућности професионалног 

развоја; 

- Неразвијене привреде често су оптерећене традиционализмом који отежава 

продор иновација, често даје осећај спутаности свима који се супротстављају 

тим традицијама, па млади кадрови одлазе у земље на вишем нивоу развоја, где 

налазе разумевање за свој развој и деловање; 

- Често се кадрови који су провели неко време у иностранству (специјализација) 

када желе да стечена знања примене у сопственој земљи, сматрају недовољно 

искоришћеним и недовољно цењенима, па због тога одлазе у другу средину; 

- Због неадекватног планирања потреба за кадровима и професионалног развоја 

дешава се да буде и вишак високообразованих кадрова, те се јавља 

диспропорција између физичког и људског капитала, што одражава недостатак 

стратегије развоја и активне кадровске политике; 

- Између развијених и неразвијених земаља постоји технолошки јаз, а научници 

одлазе у развијене земље, јер оне могу осигурати боље услове за властити 

развој и научно деловање; 
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- На светској сцени још нема озбиљније привредне интеграције, па недовољно 

јаке економске везе међу земљама смањују могућност комуницирања и 

специјализације, што је разлог одласка стручњака; 

- Често научници у својој земљи не добијају признање за свој рад, па одлазе тамо 

где су цењенији“ (Стефановић, Стефановић, 2017). 

 

Све савремене теорије мотивације покушавају да објасне да човека покрећу његове 

мање-више незадовољене потребе. Након што задовољи потребе нижег реда, усмерава се 

ка другим – вишим. На самом врху је лична актуелизација. Због тога обдарени кадрови 

теже пресељењу у само језгро људског стваралаштва, или што ближе језгу, тиме 

задовољавају личне амбиције. Сви фактори који делују привлачујуће или одбијајуће на 

одлив мозгова, делују у циљу самоактуелизације. 

 

9. Узроци и последице одлива мозгова 

 

 Све више се говори о феномену одлива мозгова, бегу, дезертерству елита, егзодусу 

интелигенције. Смер тог кретања је од земаља Југа ка земљама Севера – земљама светског 

центра. Традиционалне “плаве оковратнике“, индустријске раднике, све више замењују 

нови профили интелектуалне дијаспоре. Све је више лекара, инжењера, информатичара, 

програмера, стручњака и иноватора различитих профила са Југа и Истока, који се крећу 

према изазовним зонама светског центра. Бројне корпорације на Западу држе отворене 

конкурсе за таленте. Постоје и специјализоване институције које се баве овим послом, у 

истраживачком и менаџерском смислу – “ловом на таленте“. 

 Последице и импликације проузроковане одливом мозгова тешко је разврстати, јер 

се многе од њих испољавају у неколико делатности и на различите начине. Неке 

последице могуће је већ сада регистровати, али са некима ћемо се суочити тек након 

одређеног периода. 

Аутор Никола Чобељић сматра да су узроци одлива мозгова дубоко укорењени, да 

потичу из даље прошлости, а још више из саврмених збивања, из друштвено-економских 

поремећаја које је створио наш послератни развој. Овај аутор узроке одлива мозгова 

групише у неколико тачака: 
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1. Дубока друштвена и економска криза која се испољава као криза читавог 

система, криза институција и друштвеног и економског развоја; 

2. Велика незапосленост, са тенденцијом даљег увећавања; 

3. Младе генерације су највише погођене друштвеном кризом и великом 

незапосленошћу. Лишене су елементарних услова за рад и развој, нису у 

могућности да дођу до посла и одговарајуће накнаде за рад; 

4. Незавидан положај науке и научно-истраживачког рада; 

5. Недостаци нашег научно-истраживачког система један су од суштинских 

разлога заостајања за светским развојем, разлог су што се наш технолошки 

развој заснива на иностраним патентима и лиценцама, на једностраном увозу 

страних технологија; 

6. Поремећени систем вредности који је створио друштвену климу непоштовања 

рада, одсуства друштвене и радне дисциплине и одуства одговорности; 

7. Непостојање организоване бриге и старања друштва о проблему миграција 

високообразованих кадрова, одсуство промишљених мера којима би се 

контролисао и рационално усмеравао одлив мозгова, непостојање неопходне 

евиденције и нужног праћења овог процеса. 

 

Тешко је узети у обзир све последице и губитке које трпи наша држава услед све 

већег одласка научних и високообразованих кадрова. Исти аутор последице одлива 

мозгова групише у неколико тачака: 

1. Губици у смислу трошкова образовања уложених у кадар који мигрира; 

2. Оскудица младих кадрова на Универзитетима у држави, као и у неким 

индустријским гранама (нарочито оним гранама које се заснивају на новим 

технологијама); 

3. Одлазак талентованих кадрова угрожава школовање висококвалификованих 

стручњака, посебно у научним гранама које су дефицитиране; 

4. Дугорочне последице одлива мозгова, у ери смо развоја где су наука и знање 

доминантни чиниоци, највреднији извори друштвеног  и економског напретка, 

у којој су научна истраживања основа развоја и примене нових технологија; 
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5. Духовно и интелектуално сиромашење нације, опадање квалитета њене 

репродукције, пад у просечност; 

6. Демографске импликације везане за одлив мозгова (Чобељић, 1992). 

 

9.1. Утицај поделе рада на одлив мозгова 

 

 Када бисмо настанак и развој цивилизација посматрали кроз деловање различитих 

фактора, тј. ресурса (пољопривреде, индустрије и науке), онда бисмо у историји 

препознали три таласа: 1. талас пољопривредне цивилизације; 2. талас индустријске 

цивилизације; 3. талас научно-технолошке постиндустријксе/информатичке цивилизације. 

Посматрајући миграције становништва кроз три развојно-цивилизацијска таласа, можемо 

доћи до следећих закључака. Миграције у првом таласу углавном су детерминисане 

потребама за храном, бегом од природних непогода или ратних сукоба. Други талас 

доводи до миграција становништва из пољопривреде у индустрију, односно, из села у 

градове. Са индустријом настаје и индустријски пролетеријат, тзв. “плави оковратници“, 

као доминантна радна снага на тржишту рада у капиталистичком начину производње. У 

другој половини XX века настаје трећи талас, као тековина научно-технолошке 

револуције. Основне полуге развоја и напретка човечанства постају везане за науку, знање 

и интелектуални рад. У овом таласу настају промене у професионалној структури радне 

снаге, која се сели из примарног и секундарног сектора у терцијарни. У економији и 

друштву, које постаје умрежено и светско, тј. глобално, формира се специфично тржиште 

у коме доминантну улогу заузима образовни капитал. Настају нови облици миграција у 

савременом друштву. Све је видљивија појава одлива мозгова, као и формирање колонија 

интелектуалне дијаспоре. 

 Промене у подели рада, промене у значају сектора привређивања и промене у 

професионалној структури актера нових производних снага, условиле су смену профила и 

генерација у произвођачком саставу радне снаге: од индустријских радника, “плавих 

оковратника“ ка високообразовним кадровима, за чијим профилом све више јача тражња 

на тржишту. Високообразовани стручњаци се битно разликују од “плавих оковратника“, 

тиме што су наоружани знањем, знају стране језике и отворени су према изазовима 

модернизације и глобализације. Миграција висококвалификоване и стручне радне снаге 
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има тенденцију раста. Тај раст ће се наставити, најмање из два разлога. Прво, у свим 

земљама економски развој ће захтевати специјалистичка занимања и искусне кадрове. 

Друго, привредна активност се кроз кретање високостучне елите обогаћује, јер ова врста 

миграције може имати и функцију трансфера знања из једног дела света у други. Све више 

се истражује смена генерација у саставу произвођачке класе – од индустријских пролетера 

ка интелектуалном пролетеријату и појави нових друштвених промена, чије је деловање 

транснационално, односно, глобално. 

 

9.2. Утицај друштвеног окружења на одлив мозгова 

  

 Неоспорно је да је одлив мозгова повезан са општим привредним и политичким 

стањем у земљи, са узроцима и последицама економског и политичког система у коме 

живимо. Димензије и суштину одлива мозгова не посматрају сви на исти начин. „Док 

једни у одливу мозгова из земље виде појаву која је чак и добродошла, пошто растерећује 

домаће тржиште радне снаге, односно смањује притисак великог броја незапослених, 

нарочито факултетски образованих стручњака, други препознају у овој појави једну од 

највећих сметњи сопственог развоја, једно од највећих ограничења у трци за прикључење 

развијеном свету, за излазак из неразвијености и заосталости у којој још увек, свакако 

незаслужено живимо“ (Тодоровић, 1992). Више је присталица другог мишљења, док 

одсуство података и евиденција о одливу мозгова из Србије говори у прилог првом 

мишљењу. 

 Када је реч о разлозима одласка младих, образованих кадрова из земље ка 

инострансту, друштвено окружење се сматра кључним разлогом за ту појаву. „У земљама 

из којих се одлази одливу мозгова доприноси мањак шанси, пре свега, за проналазак 

посла, економска депресија, политичка нестабилност, опасност по здравље и слично, док 

земље домаћини нуде богате шансе, политичку стабилност и слободу, развијену 

економију и боље услове живота који привлаче таленте“ (Анђелковић, 2017). На 

индувидуалном нивоу велики значај има и утицај породице (нпр. ближњи који живе у 

иностранству), као и професионалне склоности, амбиције у каријери појединца. 

 Друштвени контекст у коме се посматрају животне орјентације омладине у Србији 

представља економска, политичка и друштвена криза, која је започела осамдесетих година 
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и ескалирала почетком деведесетих година XX века кроз распад дотадашње државе. 

Деведесете године XX века обележене су бурним догађајима: распад социјалистичке 

Југославије, међунационални ратови, међународна изолација земље, оружани сукоби на 

Косову и Метохији, НАТО бомбардовање. Ово раздобље одликује пад економске 

активности, веома слаби резултати привређивања, незапосленост, осиромашење великог 

дела популације, висока инфлација и хиперинфлација. Србија је у то време пролазила кроз 

економску и политичку кризу, што је допринело интензивном пресељавању 

становништва. Интелектуална миграција је постојала и раније, пре распада Југославије и 

пре увођења санкција међународне заједнице. Међутим, према истраживањима, санкције 

су убрзале процес одласка стручњака у иностранство. 

Промене попут међунационалних ратова, пропасти привредног система, пропадања 

друштвених делатности и институција, рушења система вредности и друге, различитим 

интензитетом погађају различите друштвне групе. Младе генерације представљају 

најрањивију групу у процесу транзиције, јер и њих карактеришу одређени прелази, 

односно, транзиције, промене. Млади људи пролазе кроз период сазревања и припремања 

за преузимање трајних друштвених улога и управо они сносе највеће последице 

друштвених промена и преокрета. Младост представља период у коме долази до највећих 

прекретница у животу. То је период када млади треба да донесу важне одлуке о 

образовању, запослењу, ступању у брак и заснивању породице. „Економска  и друштвена 

криза у Србији допринела је томе да су млади људи незадовољни својим статусом у 

друштву, образовним системом, културним животом, радним ангажовањем (ван своје 

струке), нерешеним стамбеним питањем, порастом стопе криминала и корупције“ 

(Марковић Крстић, 2017). Младе генерације теже да образовањем и запошљавањем 

остваре професионалне аспирације, осамостале се и напредују на друштвеној лествици. 

Уколико су у томе онемогућене, настојаће да траже подстицајнију друштвену средину 

која ће им омогућити напредак на свим пољима делатности и живота.  

Што су проблеми у земљама у транзицији већи, то више младих жели да од њих 

побегне негде где је тих проблема мање. „Овај је феномен већ тако раширен да социолози 

говоре о стампедо генерацији младих који радије беже из земље него што се хватају у 

коштац са проблемима“ (Николоћ, 2004). Овим једна држава губи будуће интелектуалне, 

политичке и економске потенцијале и ограничава будући развој. С друге стране, одлазак 
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младих у иностранство може оставити и друге негативне последице. „Даљи одлазак 

младих и образованих у иностранство може учинити да у Србију коначно дође само 

класична индустрија (другог таласа), као што је обрада коже, текстилна индустрија, базна 

хемија, металска индустрија и слично, а не софтверска индустрија, електроника, 

компјутерска индустрија, телекомуникације или генетски инжењеринг и на генетским 

истраживањима базирана фармацеутика“ (Николић, 2004).  

Очекиване промене након измене власти 2000-тих година, нису се десиле, па се 

емиграција младих и образованих људи наставља и данас. Омладина чека да дипломира, 

па да емигрира, што представља велики национални губитак. Као разлоге одласка младих 

у оваквим друштвеним околностима, можемо навести: велику незапосленост, мале плате, 

мала улагања у науку, непостојање јасне стратегије за младе и високообразоване, пад 

система вредности, лоше вредновање високостручног кадра и лоше плаћање тог кадра. 

Млади и образовани људи често не могу да нађу посао у струци, немају могућности за 

усавршавање, напредовање у каријери, незадовољни су животним стандардом, па се 

одлучују за одлазак у земље западне Европе и прекоокеанске земље. У тим земљама млади 

људи са завршеним вишим и високим школама, више су цењени, имају знатно веће плате 

и боље прилике за стручно усавршавање. Млади у Србији исказују велику критичност 

према друштвеним и економским приликама у земљи. Сматрају да постоји одсуство 

здраве конкуренције, као и негативна кадровска селекција услед које најталентованији 

појединци одлазе из земље. Истичу немогућност решавања питања основне егзистенције, 

питања запослења, стана, културних потреба. Такође, присутно је запажање младих да се у 

Србији рад не цени довољно (цени се диплома, а не рад). 

Одлив мозгова уопште постао је закономерна појава захваљујући двема групама  

детерминишућих околности. На првом месту, научни и технички кадрови школују се на 

многим странама, рекло би се у свим земљама, док се научни и технолошки развојни 

капацитети налазе у малом броју водећих држава. На другом месту, индивидуи која се 

школује за одређени профил не остаје много простора за лично одлучивање, јер је, на неки 

начин, место њеног будућег рада и усавршавања већ унапред одређено распоређеним 

институцијама и установама у нашој држави и свету. Одлив мозгова на тај начин постаје 

трајан процес и део подељеног света. 
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Почетак масовнијег одлива мозгова из Србије одређен је, са једне стране, почетком 

највећег таласа процеса глобализације на међународној политичкој и економској сцени и, 

са друге стране, процесом транзиције која је наступила деведесетих година XX века. 

 

9.3. Утицај глобализације на одлив мозгова 

 

Глобализација, као процес везан за успон трећег развојно-цивилизацијског таласа, 

довела је до глобалног кретања рада и капитала, стварајући јединствено, глобално 

тржиште, глобалну економију. У овом контексту настали су феномени глобализације 

образовања и тржишта радне снаге, отвореност и проходност граница. Промене у подели 

рада и у професионалној структури актера нових производних снага, условили су смену 

профила у произвођачком саставу радне снаге: од индустријских радника “плавих 

оковратника“ ка високообразованим кадровима. Одлив мозгова се, са једне стране, може 

посматрати као израз глобализације образовања и тржишта радне снаге у савременом 

свету, а са друге стране, као израз неједнаке размене рада и нових облика експлоатације на 

тржишту “сиве материје“. На овом тржишту постоји висока конкуренција знања, 

професионалних способности, иновативности, стручњака, научника, креативне 

интелигенције из чијег састава се регрутују висококвалификовани радници. 

Основне полуге развоја и напретка друштва у трећем таласу везане су за улогу 

науке, знања и интелектуалног рада. Тако настају промене у професионалној структури, а 

радна снага се сели из примарног и секундарног у терцијарни сектор. Читаво друштво, па 

и економија, постаје умрежено и светско – глобално. Ствара се специфично тржиште 

“сиве материје“, на коме доминантну улогу има образовни капитал. Према томе, настају 

нови облици миграција у савременом свету. Све је видљивија појава одлива мозгова, 

егзодуса интелигенције. Ови процеси у XXI немају границе, они постају 

интерконтинентални, једном речју глобални. Образовање постаје значајан канал 

просторне покретљивости појединаца. Нова револуција знања у стању је да поруши све 

зидове и границе. „У оваквим условима глобализације света, у перспективи настаће 

феномен циркуларне транснационалне миграције, кружења елита знања; које ће постати 

кључни ресурс/капитал за подизање иновационо-развојних капацитета појединих земаља у 

глобалном светском систему“ (Митровић, 2017).  
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Данас је тржиште рада, за већину, постало јединствено – глобално. Оно 

функционише на принципу понуде и тражње. Широм света је нарасла потражња за 

изузетно образованим појединцима. Студенти из сиромашног света одлазе у развијене 

земље на специјалистичке и докторске студије и тамо остају, а мултинационалне 

компаније из тих земаља шире своје послове у земље из којих ти студенти долазе. За 

обављање својих послова ове компаније траже нову радну снагу на том новом тржишту. 

На први поглед све је избалансирано, једни одлазе, други долазе и међународна сарадња 

се одвија. Нажалост, иза тих операција обично стоји тотално неизбалансиран однос 

између ова два система. 

Друго лице процеса глобализације образовања јесте неједнака размена и 

експлоатација интелектуалног рада у савременом свету, чију цену плаћају зависне, 

неразвијене земље из зоне светске полупериферије и периферије, развијеним земљама 

светског, односно, европског центра. У том смислу одлив мозгова данас појачава разлике 

у развијености између развијених и неразвијених земаља. Преко својих 

транцнационалних, глобалних корпорација, развијене земље данас држе отворене 

конкурсе за “лов на таленте“ из неразвијених земаља, помажући се стипендијама и другим 

инструментима. Развијене земље су почеле да осмишљавају стратегије за привлачење 

оваквих кадрова, што је довело до померања у односу на претходне периоде, када је 

тржиште радне снаге било отворено и за оне са нижим образовањем. Још увек не постоје 

“правични“ односи на глобалном тржишту. Чини се да ће проћи још доста времена до 

планетарног кружења знања и подстицаја равоја земаља матица, тј. земаља из којих су 

стручњаци отишли. 

С обзиром на то да високообразовани кадрови добро промишљају пре него што се 

одлуче за земљу у коју би емигрирали, развијене земље су почеле да се утркују у 

обезбеђивању бољих услова за овакав кадар. Сједињене Америчке државе су промениле 

емиграциону политику и још током деведесетих година издале много већи број 

боравишних дозвола за образоване кадрове у односу на обичне раднике. Европска унија је 

са друге стране, потписала бројне споразуме о мобилности високообразованих кадрова у 

области науке, технике и технологије.  

Феномен одлива мозгова, који је некада био карактеристичан само за неразвијене 

земље и земље у развоју, под утицајем глобализације постаје глобални феномен, јер се 
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тежиште миграција шири и на високоразвијене земље. Према томе, сматра се да је у овом 

случају оправданије говорити о циркулацији мозгова, уместо о одливу мозгова. 

Све већи број стручњака усмерава се ка животу у два или више друштава 

паралелно и развија транснационалне заједнице и транснационалну свест. Овоме 

доприноси јачање неформалних мрежа као вида комуникације, као и организације које 

превазилазе границе националних држава. Просторна покретљивост стручњака омогућава 

да се створе мостови између држава које примају или дају те стручњаке. 

Република Србија данас није у ситуацији да бира хоће ли да се укључи у свет 

глобализоване светске економије и нових технологија. Она се већ определила за 

прикључење Европској унији са свим економско-правним последицама таквог избора. 

Није тајна да стручњаци лакше мигрирају између земаља чланица Европске уније. Као  

примери могу послужити Румунија и Бугарска, па и Хрватска, одакле се становништво 

које мигрира може мерити у милионима (из Бугарске је емигрирало око 2 милиона 

становника). Треба поставити питање да ли то будућност какву желимо за нашу државу. 

Међутим, Србија може и треба да бира, односно, пажљиво да планира привредни, 

технолошки и социо-културни развој, у складу са околностима и потребама будућих 

генерација, уз очување традиције и духовности српског народа.  

 

9.4. Утицај положаја науке у друштву на одлив мозгова 

 

Јединствено је запажање младих да у Србији влада неадекватно вредновање 

научноистрживачке делатности, што указује на незавидан положај науке. У науку 

друштво мало улаже, у употреби је застарела технологија уз лоше услове за 

експериментални рад. Такође, споро је протицање нових сазнања и спор је проток 

информација, а све то условљава заостајање науке и подстиче младе стручњаке на одлазак 

у иностранство. 

Основни узроци одлива мозгова, леже пре свега, у тражењу одговарајућих услова 

за квалитетно нов научни и стручни развој и афирмацију. Затим, у тражењу могућности за 

делотворно и креативно самопотврђивање, могућностима одмеравања властитих научних 

домашаја са највећим умовима света. Познато је да научно развијеније средине брже 

примењују резултате научних истраживања, укључујући их у светску баштину и систем 
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науке, чиме се излази из уских оквира. Много је подстицајнија атмосфера непосредне 

комуникације, дељења нових идеја које бодре и поспешују лична стваралачка надахнућа. 

Делујући у просторима светске науке, млади стручњак је у могућности да задовољи свој 

прави научни интерес. У тим ширим релацијама ослобађа се стваралаштво, радозналост, 

упорност која младог стручњака брани од могућег посустајања, али и од самозадовољства 

постигнутим. 

Наука и њена примена постали су у савременој епохи главни покретачи привредног 

и друштвеног развоја. Земље које су схватиле пресудан значај науке за свој развој, дају 

науци изузетно висок друштвени статус и за њу издвајају велики и све већи део 

националног дохотка. Улагање у науку и образовање, посебно високо школство, постало 

је најуноснија и најрентабилнија инвестиција. Знање постаје нови фактор призводње, 

фактор који је чак пресуднији од расположивих привредних ресурса. Земље које су мање 

развијене, ако хоће да смање заостајање, морају се у домену науке добро организовати и 

пратити развој и достигнућа светске науке и њене примене. Земље у развоју, где спада и 

Србија, не смеју дозволити да токови светске науке и научно-технолошке револуције 

пролазе мимо њих, иначе ће све више заостајати и губити корак са развијеним светом. Па 

је отуда ослањање на науку императив нашег времена и привредног и друштвеног развоја. 

Наука је у нашем друштву доживела динамичан развитак, о чему говори велики 

број факултета и универзитета, научноистраживачких организација и научних радника. 

Остварени су видни резултати у научном раду, један број научних радника постигао је 

својим радом и светску афирмацију. Али ипак, положајем и стањем науке и њеним 

доприносом, не можемо бити задовољни у потпуности. Основни проблем  је тај што 

наука, научне организације и научни радници немају одговарајуће место у нашем 

друштву. Њихов статус и материјални положај је неповољан и недовољно стимулативан. 

То је основни узрок одлива мозгова из науке у неке друге области рада, из једних у друге 

регионе, као и из земље у иностранство. 

Пребрза и недовољно рационална експанзија, уситњеност и разједињеност научно-

наставних и научноистраживачких огранизација, остављају свој траг на квалитет 

високошколског образовања, кадрова и пројеката. Ово такође оставља траг на материјални 

положај науке, научних организација и научних радника. Неповољан друштвени и 

материјални положај ствара код научника осећај друштвене деградираности и њих и 
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науке, умањује њихову приврженост научном раду. То делује дестимулативно на 

најталентованије младе стручњаке кад је у питању опредељење за науку за свој позив. 

Један од основних разлога што наша наука не испуњава на задовољавајући начин 

своју друштвену функцију и зашто то доводи до одлива мозгова, налази се у стању и 

положају научног кадра. Недовољан је број кадрова који жели да се посвети 

научноистраживачком раду. Тај број је у неким гранама науке које су од значаја за развој 

привреде, знатно испод просека. Без довољног броја научних кардова који се баве 

научноистраживачким радом, не може се очекивати да се привредни развој једне земље 

ослони на сопствену науку и да користи њена достигнућа. Развој научноистраживачког 

кадровског потенцијала заостаје због неадекватног образовања и одабира кадрова за 

научни рад. Такође, заостаје због недовољног подстицаја за научноистраживачки рад и 

усавршавање, неадекватне организације и бриге о научним кадровима. При том треба 

имати у виду да су за право научно истраживање, за стваралаштво, потребни одговарајући 

и све већи ниво образовања, знање, искуство и интензиван рад. Али за ову врсту рада 

потребни су и смисао, наклоност и таленат. Отуда је неопходно систематско праћење и 

одабирање оних који имају смисла за научноистраживачки рад, њихово неговање и 

мотивисање на рад, пружање услова за останак у земљи. 

Недовољна материјално-техничка опремљеност научних организација 

најнепосредније утиче на одлив мозгова. Проблем одсуства заједничке стратегије 

дугорочног развоја науке, као дела целокупног развоја земље, такође утиче на одлив 

мозгова. Стога је потребно повезивање, удруживање, обједињавање истраживачких 

капацитета (кадрова, опреме, средстава) у приоритетним научним областима како би се 

повезали сви видови истраживања, од фундаменталних, преко примењених, до развојних 

истраживања. 

Начин финансирања такође може довести до тенденције заостајања развоја науке, а 

самим тим и одлива мозгова. Због начина финансирања научноистраживачке институције 

губе свој научни карактер и претварају се у стручно-услужне организације. Треба радити 

на чвршћој интеграцији науке и привреде, на остваривању знатнијег издвајања средстава 

привредних организација за науку. Проблеми се могу јавити услед територијалне и 

гранске дезинтеграције привреде, њене уситњености, распарчаности, затворености и 

неповезаности. 
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Питање одлива научних и техничких кадрова је од виталног значаја за све 

неразвијене земље. Пре свега, формирање високо квалификованог кадра је скупа 

инвестиција, како по уложеним средствима, тако и по времену трајања формирања таквих 

кадрова. 

Изузетно мала улагања у науку у Србији не мотивишу млади научни кадар да 

остане у земљи. Србија је, према Гречићу, у првој половини прве деценије XXI века 

издвајала свега 0,1 – 0,4% бруто домаћег производа за истраживање и развој, што јасно 

говори о разлозима због којих српска научна елита одлази из земље. Просечни расход из 

републичког буџета по ученику у школама основног, средњег и високог образовања у 

Србији износи 712 америчких долара, наспрам просечно 5.000 долара код развијених 

земаља света. Земље које привлаче то становништво дају адекватне услове за научни рад, 

напредовање, усавршавање, као и зараде које вишеструко превазилазе зараде у Србији. 

Колико Србија губи, а колико добијају земље које привлаче високообразовани кадар, 

говори податак да “производња“ једног стручњака, према процени међународних 

организација (из средине деведесетих година XX века), кошта око 300.000 долара. На 

основу те вредности и броја одсељених стручњака, Гречић процењује да је Србија кроз 

емиграцију научника и инжењера у последње две деценије изгубила преко 12 милијарди 

долара. 

Кретање становништва је одувек било битна компонента економског развоја, па 

самим тим улагање у нове индустријске гране захтева и инвестирање у кадрове. Многе 

развијене земље штеде средства за образовање кадрова усељавањем потребних кадрова из 

иностранства. Већина стручњака који се баве одливом мозгова тврди да тај процес има 

негативне импликације по земље порекла. Земља порекла је имала не само трошкове 

образовања, већ и одгоја у непродуктивном добу. Одлив мозгова, што се науке тиче, може 

бити од помоћи само ако иде у оба правца, јер одлазак само према развијеним земљама 

доводи до тога да богате земље постају богатије, а сиромашне још сиромашније. 

Треба спречити одлив мозгова из Србије са једне стране, док се са друге стране, 

наука мора ослобађати затворености. Научне радове и научне резултате треба чинити 

доступним широј научној, стучној и осталој јавности. Стручњаке треба подстицати на 

толеранцију, слободно и неспутано деловање у науци, треба подтицати њихово 

усавршавање и “циркулацију мозгова“. Истиче се и улога фактултета и универзитета при 
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запошљавању најбољих дипломираних студената, магистара и доктора наука, њиховом 

благовренемом укључивању у научноистраживачки рад и наставу. Затим, у формирању 

што комплексније евиденције података о студентима који су отишли на рад изван земље. 

У овом контексту истиче се улога студентских организација и студентског парламента у 

развијању сарадње са удружењима српских студената изван домовине, у неговању 

колегијалних и дружељубивих односа. 

Како би се побољшао положај науке и њен утицај на одлив мозгова, неопходне су и 

промене попут промена начина финансирања факултета, као и избегавање “лова на 

студенте“. Школовањем “непотребних“ струка (од уписа се зна да студент са одређеном 

дипломом не може наћи адекватно запослење), студенти се доводе у ситуацију да након 

дипломирања доносе одлуку о одласку у иностранство, или остају у Србији на бироу за 

запошљавање, уколико се нису запослили ван своје струке. Није најважније само 

уписивати одређени број студената, било каквих и било којих струка.  

Последице егзодуса стручњака из наше земље су недовољно истражене. Има, 

међутим, довољно аргумената за потврду тезе да одлив мозгова представља обрнути 

трансфер технологије. Србија у великој мери “извози“ ствараоце нових технологија, а 

увози технолошка решења. Она тим егзодусом, поред уложених средстава у одгој и 

образовање, губи и на пољу науке, медицине, индустрије, привреде уопште. Међутим, 

нису узети у обзир губици које Србија остварује тиме што на бироима за запошљавање 

годинама чека велики број високообразованих и високостручних радника.  

 

9.5. Демографске последице одлива мозгова 

 

Узроци одлива мозгова могу бити различити. Последице овог феномена за мање 

развијене земље су увек исте: када превише младих и образованих напусти једну земљу, 

долази до значајног смањивања стопе рађања деце и долази до старења популације. 

Тенденција омладине да одлази из земље изазива и друге последице, попут депопулације, 

нарушавања полне структуре, што даље води у запуштање обрадивог земљишта и 

пољопривреде, стагнирање целокупне производње и друштвеног развоја. Ове негативне 

демографске промене имају значајан утицај на друштво, нарочито у ситуацијама када не 

постоји други демографски прилив.  
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Утицај миграција из угла временске компоненте може бити двојак. Прво, постоји 

тренутни ефекат, који се огледа у истовременој промени броја становника и његове 

структуре. Друго, постоји и дугорочни ефекат, који се огледа у томе да одлив становника 

односи са собом све биолошке факторе који утичу на промену укупног становништва. 

У иностранству живи и ради велики број наших суграђана, чији највећи део чине 

људи млађи од 40 година. Заснивајући своје породице ван земље, они не учествују у 

обнављању и репродукцији домаћег становништва, не увећавају домаћу популацију. Та 

околност озбиљно погоршава демографску ситуацију у многим нашим подручјима, 

особито у подручјима која карактерише ниска стопа прираштаја становништва. То 

доприноси депопулацији тих подручја, а дугорочно гледано и опасном умањивању укупне 

величине појединих нација. 

 Са друге стране, у великом броју развијених земаља, које су имиграционе земље, 

постоји криза фертилитета, па може бити да је младо, способно и образовано 

становништво у тим земљама пожељно. За то време, земље у развоју које су емиграционе, 

често имају висок демографски раст, који поред осталих, може представљати “push“ 

фактор. Стога, иако нису пресудни, демографски фактори су за будући одлив мозгова 

значајни. 

 Одлив мозгова утиче на демографске карактеристике и на тај начин што се смањује 

интелектуални подмладак. Такође, изостаје педагошки утицај личног примера 

интелектуалне елите на уже и шире окружење, а долази и до изостанка неких позитивних 

наследних особина на потомство. 

 

9.6. Економске последице одлива мозгова 

  

Стално смањење високообразованих кадрова, који представљају развојно језгро 

сваке привреде, утиче на квалитет будућег економског и друштвеног развоја Србије. 

Држава постаје сиромашнија у погледу учешћа кадрова школованих за рад у 

научноистраживачким институцијама, просвети, здравству, култури и уметности. Овим се 

негативно утиче на животни стандард и квалитет живота становништва и подстичу даље 

миграције ка развијеним земљама.  
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Такође, миграција високостручног становништва повезана је са међународним 

кретањем капитала и често има одлучујући утицај на усмеравање токова тог капитала. 

Миграције утичу на стране директне инвестиције на тај начин што компаније узимају у 

обзир стручност и доступност локалног персонала. Могуће је да ће их овакве миграције 

одвратити од инвестиција, уколико је држава изгубила своје најквалификованије људе. 

Након 2012. године, параметар “Brain Drain“ је рашчлањен на два параметра под 

називом „способност земље да задржи таленте“ и „способност земље да привуче таланте“. 

По оба параметра Србија се налази на самом дну лествице анализираних земаља, што 

можемо видети на основу података из табеле бр. 1. 

Тражња за српским научницима, инжењерима, лекарима и истраживачима остаје и 

даље на високом нивоу. Уколико тренд одлива мозгова из Србије задржи досадашњу 

динамику, Србија ће се суочавати са проблемима попут ниске продуктивности, недовољне 

конкурентности домаће производње на иностраном тржишту, проблема у здравственом 

систему (недостатка лекара одређених специјалности и медицинског особља), проблема у 

области истраживања и развоја за које поседује потенцијале. 

 

Табела бр. 1, Одлив мозгова у Србији према индексима Светског економског форума у 

периоду од 2013. до 2015. године [2] 

  2013. 2014. 2015. 

Укупан број земаља које су 

обухваћене истраживањем 
147 148 140 

Способност Србије да задржи 

таленте 
146 141 140 

Способност Србије да 

привуче таленте 
147 143 139 

 

Од деведесетих година XX века све је уочљивији одлазак младих и образованих 

људи из Србије. Они одлазе у иностранство ради посла или стручног усавршавања (након 

кога се ретко враћају), јер им земља матица не пружа адекватне услове да то у њој остваре. 

Ово предстаља озбиљан проблем. Србија као земља порекла емиграната, губи део 

популације који је изузетно важан у привредном и укуном развоју земље. Према Гречићу, 

располагање људским капиталом највишег квалитета најбитнији је елемент у ефективном 

управљању одрживим развојем и у статегији развоја највећег броја земаља у свету. 
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„Емиграцијом, Србија губи оно што је инвестирала у одгој, школовање, образовање и 

обучавање људи који постижу врхунске резултате, али исто тако губи и то што се 

инвестициони капитал у образовање и обучавање не враћа матичној држави, већ се 

поклања земљи пријема високообразованих и стручних кадрова“ (Гречић, 2010). 

Узимајући процену међународних организација, из средине деведесетих година XX века, 

према којој производња једног стучњака кошта око 300.000 долара, као и број 

високообразованих младих који су напустили Србију, Гречић процењује да је Република 

Србија кроз њихову емиграцију у последње две деценије изгубила преко 12 милијарди 

долара. Николић указује и на то да се велики губитак земље огледа, не само у 

финансијском губитку, већ је, како истиче: то „губљење будуће интелектуалне, политичке 

и економске елите једне земље што знатно отежава њен будући развој“ (Николић, 2004). 

Томе у прилог иде већ познато искуство да Сједињене Америчке државе непрекидно 

остварују ван буџетске уштеде кроз очекивани прилив мозгова, захваљујући 

најнеразвијенијим земљама света, које школују о свом трошку најбоље стручњаке за ову 

државу. 

Развијене земље често доносе законе којима поспешују прилив мозгова из 

неразвијених земаља, док неквалификованим имигрантима постављају озбиљна 

ограничења. То је у неразвијеним земљама довело до предлога да се образовани 

емигранти опорезују или у време одласка, или да се опорезују њихови каснији приходи, 

све у циљу надокнаде за трошкове њиховог школовања. 

Високостручни кадрови су предуслов економског развоја земље. Због тога, како 

наводи Стефановић, одлив памети из једне националне привреде представља за њу 

губитак виталног потенцијала и доводи у питање националну економију. „Ако се неко 

жели конкурентски да сломи, треба му узети кадровско језгро. Осим тога, треба узети у 

обзир и трошкове стварања таквог људског капитала“ (Стефановић, Стефановић, 2017). 

Одлив мозгова се може посматрати као извоз капитала, које доводи до продубљивања јаза 

између развијених и неразвијених земаља, јер савремени научно-технолошки развој носи у 

себи ту нову могућност, а томе доприноси све интензивнији трансфер најпродуктивнијег 

дела становништва. Ову појаву омогућује и подстиче растућа тражња за стручњацима у 

развијеним земљама, чији убрзани технички напредак захтева увећани удео ових 

стручњака, а тражња надмашује домаћу понуду. 
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Модерна технологија све више захтева интелектуални рад и све мање у првом реду 

физички напор. Домаћи сртучњаци боље познају њене материјалне и људске изворе и по 

правилу боље могу допринети развоју сопствене земље него инострана помоћ, односно, 

кадрови који долазе из другачијих економских и цивилизацијских услова. 

Одлазак високостучних кадрова није искључива карактеристика земаља у развоју. 

Научници одлазе у иностранство и из развијених земаља, Енглеске, Француске, Италије, 

Канаде и Сједињених Америчких држава, захваљујући великој мобилности научних 

радника и чињеници да данас практично не постоје националне границе за талентоване 

кадрове. Предности којима располажу развијене земље јесу понуда бољих услова живота 

и већих изгледа за стручно усавршавање и афирмацију. Те компаративне предности чине 

да ни средње развијене, па и развијеније земље, нису поштеђене губитка једног дела 

својих интелектуалних кадрова, привучених предностима које им пружају најбогатије 

земље. Међутим, постоји једна битна разлика у односу на мање развијене земље. Код 

развијених земаља трансфер има двосмерни карактер, врши се у оба правца. У случају 

мање развијених земаља он је по правилу једносмеран. С обзиром на тај једносмерни 

карактер и околност да је миграција стручњака, а посебно научних радника, један од 

облика трансфера ресурса, сличан трансферу технологије и капитала, с правом се у овом 

случају говори о “обрнутом трансферу технологије“. 

Мотив миграција савремене интелектуалне елите није ма какво запослење и 

уопште виши животни стандард, већ рад на научним и технолошким пројектима који им 

одговарају, не нужно и уз максимирање дохотка и стандарда. „Ресурс који привлачи 

мозгове су капацитети за генерисање нових научних знања и технологије за њихову 

примену. Али, поред тога, и читаво економско окружење, које је способно да апсорбује 

научна открића, да их аплицира у технолошке иновације, и да их економски валоризује “ 

(Мацура, 1992).  
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10. Подаци и процене о одливу мозгова из Србије 

 

Највећу тешкоћу за целовит приступ одливу мозгова представља одсуство сређене 

чињеничне грађе, тј. одсуство званичне евиденције о овој појави. Не постоје подаци о 

броју, професионалној структури, географском размештају и пословима на којима раде 

наши стручњаци у иностранству. Усместо такве сређене и организоване грађе, 

расположиве су само процене појединаца или институција, које су парцијалне и 

индувидуалне, па и други недовољно проверени или непрецизно обрађени статистички 

подаци. 

Када је у питању одлив мозгова, треба имати на уму и то да високообразовани 

кадрови највише измичу свакој евиденцији, јер је ова врста емиграције увек индивидуална 

и одвија се мимо свих устаљених канала, а завршава се у великом броју земаља и 

институција. Најпотпунија и свеобухватна евиденција била би попис становништва, што 

није лако спровести у дело, пописати раштркане стручњаке по целом свету. Али, попис 

становништва ипак пружа најпотпунију представу о бројности ове популације на раду у 

иностранству. 

Савремена социјална статистика говори да је, само из земаља у транзицији са 

Истока и Југоисточне Европе – на запад (у ЕУ, САД и друге развијене земље) одбегло 

преко 1 милион факултетски образованих кадрова у последњих 20 година. 

Према југословенском попису становништва из 1981. године, на раду у 

иностранству налазило се 17.000 југословенских грађана са вишим и високим 

образовањем, или 2,3% укупног броја становника старијих од 15 година. Подаци 

америчког пописа из 1980. године показују да је у тој години у Сједињеним Америчким 

државама било 14.000 лица југословенског порекла, са завршеним факултетом, а више од 

половине тог броја чинила су лица млађа од 44 године. Према резултатима 

аустралијанског пописа становништва из 1981. године, у броју активних становника 

југословенског порекла било је 3,5% оних са високом стручком спремом, односно, 2.900 

лица. 

„Из процена које дају неки домаћи аутори произилази да је број наших 

високобразованих сународника, који раде у иностранству, знатно већи од оног који 

исказује званична статистика, и према тим проценама он варира између 30 и 50 хиљада“ 
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(Чобељић, 1992). Гречић процењује да је деведесетих година само у Сједињеним 

Америчким државама било око 25.000 високообразованих лица рођених у Југославији, 

међу којима је преовлађивала техничка интелигенција, а у земљама Западне Европе 

претпоставља да их је било најмање 12.000. Професор Радивоје Петровић, у научном 

саопштењу поднетом на новембарском састанку OECD-а из 1987. године, посвећеном 

проблему научних и техничких кадрова, износи податак да је у следећих 7 – 8 година 

тадашњу Југославију напустило око 1000 инжењера школованих у високоим 

технологијама, чиме је Југославија изгубила око 20% свог ионако скромног потенцијала у 

високим технологијама. Треба поменути и оцену академика Борислава Божовића да је 

осамдесетих година прошлог века скоро половина здравствене службе у Швајцарској 

почивала на југословенским лекарима и медицинским стручњацима.   

Како не постоје прецизни подаци о броју наших стручњака који живе и раде у 

иностаранству, самим тим не постоје ни прецизни подаци о професионалним категоријама 

наших стручњака који одлазе у иностранство. „На основу узорка (делимичне евиденције), 

међутим, утврђено је да највише одлазе лекари, посебно хирурзи, и стоматолози, а затим 

инжењери и научни радници. Процењује се, на пример, да је из Југославије у Западну 

Европу емигрирало око 1200 стоматолога; да само у Западној Немачкој ради око 500 

југословенских лекара итд“ (Ханић, 1992). 

Подаци показују да се прилив младих високообразованих лица и стручњака из СРЈ 

у САД, Канаду и Аустралију и друге земље, значајно повећао од деведесетих година. 

Према подацима Гречића, САД су 1993. године примиле 442 стучњака из бивше 

Југославије, а у Канаду је емигрирало око 7.000 људи, од чега су чак четвртину чинили 

високообразовани. У периоду од 1992. до 2007. године, на основу података о броју 

издатих усељеничких виза, у САД се уселило 62.745 људи, у Канаду 33.153, у Аустрију 

око 29.000 људи из Србије и Црне Горе, а међу њима је било више од 10% људи са 

универзитетском дипломом. Осим тога, Сједињене државе су издале 790 виза по основу 

студентске размене и 1.535 виза за студенте који су одлучили да студирају у тој земљи 

(Пешић Јенаћковић, 2017).  

У последњој деценији XX века и у првој деценији XXI века миграције стручњака и 

научника из земаља у развоју у развијене земље веома су интензивиране и обухватају 

велики број миграната. Из Србије је током ове две деценије емигрирало 40.000 лица која 



38 
 

су отишла у Северну Америку и у земље ЕУ. Тиме је значајно осиромашена образовна 

структура домаћег становништва, а последице тог процеса које се данас осећају у 

привреди и друштву, биће још видљивије у будућности. „Повратак српских 

високообразованих стручњака из иностранства, није могућност на коју се може са 

сигурношћу рачунати и која у догледној будућности може дати позитивне ефекте на 

развој привреде и друштва. Основни услови за њихов повратак јесу стварање модернијег 

пословног амбијента у Србији, услова за рад који ће бити једнаки онима које имају у 

иностранству и смањење разлика у зарадама и економским могућностима између стране 

земље чији су резиденти и матице“ (Божић Миљковић, 2017). 

Према подацима из 2005. године, када је још увек постојала Државна заједница 

Србија и Црна Гора, држава Србија и Црна Гора имала је 149.065 исељених стручњака и 

заузимала је 24. место на листи земаља са највећим бројем исељених стручњака. 

Према резултатима Пописа 2011. године, од укупног броја лица у иностранству, 

18,6%  или 6.550 лица, чинили су они који студирају у иностранству, док су им чланови 

породице у Србији. Такође, у 2011. години у Србији је било 1706 лекара. Сертификат 

добре праксе, који је неопходан за рад у иностранству, затражило је 1500 њих. Ово је јасан 

показатељ какве последице у будућности може претрпети Србија, што се тиче здравства. 

Поставља се питање каква је ситуација у осталим гранама привреде, јер не постоје 

прецизни подаци. 

 

11. Где мигрирају висококвалификовани стручњаци? 

 

Главне земље према којима се крећу миграције наших стручњака, претежно 

техничке интелигенције, чине Сједињене Америчке државе, Аустралија и Канада, а нешто 

мање и земље Западне Европе, посебно земље чланице ЕУ. У броју активних 

југословенских грађана усељених после рата у САД, стално се увећава удео лица са 

високим образовањем. Њихов процентуални удео расте од 13,1% у 1965. години на 26,2% 

у 1984. години. Више од једне четвртине отпада на високообразоване кадрове – инжењере, 

лекаре, физичаре, професоре, научнике. 

Највећи број стручњака је у петнаестогодишњем периоду (1979-1994. год.) отишао 

у САД и Канаду. Следе Аустралија, а затим европске земље – Велика Британија, Немачка, 
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Француска, Швајцарска, Италија и Холандија. Класичне усељеничке земље, САД, Канада, 

Аустралија и Нови Зеланд, остају као најзначајније дестинације за научнике и стучњаке у 

овом периоду (Група аутора, 1996). 

На основу анализе података Министарства за просвету, науку и технолошки развој, 

Гречић је 2010. године израдио листу држава са највећим процентом српских 

високообразованих стручњака. То су: Сједињене Америчке државе (37%), Велика 

Британија (18%), Немачка (9%), Канада (9%), Шведска (4%), Швајцарска (4%), Аустрија 

(3%) и са мањим процентима Луксембург, Чешка и Словачка (Павлов, Ракић, 

Петронијевић, Група 484, 2010). Ове државе можемо видети на слици бр. 1.  

 

 

 

Слика бр. 1. Државе са највећим процентом српских високообразованих миграната (извор: 

http://www.outline-world-map.com/political-world-maps) 
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Према Попису из 2011. године, земље које привлаче младе људе остале су исте као 

и 2002. године, али са донекле измењеним редоследом. Аустрија је сада на првом месту, 

23,7%, испред Немачке, 15,2%, и Швајцарске, 14,7%. 

Исељавање нашег становништва у Немачку има дугу традицију, а у новије време 

запажен је масовнији одлазак младих медицинских радника. Дешава се да се све већи број 

људи различитог смера, али и нивоа образовања, преквалификује за медицинску 

сестру/брата. То су врло често и високообразовани људи који у нашој земљи не могу да се 

запосле. У односу на 2002. годину, повећан је број оних који су изабрали Италију. У ову 

земљу такође одлазе младе медицинске сестре, али и студенти на школовање или да 

чувају децу. 

 

12. Како спречити одлив мозгова? 

 

Живимо у добу глобализације знања, науке и стручњака. У тој интеракцији науке и 

образовања остварује се научни прогрес и цивилизацијски развој. Овим глобалним 

трендовима морају се прилагођавати и национални системи, како би ишли у корак са 

њима. Нашој земљи је потребна нова демографска политика, нова политика у области 

науке и образовања и нова политика према дијаспори. Посебно је значајан однос према 

новој, српској интелектуалној дијаспори. 

Неопходно је појаву одлива мозгова мултидисциплинарно и целовито истраживати 

и изграђивати стратегију трансформације негативних у позитивне ефекте ових миграција. 

Потребно је радити на програмима који ће омогућити да се од одлива мозгова дође до 

прилива знања, односно, да се садашњи губици претворе у сутрашњи бенефит за развој и 

перспективу Србије. 

Постоје три приступа феномену одлива мозгова. То су: 

1. Неолиберално-оптимистички приступ, према коме је одлив мозгова израз 

глобализације образовања и деловања закона тржишне економије у ери 

глобализације; 

2. Догматско-песимистички приступ, следбеници овог приступа у одливу мозгова 

виде само негативну страну, по њима они који одлазе из земље нису патриоте, 
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изгубљени су за земљу, изгубиће свој идентитет и асимиловати се у друге 

заједнице; 

3. Критичко-креативни приступ, његови аутори гледају на ову појаву тако што 

сагледавају њене позитивне и негативне аспекте. 

У зависности од приступа одливу мозгова који је заступљен у одређеној држави, 

формирају се стратегије за спречавање и смањење миграције високообразованих 

стручњака. Некада је неопходно променити и сам приступ овој појави ради потпунијег 

сагледавања могућности за њено спречавање. 

Могуће је систематски утицати на одлив мозгова стварањем бољих услова за 

живот. Решено стамбено питање, квалитет живота уопште (култура, друштвени живот) и 

фактори сигурности радног места, као и породични разлози, могу задржати особу да 

одустане од рискантних, миграционих подухвата. 

Када је параметар “Brain Drain“ рашчлањен на два параметра под називом 

„способност земље да задржи таленте“ и „способност земље да привуче таланте“ постала 

је јаснија ситуација у Србији у погледу одлива мозгова. По оба параметра Србија се 

налази на самом дну лествице анализираних земаља, што се може уочити на основу 

података из табеле бр. 1. 

 Процес емиграције младих стручњака се тешко зауставља, није реално очекивати 

прекид таквог тренда, као ни повратак свих стручњака који су отишли из Србије. То 

потврђују и статистички подаци. Од укупног броја земаља које су обухваћене 

истраживањем, Србија се  од 2008. до 2012. године  налазила на зачељу лествице по стопи 

одлива мозгова. Према извештају Светског економског форума за 2012/2013. годину, 

Србија се тада на основу стопе одлива мозгова налазила на 141. месту од 144 земље света. 

Иза Србије су били само Бурунди, Хаити и Алжир. Годину дана касније (2013/2014.), у 

извештају Светског економског форума Србија је заузела претпоследње место. Од 148 

земаља, иза Србије је по стопи одлива мозгова, била једино Венецуела. И поред покушаја 

изграђивања стратегија за управљање миграцијама, где су дате извесне мере за 

заустављање одласка најобразованијег дела популације и подстицаја повратка младих, 

Србија има високу стопу исељавања, 13,6% (Пешић Јенаћковић, 2017). 
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Табела бр. 2, Одлив мозгова у Србији према индексима Светског економског форума у 

периоду од 2008. до 2012. године [2] 

  2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 

Укупан број земаља које су 

обуваћене истраживањем 
134 133 139 142 144 

Место које по одливу 

мозгова заузима Србија 
131 132 136 139 141 

 

На одлив мозгова све већи утицај може имати и узимање двојног држављанства 

грађана Србије, посебно у пограничним областима. То можемо видети на примеру 

Пиротског округа, у коме има око 40.000 грађана који поседују двојно држављанство, 

српско и бугарско. Све више младих из овог округа одлази на школовање у Софију, где им 

се нуде разне погодности (стипендије, домови за становање), ако узму бугарско 

држављанство. 

Одлив мозгова може се избећи само ако бригу о научном и техничком подмлатку 

воде сви друштвени чиниоци, од привреде и културних институција, до друштвених и 

државних органа у области образовања и науке, као и самих научних удружења и 

организација. Свако од њих сноси свој део одговрности за формирање стручњака и за 

стварање услова за оптималну примену њиховог знања у пракси. 

Да би се ублажиле штетне последице одлива мозгова и овај негативан тренд 

претворио у развојну шансу, неопходно је да Србија има јасну стратегију којом ће се тај 

одлазак смањити, односно, стимулисати они који су отишли да се врате.  У том правцу 

требало би развијати систем стипендирања, посебне стимулације најбољим ученицима и 

студентима приликом њиховог запошљавања, стварати услове за запошљавање 

повратника из иностранства и стварати услов рада за повратнике који би били адекватни 

онима које су имали у иностранству (у погледу техничке опремљености, доступности 

разних научних и технолошких решења). Ова стратегија је теже решење и захтева пуно 

времена и бржи темпо економског развоја и модернизације привреде. Адекватније решење 

је у “коришћењу интелектуалне дијаспоре“. Па тако постоје две врсте користи од 

стручњака у дијаспори. Прво, кроз повратак исељених стручњака у земљу порекла и 

друго, кроз њихову мобилизацију “на даљину“ ради укључивања у развој матице. 
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На спречавање одлива мозгова из Србије могу утицати вести о успесима факултета 

и појединаца, па је потребно такве вести ширити у јавности. Међитим, у медијима су 

знатно заступљенији ставови о неким другим државама, где је све што се тиче посла и 

живота уопште, боље и напредније. Стиче се утисак да у широј јавности већ дуго влада 

песимистички став о раду и заради у Србији. Потребно је чешће истицати примере 

стручњака који су отишли у иностранство, могли тамо да остану, али су се ипак вратили у 

Србију и овде наставили свој рад са великим успехом. Такође, на позитаван став студената 

о останку у Србији може утицати и чињеница да се Универзитет у Нишу нашао на 

Шангајској листи из области математике за 2017. годину. Појављивање на Шангајској 

листи и рангирање међу првих 301-400 универзитета на свету у области математике, 

представља значајан успех и признање за Универзитет у Нишу и Природно-математички 

факултет. На листи су такође и Универзитет у Београду (201-300), Универзитет у Новом 

Саду и Крагујевцу (401-500). Такође, 2016. године је формирана и специјална листа на 

којој су рангирани само факултети/департмани за спортске науке, на коју је ушао и 

Факултет спорта и физичког васпитања у Нишу. Како на свету тренутно постоји око 

26.000 акредитованих универзитета, појављивање на некој од Шангајских листи је 

огроман успех за било који универзитет на свету. О квалитету универзитета у Србији 

говори и чињеница да су они све привлачнији страним студентима (на пример, 

Универзитет Сингидунум је уписао 500 страних студената). Ово такође може бити 

подстицај нашим стручњацима, и на неки начин потврда квалитета факултета који 

похађају.  

У свету настајуће цивилизације “трећег таласа“, која води постиндустријском 

информатичком “друштву знања“, суочавамо се са новим облицима и актерима динамике 

светског друштва. Наука постаје кључни развојни ресурс, егзодус стручњака постаје 

свакодневна карактеристика мобилности кадрова широм планете. „Мозак, знање и 

интелигенција нису статичке већ динамичке категорије“ (Митровић, 2017). Њихова 

енергија и мобилност не трпе границе. Зато је, уместо конзервативне изолације или 

глобализације, потребан нов приступ и нова политика. Решење може бити хуманистички 

концепт развоја, који подразумева строгу примену начела друштвене праведности за све 

становнике земље и развој усмерен према слободи човека. Не сме се изгубити из вида да, 

без обзира на негативне последице одлива мозгова по Србију, слобода кретања укључује и 
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право на излазак из државне територије по слободној вољи, односно, право на путовање и 

кретање по другим државама. 

 

12.1. Мере за спречавање одлива мозгова 

 

Решење проблема одлива мозгова не налази се у парцијалним мерама, као и у 

мерама срачунатим за кратак рок. Решење треба тражити у смишљеној политици средњег 

и дужег рока.  

Одлив мозгова је глобална појава, па самим тим постоје глобални друштвни 

приоритети којима се може утицати на ову појаву. Прво, сучељавање са било којом 

друштвеном кризом и рад на убрзаном привредном развоју. Друго, развојна стратегија не 

би смела да форсира само материјалну производњу, већ би морала да ствара претпоставке 

и за развитак непроизводних грана, нарочито просвете, културе и здравства. Треће, 

проблем запошљавања мора постати полазна основа свих планова и програма развоја. 

Затим, суштинска промена положаја науке и научних радника постаје задатак са највишим 

редом приоритета. Ово су мере које би требало да предузимају све државе, не само ради 

спречавања одлива мозгова, већ и ради целокупног развоја друштва. 

Овим глобалним мерама неопходно је додати и низ специфичних мера непосредно 

окренутих на решавање проблема одлива мозгова. Следе неке од специфичних мера за 

спречавање одлива мозгова из Србије, које су усмерене на обезбеђивање бољих услова 

живота и рада високообразованих и свих осталих грађана: 

- Јачање постојећих фондова за стипендирање младих талената, уз утврђивање 

њихових моралних и материјалних обавеза према земљи и институцијама које 

брину о њиховом формирању и стручном усавршавању; 

- Издизање нивоа квалитета универзитетске наставе; 

- Стварање услова за одговарајуће запошљавање младих и надарених стручњака 

непосредно по завршетку студија, уз усмеравање на рад на пројектима и 

задацима за које су још током студија показали интерес и способности;  

- Дефинисање модерних и добро промишљених програма научноистраживачког 

рада и технолошког развоја друштва; 
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- Оснивање центара изврсности, какви постоје у већини развијених земаља. 

Формирање мањих научних нуклеуса у којима би се талентовани млади кадрови 

окупљали око старијих, истакнутих и већ афирмисаних научних радника, 

довело би до стицања врхунског знања; 

- Обезбеђивање материјалних услова за систем запошљавања, не само у смислу 

плата, већ и смислу трошкова усавршавања или даљег школовања и 

специјализације у земљи и иностранству, као и у смислу услова становања и 

живота; 

- Увођење систематске евиденције и трајног праћења процеса одлива мозгова, 

како би се стекао увид у његове размене и тенденције; 

- Стварање услова за објективно и реално вредновање резултата рада свих 

појединаца, а посебно резултата који се остварују у стваралачком, 

научноистраживачком и технолошко-развојном раду, услова за рационалну и 

објективну научну критику и уважавање резултата рада као основних 

критеријума за научну и стучну верификацију појединаца, њихов избор у 

научна или академска звања, унапређења итд. 

 

12.2. Стратегије повратка висококвалификованих стручњака 

 

У протеклих неколико година, више стратегија се у одређеној мери бавило 

проблемом одлива мозгова и постојањем великог људског капитала у иностранству, са 

циљем да дају полазне основе за унапређење сарадње са дијаспором. Приказани су 

елементи стратешког државног оквира, а затим и скуп конкретних иницијатива и 

пројеката повратка стручњака, које су спроводиле надлежне институције, међународне и 

невладине организације. 

Влада Републике Србије усвојила је у фебруару 2010. године Стратегију научног и 

технолошког развоја, која нуди решење за заустављање одлива мозгова изградњом научне 

и технолошке инфраструктуре, обезбеђивањем запослења и станова за младе научнике, 

као и сарадњом са страним научним институцијама. Први корак јесте идентификација 

наших стручњака у иностранству и креирање базе података о њима, о пројектима на 

којима раде, о институцијама на којима раде и идентификација модела сарадње кроз који 
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би дали свој допринос развоју науке у Србији. Планира се и њихово укључивање у 

пројекте у Србији, као и запошљавање стручњака који дођу из иностранства, у 

институцијама и на факултетима. Ова стратегија обухвата и програм повратка научника, 

односно, краће и дуже студијске боравке и обезбеђивање услова за окупљане 

истраживачких тимова и набављање неопходне опреме за истраживање.  

Стратегија очувања и јачања односа матичне државе и дијаспоре и матичне 

државе и Срба у региону из 2011. године препознаје као један од кључних проблема 

емиграцију високообразованог кадра. Једна од предвиђених активности је јачање научног, 

технолошког, културног, просветног, спортског и другог развоја земље кроз коришћење 

знања и вештина високообразоване радне снаге које је отишла из земље. Ова стратегија 

препознаје циркулацију стручњака као добар механизам и наводи да је неопходно прво 

мапирати број стручњака у иностранству и сачинити адекватну базу података. 

Стратегија научног и технолошког развоја Републике Србије за период од 2010. до 

2015. године предвиђала је успостављање низа партнерстава. Једно од њих је и 

партнерство са дијаспором, првенствено кроз заједничке пројекте. За развијање 

партнерства неопходно је прво идентификовати стручњаке који се налазе у иностранству, 

затим пројекте на којима они раде и институције у којима су запослени и формирати базу 

података.  

Национална стратегија за младе за период 2015. до 2025. године као један од 

специфичних циљева има унапређење мобилности младих и интензивирање међународне 

сарадње, али се не бави директно одливом мозгова. 

Једина државна база података које се за сада редовно ажурира, јесте база Фонда за 

младе таленте – Доситеја, Министарства омладине и спорта. Фонд је основан 2008. године 

са циљем да пружи финансијску подршку младим талентима, како би им се омогућило 

стручно усавршавање у земљи и иностранству. До 2015. године Фонд је стипендирао 

укупно 14.200 студената и средњошколаца, од чега су 2.300 студената студирали у 

иностранству на водећим светским универзитетима. На годишњем нивоу, Фонд награди 

око 500 најбољих студената за одлазак на додипломске, магистарске или докторске 

студије у иностранство. Додатни квалитет постојања Фонда је што прати младе таленте и 

након завршетка стипендије, јер уговор о стипендији подразумева да стипендиста мора да 

се врати у земљу након завршених студија и проведе пет година у Србији. Фонд 
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стипендистима помаже у проналажењу посла, па је основан Центар за каријерно вођење и 

саветовање који организује бројне практичне вежбе, радионице и семинаре за 

професионално усавршавање, стицање неопходних вештина и допунских знања. 

Треба напоменути да постоји и низ база података о висококвалификованим 

мигрантима које прикупљају разна удружења стипендиста. Базу младих научника има и 

научноистраживачка станица Петница, затим организације у дијаспори као што су Сити 

клуб у Лондону који има 1.500 чланова, Организација српских студената у иностранству, 

али и иностране фондације које су стипендирале младе таленте као што су ДААД, 

Чивнинг стипендија Владе Велике Британије, Фулбрајт стипендија. Такође, Фондација 

„Зоран Ђинђић“ поседује базу младих професионалаца који су обављали праксу у 

Немачкој, Аустрији и Италији. У циљу формирања детаљне базе података о стучњацима у 

миграцији, требало би консултовати све ове базе. 

Пројекти за привлачење висококвалификованих миграната су се до сада углавном 

спроводили од стране међународних организација. Светски универзитетски сервис 

Аустрије, WUS Austria, у оквиру Brain gain пројекта за Западни Балкан, у периоду од 2002. 

до 2011. године радио је на повратку стручњака, прво организовањем гостујућих 

предавања по универзитетима у Србији од стране признатих стручњака који живе у 

дијаспори, а касније и кроз систем менторства и истраживања. У Србији је одржано преко 

309 предавања. 

Пројекат Миграције за развој на Западном Балкану, MIDWEB, који је реализован у 

периоду од 2011. до 2012. године, укључивао је стварање могућности за повратак 

висококвалификоване радне снаге. У оквиру пројекта реализовано је 20 повратака у 

Србију. Повратници су били из Аустрије, Немачке, Италије, Холандије и Велике 

Британије, а организације које су биле домаћини и имале корист од њиховог повратка 

биле су Јат Ервејз, Архитектонски факултет, Факултет уметности, Народна банка Србије и 

друге. 

„У Министарству за дијаспору, под покровитељством Јована Филиповића, 

професора организационих наука, пре неколико година успостављена је сарадња са 

групом студената у иностранству из чега је израсла Група експерата за просперитет 

Србије (ГЕПС) која је истраживала могућности економског доприноса младих стручњака 
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из иностранства“ (Група 484, 2010). База је обухватала неколико хиљада контаката, али не 

зна се са сигурношћу да ли се и даље користи. 

Министарство за дијаспору покренуло је пројекат бесплатног школовања за 100 

студената из дијаспоре на основним, мастер и докторским студијама у Србији. Пројекат 

који има за циљ повратак младих стручњака, подржавало је 24 факултета из Београда, 

Ниша, Новог Сада, Крагујевца, Краљева и Крушевца. Такође, ово Министарство спроводи 

и пројекат „Упознај државу Србију“, који ће заинтересованим припадницима дијаспоре 

омогућити праксу у државним институцијама Србије. 

Заједно са Националном службом за запошљавање, Центар за развој каријере води 

програм “Прва шанса“ намењен запошљавању младих који су у евиденцији ове службе. 

НСЗ на жалост не води евиденцију колико је људи преко овог програма стажирања успело 

да се запосли и уколико су добили запослење, да ли су успели да се одрже на радном 

месту након што су послодавцима укинуте субвенције даване у циљу запошљавања 

младих. 

Такође, у Србији се спроводе и неколико програма ЕУ у циљу стручног 

усавршавања и повећања мобилности научних радника, студената и омладине. Србија се 

придружила пројекту развијања Европске истраживачке области (European Research Area - 

ERA), који је настао на Лисабонском самиту 2000. године.  

„Erasmus Mundus“ је програм подршке сарадњи и мобилности у високом 

образовању кроз промовисање европских мастер и докторских студија. За Западни Балкан 

су пројекти „Basileus“ (Balkans Academic Scheme for the Internationalisation of Learning in 

cooperation with EU universities) и „Join EU SEE“. „Basileus“ пројекат реализује 

конзорцијум 8 универзитета из ЕУ и 12 универзитета са Западног Балкана. Стипендије се 

додељују за похађање факултета који су чланови конзорцијума. Кроз пројекат „Join EU 

SEE“ настоји се олакшати реформа образовања у складу са Болоњским процесом. 

Учесници пројекта имају добит од овог пројекта кроз размену искустава у академским, 

културним и економским областима.  

„Tempus“ је програм ЕУ који такође помаже реформу и модернизацију високог 

образовања у партнерским земљама, кроз прихватање трендова развоја који проистичу из 

Лисабонске агенде и Болоњског процеса. Програм функционише тако што студентима и 

научно-наставном особљу из свих земаља света даје могућност укључивања у 
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постдипломске студије на високошколским институцијама ЕУ и обратно, тј. омогућава се 

мобилност стручњака из ЕУ у партнерске земље. Пројекти у Србији започети су 2008. 

године. 

Искуство земаља које су оствариле помак у политици прилива мозгова, показује да 

је један од првих корака био повећање улагања у науку. Све док се издвајања Србије за 

науку не повећају (2010. године износила су 0,3%) не могу се очекивати озбиљнији 

резултати у области прилива мозгова. Европски савет је декларацијама у Барселони и 

Лисабону одредио да улагања у науку држава чланица ЕУ треба да износе од 1,9% до 3% 

бруто друштвеног производа, па је према томе неопходно пратити европске трендове. 

„Крајем 2003. године Влада Републике Србије донела је закључак који укључује 

Лисабонске препоруке из 2000. године, као и циљ од 3% издвајања за истраживања и 

развој (у неким развијеним земљама, чланицама Европске уније, проценат издвајања за 

науку износи 3% бруто националног производа)“ (Група 484, 2010). У 2017. години 1,4% 

буџетских прихода биће потрошено на науку и истраживања.  

Забрињавајуће је то што након интердисциплинарних студија у земљама ЕУ, 

студенти и већ формирани стручњаци најчешће не могу да наставе образовање у Србији 

без полагања диференцијалних испита, јер упркос свим напорима, наш образовни систем 

није комплементаран са образовним системом ЕУ. Стога би требало изменити Закон о 

високом образовању и то у правцу отклањања административних препрека везаних за 

нострификацију диплома и омогућавања представницима научне дијаспоре да у складу са 

својим звањем стеченим на светским академским институцијама, истражују и предају на 

српским универзитетима. Од марта 2015. године почео је са радом ENIK/NARIK центар у 

оквиру Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а од октобра наведене 

године заочето је признавање факултетских диплома. Признавање диплома биће далеко 

јефтиније и трајаће најдуже 90 дана. У овом центру врши се нострификација диплома 

потребних за запошљавање. Уколико неко дође са факултетском исправом, а жели да у 

Србији настави мастер или докторске студије, то ће се и даље радити на факултетима.  
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12.3. Односи са српском интелектуалном дијаспором 

 

Све више смо суочени са феноменом формирања крупних дијаспора и 

“дијаспоризације“ привреда многих земаља. Многи називају XXI век “веком дијаспоре“ и 

ова појава не може заобићи Србију. Стари састав класичне дијаспоре из доба 

индустријализма и идеолошких и политичких сукоба, све више бива потискиван и 

замењиван новом генерацијом миграната “трећег таласа“. Њу чине високо образоване 

младе генерације homo academicus-a, научника, истраживача, стручњака, иноватора, 

инжењера, менаџера. У току је формирање нове генерације интелектуалне дијаспоре, која 

има особен социјални и културни лик, друштвено место, углед  и функцију у савременом 

друштву. Карактерише је висока социјална и просторна мобилност у настајућем свету. 

Србија припада групи земаља која улаже велика средства у производњу људског 

капитала, док плодове тог капитала убирају велике, економски развијене државе. У њима, 

последњих година, српска интелектуална дијаспора постаје све бројнија, у погледу 

занимања и квалификација све разуђенија и у погледу година знатно подмлађена. „Рачуна 

се да данас Срба различитих генерација расејаних у свету има око 4 милиона. Од тога 

најмање једна трећина припада слоју тзв. интелектуалне дијаспоре. „Чак и да их је упола 

мање, они представљају не само снажан интелектуални, развојни потецијал и културни 

капитал (матице), већ и обавезу матице да изгради нову националну стратегију и програм 

културне политике – чијом би реализацијом могла да инструментализује/капитализује овај 

„одбегли“ национални ресурс“ (Митровић, 2016). Рачуна се да данас у саставу 

многољудне српске дијаспоре у свету има око 350.000 са високим образовањем 

(дипломираних студената и високих стручњака различитих нивоа и профила, а највише 

електроничара, лекара, економиста, математичара, хемичара, физичара, програмера), 

магистара и доктора наука, истакнутих иноватора и успешних менаџера. 

Стално сиромашење државе у погледу људског капитала, уз истовремено ширење и 

подмлађивање њене интелектуалне дијаспоре, проблем је за који не постоји једноставно 

решење. Међутим, постоји могућност да се промени приступ проблему и дефинишу 

стратегије коришћења потенцијала српске интелектуалне дијаспоре и његовог активирања 

у циљу бржег привредног развоја. Основа ове стратегије јесте, пре свега, стварање и 
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јачање система веза између дијаспоре и њене матице, а затим и реализација разноврсних 

облика ангажовања те дијаспоре у изградњи просперитетније будућности Србије. 

Концепт коришћења умова из дијаспоре, заснива се на идеји да се исељено 

високообразовано становништво треба посматрати као потенцијална “актива“ Србије, 

уместо тврдње да је оно дефинитивни губитак за њу. Научници и инжењери у 

иностранству представљају ресурс образованих људи, обучених и са праксом у професији.  

Многи стручњаци се вероватно неће вратити назад у Србију. Они су често добро 

ситуирани у инострансву, изградили су свој професионални и лични живот у земљи 

пријема. Међутим, већина њих је још увек заинтересована за развој своје земље порекла, 

због културних, породичних и других веза. Држава треба да подстиче стварање мрежа 

сарадње кроз које би стручњаци могли ефикасно и продуктивно да буду повезани и 

укључени у развој Србије, без физичког, привременог или трајног, повратка у отаџбину. 

Вођење интензивније сарадње са дијаспором може дати брзе и добре резултате, тим 

пре што дијаспора може да иницира успостављање сарадње између институција у 

матичној земљи и земљи дестинације, може да отвори нове тржишне могућности, да 

повећа прилив девизних дознака матици или ширењем својих мрежа утиче на повећање 

трансфера технологије и знања у матичну земљу. Улога и задатак савремене српске 

дијаспоре је повезивање два различита система, матичне земље и земље дестинације, 

мобилисање знања, способности, капитала и веза које поседује и стављање истих у 

функцију развоја привреде матичне земље. Уместо на повратку, акценат је на кружној 

размени знања и трансформацији одлива мозгова у кружење, односно, циркулацију 

мозгова, или добитку у мозговима. У ери модерних технологија, онлајн конференција, 

вебинара, програма учења на даљину и постојања транснационалних мрежа научника, 

мигрантима је лакше да остану у току са дешавањима, одржавају контакте у матичној 

земљи и активно учествују у унапређењу научних програма. Према томе, формирање 

мрежа сарадње стручне дијаспоре је предуслов за континуирани развој земаља порекла, 

које настоје да се укључе у светске научне и технолошке токове. 

Ангажовањем дијаспоре, кроз разне пројекте, доприноси се развоју земље. 

Интелектуална дијаспора може суделовати у међународном кретању инвестиционог 

капитала који укључују тренсфер  знања и технологија, олакшавању пласмана домаћих 

производа на инострана тржишта, промоцији туристичких потенцијала Србије и слично. 
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Такође, деловањем дијаспоре у домену културе и традиције мења се имиџ Србије у 

иностранству, односно, доприноси се очувању националног идентитета и афирмацији 

угледа Србије у свету. Повезивање интелектуалне дијаспоре са српским институцијама, 

успешним привредницима и креативним и образованим људима, први је ниво њене 

помоћи економском развоју матице.  

Наши људи који раде у свету, шаљу родбини део своје зараде у виду дознака 

“тешких“ у просеку четири милијарде долара годишње. Српска дијаспора је  током 2008. 

године у матицу слала дознаке у вредности од 4,9 милијарди долара, што је тада  износило 

17,2% бруто друштвеног производа.  

Подаци који бројчано описују српску интелектуалну дијаспору су веома различити. 

Углавном потичу из иностраних статистичких институција и не ажурирају се редовно, док 

Републички завод за статистику не пружа ову врсту података. Са друге стране, 

непостојање научне институције која би се бавила питањем одлива мозгова и сачинила 

базу података о српској интелектуалној дијаспори, онемогућава процену штете коју је на 

овај начин Србија претрпела. Такође, непостојање овакве институције смањује шансе за 

препознавање и ангажовање потенцијала те дијаспоре који могу бити у функцији 

привредног развоја Србије. Један од података гласи да је 2013. године 18,4% српских 

држављана са факултетском дипломом било у статусу дијаспоре. 

Дуготрајно и континуирано исељавање младих и високообразованих стручњака из 

Србије имало је негативне ефекте на стварање повољног пословног амбијента и 

привлачење страних инвестиција у већем обиму. Такође, одсуство чвршћих веза између 

Србије и њене дијаспоре утиче на умањење шанси да се успешни представници наше 

дијаспоре упознају са пословним могућностима које Србија пружа и да ангажовањем свог 

капитала на српском тржишту приступе искоришћавању тих могућности. „Један од 

пропуста који је у том правцу начињен односи се на сам web-портал Управе за сарадњу са 

дијаспором у оквиру кога, у овом тренутку, актуелни водич за дијаспору не садржи 

податке о привредним потенцијалима Србије, могућностима за улагања, нити 

административној и правној процедури која очекује будуће инвеститоре“ (Божић 

Миљковић, 2017). Недостатак правих информација умањује шансе за препознавање 

добрих пословних прилика. Други разлог недовољне инвестиционе активности српске 

дијаспоре у вези је са недостатком адекватног и ефикасног правног, економског и 
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друштвеног амбијента за пословање. Оно што инвеститор из дијаспоре очекује је, пре 

свега, ефикасан правни систем, а затим и стимулативан и здрав економски амбијент. 

Учињен је известан помак у унапређењу пословног амбијента у Србији, међутим, треба 

још доста времена и рада до тренутка када ће дијаспора моћи успешно да спаја 

патриотизам и интерес. До тада ће девизне дознаке представљати доминантан облик 

економске сарадње Србије са њеном дијаспором.  

До сада су положени неки нови политички и институционални оквири за нову 

политику према нашој дијаспори, попут Декларације Владе Републике Србије о односима 

између отаџбине и дијаспоре из 2006. године, Закона о дијаспори и Србима у региону из  

2009. године, Стратегија очувања и јачања односа матичне државе и дијаспоре и матичне 

државе и Срба у региону из 2011. године (Митровић, 2017).  Иако се Србија определила за 

транснационални приступ према дијаспори, уместо изолационистичке политике, 

остварени резултати су још увек слабији од очекиваних. Неке недавно формиране 

институције, попут Министарства за дијаспору и Канцеларије за дијаспору, у међувремену 

су укинуте, што представља корак назад. Дијаспора представља велики интелектуални 

потенцијал за подизање националног иновационог капацитета и промоцију наше земље у 

свету. Стога, неопходно је радити на развијању и неговању односа између матице и 

дијаспоре. Такође, битно је повратити поверење дијаспоре у матицу, „а поверење се враћа 

комуникацијом посредством разумљивих кодова, медијским умрежавањем,  посредовањем 

у оснивању и укрупњавању српских удружења у иностранству, укључивањем припадника 

емиграције у политички живот Србије, сусретима српских политичара приликом посета 

страним земљама са представницима српске емиграције, познавањем потреба миграције, 

јачањем свести домаће јавности о значају дијаспоре, националном и културном 

идентификацијом са грађанима Србије који живе на територији домовине, подстицањем 

учења српског језика помоћу савремених учила, олакшицама при вађењу докумената у 

смислу давања првенства дијаспори, комплетном дигитализацијом матичних књига...“ 

(Радовић, Калаузовић, 2016). 

Да би се садашња појава одлива мозгова претворила у прилив и циркулацију 

кадрова у матицу, неопходно је изградити широк програм и мрежу активности различитих 

институција, од српских удружења у дијаспори, студентских клубова, Српске православне 

цркве, делова наших амбасада, конзулата, културних и научних аташеа. „Рачуна се да 
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данас у свету има око 1.300 асоцијација Срба, чији се потенцијал може користити за 

организовање дијаспоре и национални развој“ (Митровић, 2016). Значајну улогу у 

стварању климе поверења за повратак наших стручњака из иностранства, или за њихову 

продуктивну сарадњу са матицом, могу одиграти и невладине организације и цивилно 

друшвто, који развијају различите односе сарадње са дијаспором.  
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13. Резултати истраживања о одливу мозгова из Србије 

 

У свом раду ћу Вам представити резултате анкетирања 120 студената са 

различитих Универзитета и факултета у Србији, на тему “одлив мозгова“ из Србије. 

Највећи узорак испитаника чине студенти са Универзитета у Нишу. Такође, у анкетирању 

су учествовали и студенти са Универзитета у Београду, Новом Саду, Новом Пазару, као и 

Високошколске установе у Блацу. Важно је напоменути да су студенти бирани по 

случајном узорку, тако да је анкета спореведена независно и без међусобног договора, па 

су стога и резултати независни и осликавају жеље испитаника. 

 
Графикон бр.1. Процентуални приказ полне структуре испитаника 

 

На основу података са графикона бр.1, можемо уочити да су оба пола готово 

подједнако заступљена у потенцијалним емиграцијама младих стручњака. На основу 

одговора испитаника, може се закључити да би велики број испитаних студената женског 

пола (61 од 120 испитаника, односно, 51%) учествовао у емиграцијама, без обзира на 

велику удаљеност држава које су навеле као жељене дестинације. С обзиром на чињеницу 

да женама припада већи проценат у односу на мушкарце у учешћу у женидбено-

удадбеним миграцијама (које представљају миграције на мањим удаљеностима), на основу 

овог истраживања можемо доћи до закључка да са студентима то није случај. Мали број 

студената, шесторо од 120, одговорио је да би основни мотив њиховог одласка из државе 
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била женидба, односно, удаја. Без обзира на пол студената, најзаступљенији мотиви који 

их покрећу на одлазак из државе јесу бољи животни стандард у другој држави (66,1%), 

запослење (64,3%) и могућност стручног усавршавања (37,4%). 

 
Графикон бр. 2. Процентуални приказ старосне структуре испитаника 

 

На основу графикона бр. 2, можемо закључити да у емиграцијама стручњака из 

државе највише учествује младо становништво. Из прилога се види да је 74% испитаних 

студената узраста од 21 до 25 година, односно, 22% узраста од 26 до 30 година. У одливу 

мозгова мање су заступљени студенти првих година факултета, односно, они студенти 

који имају до 20 година (3%), као и они са више од 31 године (1%). Студенти старости од 

21 до 25 година, који траже у другим државама запослење, бољи стандард, школовање и 

усавршавање, туристичке обиласке, углавном нису спутани породичним разлозима. Мали 

број студената у том раздобљу је у браку (4%), или има потомство (2%). Студенти у 

раздобљу од 26 до 30 годинa представљају свршене студенте или су на завршним 

годинама студија. С обзиром на то да велики проценат “готових“ стручњака изражава 

жељу да оде, али и одлази из државе, ствара се неповољна ситуација по саму државу која 

остаје без стручњака, често оних најбољих. Студенти се одлучују на напуштање државе у 

периоду живота у коме имају највећи потенцијал, економску перспективу, као и жељу за 

успехом и амбиције. Повећана склоност ка миграрању младих стручњака може се 
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повезати и са физичком кондицијом, добрим здравственим стањем, иницијативношћу 

младих људи, креативношћу, већом адаптибилношћу, извеснијим радним перспективама и 

перспективама у погледу побољшања квалитета живота.  

 

 
Графикон бр. 3. Преглед броја испитаника по Високошколским установама 

 

На основу података са графикона бр. 3, можемо уочити да су у одливу мозгова 

заступљени студенти како природних тако и друштвених наука. Најзаступљенији су 

студенти Природно-математичког факултета, Медицинског факултета, Филозофског 
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факултета, Машинског факултета, Економског факултета, Правног и Електронског 

факултета Универзитета у Нишу. Стога се може закључити да избор факултета не 

представља битан фактор у доношењу одлуке студената да ли ће након завршетка студија, 

или чак и раније, напустити земљу или не. 

 

 
Графикон бр. 4. Преглед броја испитаника по смеровима 
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Према подацима са графикона бр.4, види се да највећи број студената који би се 

одлучили на одлазак из државе, припада смеру Психологија (15 од 120 испитаних 

студената). Затим, најбројнији су студенти Географије и Туризма, као и студенти 

Медицинског факултета са смерова Медицина, Фармација и Стоматологија. Заступљени 

су и студенти смера Математика на ПМФ-у, смера Машинске конструкције на 

Машинском факултету, смерова Финансије, банкарство и осигурање и Рачуноводство, 

ревизија и финансијско управљање на Економском факултету, као и студенти смерова 

Архитектура, Програмирање, Комуникационе технологије, Саобраћај, транспорт и 

логистика итд. 

 

 
Графикон бр. 5. Процентуална расподела испитаника на основу године студија 

 

 На основу спроведеног истраживања и према подацима са графикона бр. 5, можемо 

закључити да у одливу мозгова из Србије највише учествују апсолвенти (31,4%), као и 

студенти завршних година, пете (19,5%), или четврте године студија (20,3%). Може се 

извући закључак да они студенти који су при крају својих студија све више размишљају о 

одласку из државе, тражењу запослења и наставку усавршавања ван граница своје државе. 
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Студенти који мање учествују у одливу мозгова из Србије јесу они студенти који су тек 

започели своје студије. То су студенти прве (5,1%) и друге (4,2%) године факултета. Што 

се тиче шесте године факултета, мали проценат студената (4,2%) објашњава се тиме што 

шеста година студија није заступљена на свим факултетима који су обухваћени овим 

истраживањем. 

 

 
Графикон бр. 6. Процентуална расподела испитаника на основу брачности 

 

 Према графикону бр. 6, можемо закључити да су у одливу мозгова најзаступљенији 

млађи неожењени и неудати студенти, који представљају 96% студената обухваћених 

овим истраживањем. Ови студенти нису спутани породичним разлозима, па се самим тим 

лакше одлучују на одлазак и брже прилагођавају новој средини. Такође, генерални 

закључак је да студенти знатно касније ступају у брак и формирају породице. 
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Графикон бр. 7. Процентуална расподела испитаника на основу потомства 

 

 Подаци са графикона бр.7 иду у прилог чињеници да се на одлазак у иностранство 

ради запослења, даљег усавршавања и бољег стандарда, чешће одлучују неожењени и 

неудати студенти, без потомства. Само 2% испитаних студената има потомство и 

одлучило би се на одлазак из државе.  

 

 
Графикон бр. 8. Процентуална расподела испитаника на основу радног искуства или праксе 
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 На основу података са графикона бр.8, можемо закључити да је велики проценат 

студената без икаквог радног искуства или праксе у струци, чак 62%, спреман на одлазак 

из државе. Током овог истраживања дошла сам до сазнања да ови студенти не желе да 

покушају да се запосле у својој држави, већ да би желели да своја прва радна искуства 

стекну ван граница државе, негде где сматрају да ће имати боље услове и бити боље 

плаћени за свој рад. Такође, студенти су спремни да у иностранству раде послове ван своје 

струке, уколико су добро плаћени, јер им је запослење у струци након завршетка студија у 

матичној држави недостижно. На основу података из графикона бр. 8, можемо уочити да 

би се студенти који већ имају радно искуство или праксу у струци у Србији, њих 38%, 

опет одлучили за одлазак из државе. Студенти који имају радно искуство у Србији траже 

ван граница Србије професионалнији приступ раду, веће могућности за напредовање и 

усавршавање у струци, већу зараду итд. 

 

 
Графикон бр. 9. Процентуална расподела испитаника који планирају или не планирају одлазак у 

иностранство 

 

 Према подацима са графикона бр. 9, највећи је проценат студената који још увек 

нису одлучили да ли ће остати у Србији или не (53,3%). Они представљају групу 
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студената која би у сваком тренутку могла донети одлуку о одласку из државе уколико им 

се за то укаже прилика, па их треба мотивисати и дати им довољно разлога за останак. 

Затим на ред долазе студенти који планирају у својој будућности одлазак из Србије, њих 

33,4%. Ови студенти често још на самом почетку студија доносе овакве одлуке, а неретко 

се и уписују на факултете како би имали веће могућности за одлазак у иностранство. По 

завршетку студија не траже запослење у својој државе, већ се труде да реализују своје 

планове. Одлучују се на тај корак првенствено из економских разлога, у потрази за бољим 

послом и већом зарадом, али из индивидуално-психолошких разлога и убеђења да у 

Србији немају будућност. Најмањи проценат анкетираних студената, 13,3%, не планира 

одлазак из државе. 
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Графикон бр. 10. Приказ броја испитаника према државама у које би желели да оду 

  

Подаци са графикона бр. 10 говоре о државама у које би анкетирани студенти 

желели да оду. Од Европских земаља, највећи број студената определио се за Немачку 

0
5

10
15

20
25

Немачка

Норвешка

САД

Швајцарска

Аустрија

Шведска

Шпанија

Холандија

Грчка

Италија

Малта

Русија

Канада 

Аустралија

Велика Британија

Француска

Данска

Турска

Египат

Порто Рико

Куба

Кина

Јапан

Тајланд

Нова Каледонија

Све

Било коју Евр.

Нигде

25

15

15

9

8

8

5

4

4

3

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Приказ броја испитаника према државама у које би 

желели да оду

Број испитаника



65 
 

(њих 25) и Норвешку (15). За Сједињене Америчке Државе определило се 15 студената. 

Од осталих Европских земаља, међу одговорима су заступљене и Швајцарска, Аустрија, 

Шведска, Шпанија, Холандија, Италија, Велика Британија итд. Такође, студенти би 

желели да оду и у Канаду, Аустралију, Египат, Кину, Јапан итд. Међутим, на основу 

података са графикона, можемо уочити да има студената који би се определили за одлазак 

у било коју другу државу, као и у било коју Европску државу, а има и оних који не би 

желели да оду из Србије. Углавном, међу одговорима су заступљене развијене 

западноевропске, скандинавске државе и САД.  

 

 
Графикон бр. 11. Процентуална расподела испитаника у односу на мотиве одласка у 

иностранство 

 

 Подаци са графикона бр. 11 дају нам информацију о најзначајнијим мотивима који 

младе стручњаке подстичу на одлазак у иностранство. Међу одговорима студената, 

најзаступљенији и најважнији су економски мотиви, попут очекивања бољег животног 

стандарда, за који се определило 66,1% студената и попут очекивања запослења, 64,3% 

студената, па су отуда међу државама у које би желели да оду заступљене развијене 
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западноевропске државе и САД. Следећи по значајности за студенте је мотив стручног 

усавршавања, за који се определило 37,4% студената. Затим следи туризам као мотив 

одласка у инострану државу са 26,1% одговора (Грчка, Шпанија, Италија итд.). Истиче се 

и културолошки мотив одласка, за који се определило 11,3% студената. Студенти очекују 

веће могућности за слободније деловање у политичком и другом смислу, боље верско и 

етничко окружење. Женидба или удаја као мотив заузима последње место међу мотивима 

студената за одлазак из земље, свега 5,2% студената определило се за овај мотив. 

 

 
Графикон бр. 12. Процентуална расподела испитаника у односу на одлазак у иностранство са или 

без породице 

 

 Подаци са графикона бр. 6 и 7 дају нам информацију да је мали проценат 

анкетираних студената у браку (4%) и да мали проценат анкетираних студената има 

потомство (2%). На основу овог истраживања можемо закључити да у миграцијама више 

учествују млађи неожењени и неудати студенти, односно, млади брачни парови без деце. 

Овоме у прилог говори и податак из графикона бр. 12, на основу кога видимо да би се 64% 

студената пре одлучило на одлазак самостално, односно, без породице, него са 

породицом. За одлазак у иностранство са породицом одлучило би се 36% студената. 

Студенти који планирају одлазак у иностранство без породице, сматрају да би се лакше 

прилагодили новој средини сами, него са породицом. Студенти који би се одлучили са 
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одлазак у иностранство са породицом су они студенти који су већ засновали своје 

породице у Србији и не би их оставили. Кроз дугорочно емигрирање стручњака Србија не 

губи само садашњни, већ и будући људски капитал. Висококвалификовани стручњаци ће 

пре него друге врсте емиграната повести са собом своју породицу, поготову децу за коју је 

вероватније да ће кренути стопама својих родитеља и постати висококвалификовани 

стручњаци. 

 

 
Графикон бр. 13. Процентуална расподела испитаника у односу на то да ли имају познанике у 

иностранству 

 

Према подацима са графикона бр. 13 можемо доћи до закључка да велики број 

студената (62%) познаје неког ко је већ у иностранству. Такође, можемо закључити да све 

више студената одлази из државе, тако да студенти који остају у држави имају све већи 

број познаника ван граница наше државе. Често познаници и рођаци студената из 

иностранства представљају пример оним студентима који остају у својој држави. Неретко 

се дешава да размењујући искуства, студент који је остао код куће пожели да доживи иста 

искуства као онај студент који је напустио државу. Такође, у њима се јавља жеља за 

опробавањем и сналажењем у новој средини, односно, жеља за самосталношћу. 

Познаници и рођаци из иностранства представљају битан фактор у доношењу одлуке 

једног студента да напусти државу, јер они својом причом и пријатним искуствима 

представљају подршку и охрабрење онима који се тек одлучују на тај корак. 
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Графикон бр. 14. Процентуална расподела испитаника у односу на начин одласка у иностранство 

 

На основу података са графикона бр. 14 можемо закључити да се велики број 

студената одлучује да самостално, а не путем агенције која се тиме бави, оде у 

иностранство (73%). Студенти често одлазе код својих познаника и рођака који им 

пружају помоћ у иностранству док се не снађу. Студенти који се одлучују на одлазак 

путем агенција обухватају 27% од укупног броја анкетираних студената. 
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 Подаци са графикона бр. 15 говоре нам о времену које би студенти који планирају 

одлазак желели да проведу у иностранству. Проценат студената који би у иностранству 

желели да остану дуже од годину дана износи скоро 70%. Највећи број анкетираних 

студената (35%) одговорио је да би желео да остане у инострансту од 1 до 10 година, док 

је 34,2% судената изразило жељу да у иностранству остане дуже од 10 година. Најмањи је 

проценат студената који би се вратили у Србију након 3 до 4 месеца проведених у 

иностранству (10,3%). До годину дана би се задржало 20,5% анкетираних студената. 

Између студената, који би потенцијално остали у иностранству до 10 година и дуже, и 

староседелачког становништва државе у коју би се преселили, може доћи до асимилације, 

односно, потпуног изједначавања досељеног и староседелачког становништва и њиховог 

стапања. Уколико се код таквих студената не развије жеља и мотив да се врате у матичну 

државу, постоји могућност њиховог коначног пресељења у другу државу где би заснивали 

радне односе и своје породице. 

 

 
Графикон бр. 16. Процентуална расподела испитаника у односу на то да ли планирају повратак 

 

 Подаци са графикона бр. 16 нам говоре о ставу студената о повратку у своју 

државу након неког периода проведеног у иностранству. Охрабрујућа чињеница је став 

више од половине анкетираних студената (51,3%) који су одговорили да би се вратили у 
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Србију. Удео студената који нису сигурни да ли би се вратили у Србију износи 40,2%. 

Овим студентима треба дати подстицај за повратак, пружити шансе и могућности за развој 

у матичној држави. Такође, треба их привући да остану у својој држави када се једном 

врате, да својим радом доприносе својој држави. Постоје и студенти чији је став да се не 

би вратили у Србију када једном оду из ње. Они износе 8,5% од укупног броја 

анкетираних студената.  
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14. Закључак 

 

 Сама појава емиграције високообразованих стручњака назива се различитим 

именима. Ипак, опште прихваћени термин у свету и код нас је одлив мозгова. Постоји и 

феномен добитка у мозговима, насупрот феномену отпада мозгова. За једну државу је 

боље да она буде “домаћин“ високообразованим стручњацима, или да учествује у протоку 

знања, сталној и слободној циркулацији мозгова, тј. усавршавању и размени стручњака. 

Такође, потребно је озбиљно приступити проблему потенцијалног одлива мозгова, 

односно, размотрити ставове и мишљења студената и њихову спремност на одлазак из 

државе. 

 Фактори који утичу на одлив мозгова могу бити објективне или субјективне 

природе, али најчешће делују заједно. Али, ипак је одлука сваког појединца, стручњака, да 

мигрира, субјективна одлука. Такође, привлачујући (Pull) и одбијајући (Push) моменти 

неке средине, могу као фактори деловати истовремено на одлуку појединца да мигрира. 

 Тешко је разврстати узроке и последице одлива мозгова. Многе од њих видљиве су 

истог тренутка када се ова појава испољи, док се са некима суочавамо тек након одређеног 

периода. Почетак масовнијег одлива мозгова из Србије одређен је како процесом 

транзиције, тако и почетком највећег таласа глобализације на међународној политичкој и 

економској сцени. Утицај положаја науке у друштву на одлив мозгова огледа се у томе да 

знање постаје нови фактор развоја и производње, чак пресуднији од расположивих 

привредних ресурса. Према томе, земља која је у развоју, не сме дозволити да статус науке 

и научних радника остане неповољан и недовољно стимулативан. Потребно је да се наука 

ослобађа затворености, па је високообразоване стручњаке неопходно подстицати на 

усавршавање и циркулацију знања, уз издвајања за науку и научноистраживачки рад 

попут развијених земаља, уколико не желимо да у великом броју “извозимо“ ствараоце 

нових технологија, док увозимо технолошка решења. Демографске последице одлива 

мозгова могу бити двојаке. Прво, постоји тренутни ефекат, који се огледа у промени броја 

становника и промени његових структура. Друго, постоји и дугорочни ефекат који се 

огледа у томе да одлив становништва са собом односи све биолошке факторе који утичу 

на промену укупног становништва, смањује се интелектуални подмладак, изостаје 

педагошки утицај личног примера. Економске последице одлива мозгова могу се 
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посматрати као извоз капитала, који доводи до продубљивања јаза између развијених и 

неразвијених држава. Ни развијене државе нису поштеђене одлива мозгова, али у 

њиховим условима развоја одлив мозгова поприма двосмерни карактер, врши се у оба 

правца. У случају мање развијених држава одлив мозгова је по правилу једносмеран. 

 Мотив миграција високообразованих кадрова није ма какво запослење и уопште 

виши животни стандард, већ рад на научним пројектима који им одговарају. Стиче се 

утисак да одлучујући фактор миграција стручњака није недостатак могућности код куће, 

већ постојање бољих могућности у иностранству. 

 Највећу тешкоћу за целовит приступ и за смањење одлива мозгова представља 

одсуство сређених података и јединствене базе података. Расположиве су процене 

појединаца и институција, па и други недовољно проверени и непрецизни статистички 

подаци. 

 Спречавање одлива мозгова захтева систематски приступ овој појави о којој би 

требало да води рачуна и да учествује цела држава. Потребно је преузети конкретне мере 

за спречавање одласка, као и за побољшање услова који би довели до останка врхунских 

стручњака. Такође, потребно је да те мере буду средњерочне или дугорочне како би биле 

што успешније. Република Србија је протеклих година спроводила неколико стратегија за 

смањење одлива мозгова. Свим тим стратегијама неке ствари су заједничке. Прво, 

неопходно је евидентирати све стручњаке у иностранству, институције у којима раде, 

пројекте на којима раде, и тако формирати јединствену базу података која би се редовно 

ажурирала. За сада, једина таква база података је база фонда за младе таленте – Доситеја. 

Друго, потребно је обезбедити мобилност стручњака, циркулацију знања, у циљу 

свеукупног развоја и интензивирања међународне сарадње. 

 У Србији је спроведено неколико конкретних пројеката за привлачење и повратак 

високообразованих кадрова, попут Brain gain пројекта за Западни Балкан и MIDWEB-а. 

Такође, спроводи се неколико програма ЕУ у циљу стучног усавршавања и повећања 

мобилности научних радника, нпр. ERA, „Erasmus Mundus“, „Tempus“ и други. 

 Буџетска издвајања за науку износе 1,4% за 2017. годину. Тај износ је далеко мањи 

од Лисабонске препоруке из 2000. године, која предлаже издвајања од 3%. Са оваквим 

издвајањима за науку немогуће је очекивати озбиљнији прилив мозгова и мотивисане 

стручњаке и научнике који ће остати у држави. 
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 Српска интелектуална дијаспора постаје све бројнија. Од 4 милиона Срба у свету, 

готово једну трећину чини високообразовано становништво. Исељене стручњаке треба 

посматрати као потенцијалну “активу“, а не као губитак за Србију. Такође, потребно је 

стварати и јачати везе између дијаспоре и матице, ангажовати интелектуалну дијаспору у 

изградњи просперитетније матице. 

 У раду је представљено истраживање о одливу мозгова из Србије на основу 

спроведене анкете. На основу резултата истраживања, можемо закључити да су оба пола 

готово подједнако заступљена у потенциијалном одливу мозгова, да у емиграцијама 

стручњака највише учествује младо становништво (74% испитаника је узраста од 21 до 25 

година), мали број испитаника је у браку (4%), или има потомство (2%). У одливу мозгова 

учествују студенти и природних и друштвених наука, и то највише апсолвенти (31,4%) и 

студенти завршних година. Велики је број студената без икаквог радног искуства или 

праксе у струци (62%), али и они са радним искуством спремни су на одлазак из државе. 

Чак 53% испитаника не зна са сигурношћу да ли жели да остане у Србији, док 33,4% 

планира одлазак из Србије. Студенти би желели да се преселе у развијене 

западноевропске, скандинавске државе и САД, али има и оних који би се определили за 

одлазак у било коју другу државу. Најзаступљенији су економски мотиви емиграције 

(бољи животни стандард 66,1%, запослење 64,3% одговора испитаника), затим стручно 

усавршавање (37,4%). Познанике или рођаке у иностранству има 62% испитаника, а за 

одлазак самостално, односно, без породице, одлучило би се 64% испитаника. Проценат 

студената који би у иностанству желели да остану дуже од годину дана износи скоро 70%, 

чак 34,2% њих жели да остане дуже од 10 година. Ипак, више од половине анкетираних 

студената (51,3%) одговорило је да би се вратили у Србију. 

 Потребно је спречавати обилнији одлив мозгова из Србије и подстицати повратак 

стручњака из иностранства. Али, не сме се изгубити из вида чињеница да је и поред свих 

могућих негативних последица које одлив мозгова са собом доноси, слобода кретања 

осново право свих људи, па и високообразованих стручњака, и да она укључује право на 

излазак из државне територије по слободној вољи. Чак је и пожељно са стручњаци 

повремено одлазе у иностранство на усавршавање. Потребно је само радити на томе да 

воља за повратком буде већа. 
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Прилог 1. 

 

Анкета  

o одливу мозгова из Србије 

 

1. Пол:   

 Мушки;  

 Женски. 

 

2. Старост:  

 До 20 година; 

 21-25 година;  

 26-30 година;  

 Више од 31 године. 

  

3. Високошколска установа:      

 

________________________________________________________________________ 

 

4. Одсек/смер: 

 

________________________________________________________________________ 

 

5. Година студија: 

 Прва; 

 Друга; 

 Трећа; 

 Четврта; 

 Пета; 

 Шеста;  

 Апсолвентски стаж. 
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6. Да ли сте ожењени/удати?       

 Да;   

 Не. 

 

7. Да ли имате децу?         

 Да;   

 Не. 

 

8. Да ли имате радно искуство или праксу у струци?   

 Да;  

 Не. 

 

9. Да ли планирате одлазак у иностранство?    

 Да;  

 Можда;  

 Не. 

 

10. У коју инострану државу желите да одете? 

 

 _______________________________________________________________________ 

 

11. Који би био/је мотив Вашег одласка у иностранство? (могуће је одабрати више 

одговора) 

 Стручно усавршавање;    

 Запослење; 

 Бољи животни стандард; 

 Женидба/удаја; 

 Туризам; 

 Културолошки; 

 Остало: ________________________________________________________. 
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12. Да ли бисте отишли самостално или са породицом?      

 Самостално; 

 Са породицом. 

 

13. Да ли имате познанике/рођаке у иностранству?     

 Да;   

 Не. 

 

14. Да ли бисте отишли преко одређене агенције која се тиме бави, или самостално? 

 Агенција; 

 Самостално. 

 

15. Колико дуго бисте желели да останете у иностранству?  

 3 до 4 месеца; 

 До годину дана; 

 Од 1 до 10 година; 

 Више од 10 година. 

 

16. Да ли бисте се вратили у Србију?      

 Да; 

 Можда;  

 Не. 

 

Интернет адреса анкете у електронској форми: 

https://goo.gl/forms/Jqx6pX0TIrrJIbr22 

 

https://goo.gl/forms/Jqx6pX0TIrrJIbr22

