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Глобална миграциона кретања



Феномен миграција становништва стар је колико и само човечанство. 

Процес је кроз историју био последица различитих фактора, мењао је своје 

појавне облике и интензитет; али је увек остављао дубоке социолошке, 

културолошке и економске трагове. Као такав, овај феномен је већ дуго под 

лупом науке и стручне јавности али још увек недовољно предвидив и до 

краја измереним ефектима. У времену модерних технологија, разгранатих 

саобраћајних инфраструктура и развијених транспортних средстава, људи 

далеко лакше мењају место боравка. Тероризам, ратна збивања, политичка 

нестабилност, тоталитарни режими, угрожене слободе, еколошке претње и 

загађења и економски разлози само су део push фактора на глобалном 

нивоу. Чини се и да баријере у овим процесима никада нису биле ниже, 

могућности за учење страних језика су довољне, адаптивни периоди 

скраћени, а расположивост информацијама о томе шта нас чека тамо где 

идемо је скоро па потпуна. Са друге стране, чини се да подигнути зидови на 

границама, бодљикаве жице и административне забране личе на речне 

бране. Донекле успоравају ток, или пак промене путању корита али никада 

у потпуности не зауставе реку.
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Извор: Уједињене нације

Према извештају Уједињених нација за 2019. годину (у даљем тексту: УН), број међународних миграната је достигао цифру од 272 

милиона. Поређења ради 1990. године овај број је износио око 150 милиона. Извештај показује да је 74% укупног броја миграната 

у 2019. години у старосној доби радно активног становништва од 20 до 64 године. Око 40 милиона људи расељено је услед сукоба, 

док је око 20 милиона напустило своје домове услед климатских промена и природних катастрофа.
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Британски економиста Н. Штерн (Nicholas Herbert Stern) је још 2006. 

године упозорио да ће уз климатске промене, највећи изазов пред 

човечанством у блиској будућности бити управо миграциона кретања. 

Није прошло дуго и одмах након што је светска економска криза сишла са 

глобалне позорнице овај феномен миграција почео се показивати у свој 

својој величини и различитим појавним облицима; вољне и невољне, 

економске и еколошке, ратне и политичке миграције, итд. 

Глобални значај миграција препознат је и од стране УН које су 2018. 

године усвојиле Глобални споразум о безбедним, уређеним и регуларним 

миграцијама. Овај споразум заправо потврђује неопходност међународне 

сарадње у управљању овим феноменом. У основи га види као позитиван и 

жели да постави темеље једној глобалној платформи која ће омогућити да 

позитивни потенцијали заиста буду и искоришћени. 

Директор Међународне организације за миграције А. Виторино (Antonio 

Vitorino) каже да је Глобалним договором о безбедним, уређеним и 

регуларним миграцијама постигнута префињена равнотежа између 

суверенитета држава и безбедности као и достојанства које заслужује 

сваки појединац. По њему, миграција је покретач достојанства, јер људима 

даје могућност избора да се спасу, заштите, образују или ослободе. Она 

милионима људи даје могућност да изаберу учешће уместо изолације, 

деловање уместо учмалости, наду уместо страха или пак напредак уместо 

сиромаштва. 
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Уочено је да један део дознака који стиже од лица која су емигрирала 
иде управо на трошкове образовања сродника. Такође, показало се 
да могућност миграције у будућности такође ствара подстицаје за 
улагање у образовање у матичној земљи.  Посматрано кроз тржиште 
радне снаге, одлазак висококвалификованих радника смањује 
њихову понуду на тржишту; што оне који остају чини атрактивнијим и 
води ка повећању зарада, које ће дугорочно посматрано мотивисати 
долазеће генерације да уписују факултете. Ипак, у кратком року, јасно 
је да интензивирани ток одласка висококвалификованог 
становништва прави јак негативан притисак на економију једне 
државе, фактор људског капитала и продуктивност. 

У том светлу, важне теоријске основе важног питања поставља 
нобеловац Џ. Акелроф (George Akerlof ). Он заправо указује на питање 
мотивације оних који остају. Што је више оних који одлазе то је 
посматрано у кратком року мање атрактивно остати. Пробајте да 
замислите радни дан медицинске сестре након што је претходно вече 
провела у разговору преко Скајпа са својом бившом колегиницом 
која већ ради у Норвешкој, или радника из неке од индустријских 
зона Србије који је у паузи прегледао Инстаграм профил бившег 
колеге данас запосленог у Словенији. Јасно је да питање мотивације 
свих оних који су још увек ту, а чија занимања су атрактивна и 
тражена у иностранству и који су под притиском тога почели да 
размишљају о одласку или се за одлазак припремају, представља 
реалан проблем са негативним утицајем на продуктивност. 
Квантификација овог проблема је веома тешка, али нема двојбе да 
постоји веза обрнуте пропорције између интензитета емиграције и 
радне мотивације – како људи значајније емигрирају, радна 
мотивација оних који остају се смањује.

Расположиви подаци показују да је у укупном контигенту миграната 
ипак већи број оних који својом вољом напуштају државу у којој су 
рођени. Међу чиниоцима који доводе до оваквих одлука доминантно 
су заступљени они који су у вези са економским мотивима и 
мотивима нивоа образовања, било као жеље да се постојећи ниво 
даље унапреди, било као напора да се ефикасније искористи и 
тржишно валоризује. Ова два чиниоца међусобно се преплићу што је 
у сагласју са данашњом формом глобалног друштва. Знање је данас 
постало најмоћнији ресурс у економији. Некада су ратови вођени 
како би се освојила земља, рудна и природна богатства, проста радна 
снага. Данас је знање основни фактор дугорочног економског раста 
једне земље, а овај фактор је немогуће освојити ратом. Хипотетички, 
људе на ратом освојеном подручју можете натерати да копају канал 
или обрађују земљу, али нећете имати увид у њихова софистицирана 
знања, а они неће имати мотив да их користе.

Тема „одлива мозгова“ већ годинама заокупља пажњу стручне 
јавности и предмет је бројних анализа и истраживања. Сходно томе и 
поглед на овај феномен се мења и то у правцу у ком бледи негативни 
призвук ове синтагме који је постојао у тренутку када је лансирана и 
широко прихваћена. Насупрот традиционалном мишљењу да 
исељавање високо квалификованог становништва ствара нето 
губитак за земљу која шаље мигранте, новији налази имају 
комплекснији поглед и донекле ублажавају ову тврдњу. Неколико 
истраживања и студија идентификовале су повратну позитивну 
спрегу између исељавања квалификованих радника и нивоа 
образовног система у земљи емиграције.

Знање је данас 
постало 
најмоћнији 
ресурс у 
економији.

Како људи 
значајније 
емигрирају, 
радна 
мотивација 
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Демографске перформансе 
                                                Србије



2 Просечна старост становништва у Србији 1950. године износила је 

29,7 година. Четири деценије након тога овај праг подигнут је за око 8 

година и 1990. износио је 37,4 године. У 2018. години овај 

демографски показатељ износио је 43,2 године, док је медијална 

граница била 43,5 година. Посматрано према концепту медијалне 

старости, Србија не одступа значајно од просека ЕУ који износи 43,1 

година. То међутим не значи да нема разлога за бригу, будући да овај 

резултат може зависити од различитих параметара позитивног или 

негативног дејства. Процес старења становништва последица је све 

мањег удела младог становништва, до 14 година, у укупном 

становништву. Ово учешће је у 2018. години износило 14,4 % у Србији 

и међу најнижим је у поређењу са европским земљама. Са друге 

стране, учешће особа старијих од 65 година у укупној популацији 

износи 19,9%, што Србију сврстава у групу земаља код којих је овај 

показатељ висок. Радно способно становништво, старосне доби од 15 

до 64 године чини 65,7% популације. Оваква старосна структура 

генерише јаке демографске притиске, тако је стопа зависности старог 

становништва, која представља однос старијих од 65 и више година и 

лица између 15 и 64 године износила чак 30,3%.

Србија је границу од седам милиона први пут премашила шездесетих 

година прошлог века. Раст је настављен до 1990. године када је број 

становника скоро достигао износ од 8 милиона. Након свега што је 

уследило деведесетих година, популациони трендови попримају 

негативни карактер и као такви трају готово три деценије.

Демографска структура је такође лоша и не иде у прилог тренутним 

напорима државе да преокрене успостављена кретања. Наиме, 

дугогодишње смањење природног прираштаја резултирало је данас 

мањим бројем жена у репродуктивном периоду, старосне доби 

између 20 и 40 година. Са друге стране, беби-бум генерација, коју 

чине рођени након Другог светског рата улазе у зону високе 

смртности. У оваквој констелацији основних демографских варијабли 

негативан природни прираштај је известан у наредном 

средњорочном периоду. Постоји потреба да се за сваки индикатор 

уради дубља анализа, а затим га поставити у шири оквир како би 

закључак био поуздан. 

1 Демографска статистика, 
Републички завод ѕа 
статистику, Београд, 2018. 
https://publikacije.stat.gov-
.rs/G2019/Pd-
f/G201914016.pdf
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Процес депопулације у Србији је присутан већ деценијама. Између два пописа становништва 2002. године и 2011. године 

број становника перманентно опада. Исти тренд настављен је и након 2011. године. Према проценама Републичког завода 

за статистику (у даљем тексту: РЗС) Србија је 1. јануара 2019. године имала 6.963.764 становника1 . Спуштање броја 

становника испод психолошке границе од седам милиона довело је до сензационалистичких и звучних наслова у медијима 

у наредних неколико дана. Ипак, истина је да ово није изненађујућа вест, већ резултат дугорочног тренда. У том смислу и за 

евентуални опоравак треба бити спреман за чекање ефеката мера у средњем и дугом року. 
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Интензивирање значаја миграционе компоненте у укупној 
популационој слици препознат је од великог дела стручне јавности 
доста пре конкретних мера или бар најаве мера Владe Републике 
Србије. У том смислу требало би, поред осталог, вршити стална 
прилагођавања здравствене политике, увођења политике о старом 
становништва у све области политике, а посебно спровођење 
активне политике миграција, не само фокусиране на проблем 
емиграције из Србије, већ све више на аспект досељавања 
имиграната из других земаља, као све значајне демографске 
компоненте (Никитовић, 2010).

Популационим кретањима бавио се и Фискални савет (у даљем 
тексту: ФС). Наиме, у складу са стандардима Европске комисије и 
Пакта о стабилности и расту ЕУ, који прописују да би све дугорочне 
фискалне пројекције требало да узимају у обзир демографске 
податке о старењу становништва, ФС је координирао израду студије 
„Пројекције становништва Србије у периоду од 2010. до 2060 године“ 
која је објављена средином 2013. године. 

Резултати студије показују да ће Србија до 2060. године, сасвим 
извесно остати подручје негативног природног прираштаја и показују 
да ће Србија на крају прогностичког периода имати око 4,9 милиона 
становника. Поред свакако занимљивих резултата и предочених 
различитих сценарија ова студија у фокус ставља и питање миграција. 
Аутор студије, Горан Пенев наводи: „Имајући у виду изузетност 
ситуације са почетка 2000-их година, не само са демографског, већ и 
политичког, економског и социјалног аспекта, за ауторе хипотезе о 
могућим правцима будућег демографског развитка Србије од највеће 
важности је да се правилно оцени суштина актуелних демографских 
кретања, односно да ли се ради о краткорочним променама, наставку 
или почетку дугорочних трендова. Ова констатација посебно добија 
на значају у случају када резултирајуће пројекције имају за циљ да 
укажу на демографске перспективе Србије у наредних пола века. У 
том смислу, чини се да је приликом израде пројекције становништва 
до 2060. године највећа важност постављања хипотезе о смеру и 
интензитету миграторних кретања. Што се тиче будућих тенденција 
фертилитета и морталитета, њих је изгледа, бар према досадашњем 
смеру и интензитету промена, много једноставније предвидети“.

Резултати студије показују да ће Србија до 
2060. године, сасвим извесно остати подручје 
негативнoг природног прираштаја и показују да 
ће Србија на крају прогностичког периода 
имати око 4,9 милиона становника. 
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3
Трошкови високог образовања



Мотиви емигрирања високообразованих лица, професионалаца, талената и 

стручњака из Србије су:

1. политички контекст у смислу демократизације друштва;

2. ниво економског развоја земље везан пре свега за животни стандард и 

.....пословну атмосферу;

3. социјална клима која зна (или не зна) да цени знање и вештине  

.....појединаца;

4. позиција науке, развијеност, услови рада, институционална и     

    финансијска подршка и сл.2

Четврта индустријска револуција, поред свих предности које доноси 

човечанству, донела је и неке изазове. Расположива радна снага која 

одговара потребама природе је један од највећих изазова са којим се 

развијене земље данас срећу. Систем образовања није испратио динамику 

економског и технолошког прогреса, а захтевност нових технологија 

отежава процесе преквалификације.

Како би премостиле новонастали јаз, развијене земље креирају различите 

политике привлачења радно способног становништва. Многе земље ЕУ су 

донеле нове мере, или раде на олакшавању постојећих мера за останак 

радника из земаља тзв. трећег света. Циљ јесте да се надокнади 

квалификована радна снага која недостаје у појединим земљама.

3.1. СРБИЈА У ПРОЦЕСУ СПОЉНИХ МИГРАЦИЈА И ОБРАЗОВНА 

СТРУКТУРА МИГРАЦИОНОГ КОНТИГЕНТА
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Србија је традиционално емиграциона земља те не чуди што су глобални трендови у њој интензивирали ове процесе, као уосталом 

и у свим земљама региона. У модерној историји, Србија након Другог светског рата и интензивних унутрашњих миграција бележи 

јак емиграциони талас шездесетих година прошлог века. Овај талас карактерише одлазак становништва највећим делом у земље 

Западне Европе, пре свега из економских разлога и доминатним делом са нижим степеном образовања. 

Након 1990. године емиграциони талас добија нови импулс преко комплексних политичко-економских чинилаца који су погодили 

овај регион. Ипак, у односу на шездесете, образовна структура емиграционог контигена је значајно измењена са далеко већим 

учешћем високообразованих лица. Овај процес, са мањим или већим променама динамике траје готово три деценије, при чему је 

последњих година значајно убрзан глобалним трендовима.  3
2   Миграције и развој у 
Србији, Мирјана Рашевић, 
SDC, IOM, UNDP. https://ser-
bia.iom.int/sites/default/-
�les/Studija%20migraci-
je%20i%20razvoj_0.pdf



Тако је Аустрија изменила Закон о насељавању 

и боравишту 2017. године са циљем да олакша 

приступ тржишту рада и интеграцију у друштво 

квалификованим радницима који долазе из 

земаља тзв. трећег света. Естонија је развила 

стратегију „Радити у Естонији“ са циљем 

привлачења висококвалификованих радника. 

Немачка је предузела мере додатног 

обавештавања миграната, затим организацију 

стручних обука и тренинга, а све то како би се 

радним мигрантима олакшао приступ легалном 

тржишту рада и дугорочном запошљавању. 

Италија је склопила Меморандум о разумевању 

са Привредним коморама земаља тзв. трећег 

света и оснива се Национално удружење 

послодаваца, као и друга корпоративна 

удружења како би се поједноставиле 

процедуре запошљавања високо- 

квалификованог кадра из ових земаља. 

Словачка је са Србијом потписала Протокол о 

сарадњи и запошљавању у новембру 2017. 

године, чиме је порастао број радника из 

Србије у Словачкој. 

Земље ЕУ олакшавају и процедуре прихватања 

студената из земаља у развоју.  Основна мера 

јесте да се студентима олакша приступ тржишту 

рада за време студија, али и након завршетка. 

Такође, олакшавају се административне 

процедуре везане за долазак на студије у земљу 

ЕУ, али и каснији останак након завршетка 

студија. Некада земље ЕУ циљају одређену 

земљу и креирају специфичне политике за 

привлачење студената и младих из тих земаља. 

Како би привукла студенте који би паралелно 

да раде и студирају, Аустрија је повећала број 

радних часова за студенте на 20 часова 

недељно. Такође, након завршетка студија, 

Аустрија дозвољава страним студентима да 

остану још годину дана да пронађу посао. 

Наведене мере подстичу и младе и радно 

способне грађане Србије да наставе своје 

образовање или да развију пословну каријеру у 

некој од земаља Европске уније. Попис 

становништва спроведен 2011. године 

регистровао је 41 хиљаду лица на раду 

(боравку) у иностранству са вишом или високом 

стручном спремом.  

То чини учешће од 15,7% у миграционом 

контингенту.  У протеклих пола века догодиле су 

се велике промене у нивоу образовања спољних 

миграната, и то, пре свега у правцу све веће 

заступљености виших образовних нивоа. Године 

1971. међу лицима на раду (без чланова 

породице) било је 3.611 лица (2,1%) са 

завршеном вишом или високом школом, док је у 

Попису 2011. регистровано 41.185 лица на раду и 

боравку у иностранству (15,7%) с истом том 

школском спремом, што показује да је скоро за 

једанаест пута повећана бројност 

најобразованијих3 . Ипак, постоје најмање два 

разлога због којих се овај број сматра значајно 

потцењеним. Први је високо учешће лица са 

непознатим степеном образовања 12,0%. Други 

је сам начин прикупљања података; многи 

високообразовани су отишли у иностранство са 

свим члановима породице, тако да није имао ко 

да да податке о њима у току пописа, или су 

даваоци података сматрали да је њихов рад у 

иностранству привременог карактера.
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3 3   Србија у процесу 
спољних миграција, 
Владимир Станковић, 
Републички завод за 
статистику, Београд, 2014. 
https://pod2.stat.gov.rs/Ob-
javljenePublikacije/Pop-
is2011/Inostranstvo.pdf 



Први корак ка формирњу јасније слике овог феномена учињен је 

истраживањем Миграције студената на иницијативу Кабинета 

министра без потрфеља задуженог за демографију и популациону 

политику. У истраживању је учествовало укупно 11.013 студената 

државних и приватних факултета и високих школа. Показало се да 

трећина анкетираних планира одлазак у иностранство након 

завршених студија. Као главни разлог одласка чак 94,3% 

испитаника наводи разлог економске природе (немогућност 

налажења посла у струци, немогућност налажења било каквог 

посла, слабо плаћен посао у струци, немогућност професионалног 

напредовања, низак животни стандард, лоша економска 

ситуација), док преосталих 5,7% наводи разлог условно 

неекономске природе (корупција, поштовање закона и сл).

Посебно се алармантан чини проценат од преко 90% студената 

који су изјавили да имају пуну подршку родитеља за одлазак у 

иностранство. Прошлогодишње регионално истраживање 

Института за развој и иновације, уз подршку Вестминстерске 

фондације за демократију,  такође је допринело јаснијем 

сагледавању ових процеса. Кроз анализу трошкова школовања 

лица која емигрирају је указало на високе трошкове које друштво 

сноси али и изгубљене потенцијале са којима се Србија и земље 

региона суочавају услед интензивираног одласка младог 

високообразованог становништва. 
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Један од важних проблема са којим се суочавају креатори политика за управљање миграционим токовима јесте недостатак 

адекватних података. Републички завод за статистику не располаже подацима о обиму и карактеристикама спољних миграција. 

Такође, не постоји ниједна организација у земљи нити у иностранству која има прецизну евиденцију о мигрантима из Србије, те се 

са сигурношћу не може говорити о старосној или образовној структури оног дела популације који се иселио. 

3
3.2 ТРОШКОВИ ОБРАЗОВАЊА ПО ВИСОКОШКОЛСКИМ ПРОФИЛИМА



Базирано на врло ограниченом обиму расположивих података, служећи се 

статистичким методама и одређеним законитостима које у обрачуну БДП-а 

постоје, истраживање је успело да обезбеди генералну квантификацију 

трошка образовања по једном лицу5. 

Добијени резултати су показали да је у школовање нашег суграђанина од 

предшколског узраста, преко основне и четворогодишње средње школе до 

краја академских студија, које су у просеку трајале пет година и окончане су 

2018. године, уложено око 34 хиљаде евра. Трошкови средњошколског 

образовања које је трајало четири године и окончано 2018. године 

износили су близу 21 хиљаде евра, док су трошкови осмогодишњег 

основног образовања око 13,5 хиљада евра. Процену трошкова школовања 

лица са стеченом дипломом доктора наука значајно је отежавала 

недоступност података по неопходним структурама. На основу 

расположивих информација дошло се до грубе апроксимације од око 55 

хиљада евра просечног трошка укупног школовања једног доктора наука.

 5 У покушају да се дође до одговора на ово питање кренуло се од података који су за Србију доступни на сајту Евростата за период 
2013–2016. година, а који приказују трошкове образовања по нивоу образовања и по изворима финансирања. Полазна тачака је била 
укупан годишњи износ који држава и домаћинства заједно издвајају за образовне услуге. Наш просечни типски дипломац је на 
академским студијама провео пет година. То значи да је у случају дипломирања током 2018. године у предшколско кренуо 2000. 
године, па је било неопходно одредити историјске годишње издатке за образовање у свакој години појединачно у периоду 2000–2018. 
Процену ових износа извршили смо користећи се подацима прозводног приступа обрачуна БДП, односно приказаним аутпутом 
(вредност извршених услуга) сектора Образовање према Класификацији делатности NACE Rev2. Ову чињеницу смо искористили како 
би надоместили недостајуће податке за целу временску серију, а да се ради о врло сличним вредностима потврђено је поређењем у 
годинама за које су расположива оба податка. Такође, кроз ово поређење дефинисани су и коригујући коефицијенти, који су потом 
примењени на аутпут сектора Образовања у свим осталим годинама како би се проценом што више приближили Евростатовом 
концепту укупних издвајања за образовне услуге. Важно је напоменути да РЗС врши процену тзв. необухваћене економије и 
дистрибуира је по делатностима, што значи да се у наведеним износима налази и онај део трошкова за образовне услуге који настаје 
ван формалних токова (нпр. трошкови приватних часова, преводилачких услуга, додатних курсева  и сл). У наредној итерацији износи 
издвајања за услуге образовања су увећани пратећим трошковима, који се методолошки не налазе у иницијалним подацима. Овде се 
пре свега мисли на трошкове смештаја у ученичким и студентским домовима, као и трошкове државе везане за ученички и студентски 
стандард (стипендије и кредити). 
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Поменута анализа имала је за циљ да пружи генералну слику и 

контуру феномена интензивираног одласка младих са аспекта 

уложеног у њихово образовање. Ограничена расположивост 

података на претежно агрегираном нивоу диктирала је и широко 

постављен приступ са посматрањем просечног студента који је 

фактички представљао синтетички узорак у који су били уграђени 

студенти свих факултета различитих нивоа студија као и сви 

студенти високих школа на територији РС. Обрачун је обухватао и 

лица са неколико обновљених година, замрзнутим статусом и сл. 

што је донекле замагљивало слику о трошку образовања типичног 

студента.

Свесни чињенице да је претходно истраживање пружило само 

општи увид у могући износ трошкова образовања људи који су 

емигрирали, у овом раду посматрали смо трошкове школовања по 

изабраним факултетима Универзитета у Београду. Сигурни смо да 

ће ове процене посебно добити на значају у тренутку када на 

располагању буду детаљни подаци о обиму и структури 

емиграционог контигента. Такође, будући да су рађене уз 

уважавање међународних методологија оне већ данас 

омогућавају поређења са земљама дестинацијама.

Имајући у виду да је заступљеност различитих профила у 

емиграционом контигенту изражено различита, те да је број 

дипломаца који емигрира са нпр. Војне академије или Учитељског 

факултета значајно мањи од оних који су стекли диплому 

Медицинског факултета или Електротехничког факултета, анализа је 

спуштена на ниво образовне јединице.  У овом кругу посматрања 

прикупљени су и обрађени подаци за Универзитет у Београду, и то: 

Економски факултет, Биолошки факултет, Пољопривредни 

факултет, Технолошко-металуршки факултет, Електротехнички 

факултет, Машински факултет, Стоматолошки факултет и 

Мединцински факултет. Рачуница је требала да обезбеди увид у 

укупни трошак образовања дипломца из 2018. године по наведеним 

факултетима. 

Идентификујући значајну дискрепанцу која постоји 
у трошковима школовања појединих профила у 
земљама у развоју и у развијеним земљама, може 
се наслутити које професије ће бити под додатним 
притиском стратегија развијених земаља за 
привлачењем висококвалификованих досељеника.
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Из претходног истраживања било је могуће искористити добијене 

трошкове за основно образовање и четворогодишње средњошколско 

образовање. Они су, како се показало, износили скоро 21 хиљаду евра. 

Затим се приступило обрачунима трошкова студирања по 

појединачним факултетима како би се добио укупан износ трошка 

током целог школовања студента који је дипломирао 2018. године. 

Коришћени су административни извори података који су се односили 

на извештаје о пословању изабраних факултета и Студентског центра 

Београд, као и подаци о броју корисника студентских кредита и 

стипендија. Број студената је доступан у публикацијама РЗС, али је за 

потребе овог истраживања коригован и сведен на број који искључује 

тзв. „вечите студенте“. Разлог томе је што су повећавајући укупан број 

тзв. , „вечити студенти“ фактички смањивали јединични трошак. Овакво 

замагљивање слике је посебно било изражено код нпр. Економског 

факултета. Такође, обрачун је узео у обзир и део необухваћене 

економије у образовању као категорији личне потрошње који је 

процењен од стране РЗС, чиме смо покушали да обухватимо трошкове 

домаћинстава у сврху образовања и кроз нерегистроване канале. 

Добијени резултат обухвата и трошкове студентског стандарда који су 

везани за домски смештај и исхрану у студентским домовима, с тим што 

је у овој фази било немогуће импутирати трошкове приватног смештаја. 

Обухваћени су и трошкови за кредите и стипендије који су добијени у 

току студирања као и трошкови градског превоза. 
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МЕТОДОЛОГИЈА

Посматрано по појединачним факултетима распон 
укупних трошкова образовања креће се у интервалу 
од 30.821 евра на Економском факултету до чак  
58.095 евра на Медицинском, односно 70.694 евра на 
Стоматолошком факултету. 

Будући да модел подразумева универзални трошак 
стицања срeдњошколске дипломе, разлика је 
детерминисана искључиво различитим трошковима 
академског образовања, који се крећу од 11.073 евра 
на Економском до 40.924 евра на Медицинском 
односно 53.523 евра на Стоматолошком факултету. 

Оваква градација трошкова по факултетима је очекивана када се узме 

у обзир сама природа факултета, неопходна техничка опремљеност 

наставе као и неопходни пратећи материјали, помагала и опрема. 

Поређења ради, школовање доктора медицине у Немачкој кошта 

пореске обвезнике преко 200 хиљада евра, док у Уједињеном 

Краљевству укупни трошак школавања (који обухвата и трошак 

државе и трошак домаћинстава) прелази 200 хиљада фунти.

РЕЗУЛТАТИ
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Трошак образовања лица које је дипломирало 2018. године, у еврима

ИЗАБРАНИ ФАКУЛТЕТИ

Претпостављен број 
година студирања

Економски факултет 5

Биолошки факултет 5

Пољопривредни факултет 5

Технолошки факултет 5

Електротехнички факултет 5

Машински факултет 4

Стоматолошки факултет 7

Медицински факултет 7

Трошак факултетског 
образовања

11.073 €

18.944 €

16.397 €

20.822 €

16.031 €

14.523 €

53.523 €

40.924 €

Трошак целокупног 
образовања

30.821 €

38.692 €

36.145 €

40.570 €

35.778 €

33.866 €

70.694 €

58.095 €

Извор: Прорачун аутора
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3
Просечан годишњи трошак образовања по факултету

ИЗАБРАНИ ФАКУЛТЕТИ

Економски факултет

Биолошки факултет

Пољопривредни факултет

Технолошки факултет

Електротехнички факултет

Машински факултет

Стоматолошки факултет

Медицински факултет

Извор: Прорачун аутора

2.215 €

3.789 €

3.279 €

4.164 €

3.206 €

3.631 €

7.646 €

5.846 €

Приликом анализе трошкова образовања треба узети у обзир и 

различито временско трајање школовања по изабраним 

факултетима. Из тог разлога, а са циљем упоредивости, наводимо 

и просечан годишњи трошак по посматраном факултету.

Добијени резултат по изабраним факултетима показао је код 

већине њих износе веће од оних који су добијени првобитним 

обрачунима за просечног студента на агрегираном нивоу. Овај 

резултат је очекиван имајући у виду да је претходно 

истраживање рађено за целу територију РС, тачније обухватајући 

све универзитете. Такође, овом односу допринело је и 

пречишћавање посматраног скупа за студенте који су неколико 

пута обнављали годину. Као што смо и закључили претходном 

анализом, добијени резултат представљао је тек доњи праг 

интервала у ком се ови трошкови крећу. Ово истраживање је 

показало пондерисани просек за изабране факултете у износу од 

41.676 евра што недвосмислено потврђује закључак о 

минималном трошку из првог истраживања.



4
Поређење уместо закључка
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Просечна нето плата 5.038

7.646

5.846
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Анализу је израдио Институт за развој и иновације – ИРИ, а 

припремили су је мр Раде Ћирић и Ненад Јевтовић.

Мисија ИРИ је подстицање развоја Републике Србије кроз раст 

заснован на знању, иновацијама и предузетништву, а који за циљ 

има повећање квалитета и броја запослених.

Визија ИРИ-а је да постане незаобилазни партнер привредних 

субјеката и институција у постизању привредог развоја 

Републике Србије заснованог на знању, иновацијама и 

предузетништву.
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