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ПРИСИЛНЕ МИГРАЦИЈЕ У СРБИЈИ:
ИЗБЕГЛИЦЕ ИЗ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ1

Крајем осамдесетих и почетком деведесетих година Балкански регион су карак-
терисале интензивне миграције становништва и огроман број избеглица. У најдрама-
тичнијим условима, у најдрастичнијим облицима и у највећем обиму, миграције ста-
новништва на Балкану достигле су свој врхунац управо на простору бивше Југослави-
је. Присилне и вољне етноцентричне миграције становништва биле су проузроковане
дезинтеграцијом бивше Југославије, грађанским ратом, “етничким чишћењем“ и ства-
рањем нових етнонационалних држава. Према подацима УНХЦР-а из 1995. године,
број избеглица у боившој Југославији је процењен на три милиона. Према истом изво-
ру, преко 620 хиљада избеглица регистровано је у Србији, од чега 43% из Босне и Херце-
говине. У овом раду су анализиране демографске и социо-економске карактеристике
босанске избегличке популације (број, етничка,старосна образовна и економска струк-
тура, просторни размештај,начин смештаја, итд.), као и могућа решења избегличког
проблема (репатријација, локална интеграција и емиграција у иностранство). Економ-
ски и социјални статус избеглица је и даље је веома тежак а његово решења захтева
значајан напор, као и помоћ међународне заједнице. Према подацима УНХЦР-а из
2009.године у Србији је регистровано 97 хиљада избеглица и Србија је прва земља у
Европи и пета у свету са дуготрајном избегличком кризом.

Кључне речи: избеглице, демографске карактеристике, Босна и Херцеговина, Ср-
бија

Увод

Босна и Херцеговина представља данас једну од водећих земаља по броју
избеглица у свету. Процењује се да је због ратних дешавања чак свако друго ли-
це (око 2,2 милиона) са простора Босне и Херцеговине учествовало у неком об-
лику миграционих кретања (као избеглице или интерно расељена лица). С друге
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1 Рад је део пројекта под називом: ”Истраживање демографских феномена у функцији јавних
политика у Србији”, који финансира Министарство просвете и науке Републике Србије (број
47006).



стране, Србија је међу водећим замљама у свету по броју избеглица (које су де-
ведесетих година пристигле из бивших југословенских република), а према пода-
цима УНХЦР из 2009. године, једина је земља у Европи и пета у свету у којој
статус избеглица још увек није решен.

Крајем осамдесетих и почетком деведесетих година XX века, балкански ре-
гион карактеришу интензивне миграције становништва, па имајући у виду њихов
обим, интензитет, врсте, узроке и последице, XX век се оправдано може назвати
веком миграција. Историја кретања становништва одувек познаје различите и
специфичне врсте миграционих кретања. Без обзира да ли је реч о присилним ми-
грацијама, “размени“ становништва, масовним сеобама или привременом расе-
љавању, избеглиштво представља једну од најтежих и најтрагичнијих личних и
друштвених последица рата, етничких сукоба, екстремних политичких режима,
прекрајања граница, етничког чишћења и геноцида (Joly, 1992). Избеглиштво,
због својих карактеристика и значајног утицаја на друштвене токове, заслужује
са демографског, социјалног, политичког, правног и етичког аспекта, несумњиво
посебну пажњу. Проучавање основних одлика избегличке популације од велике
је важности из више разлога. Прво, о феномену избеглиштва, као специфичној
врсти миграција, постоје недовољна знања у хуманистичким наукама. Друго, ис-
питивање ове појаве од великог је значаја за разумевање демографске ситуације
у Србији имајући у виду велики утицај избегличког корпуса на квантитативне и
квалитативне промене у становништву, територијални размештај и етничку
структуру. Треће, познавање етнодемографских, социокултурних и економских
одлика избегличке популације неопходно је за доношење ефикасних мера у ци-
љу коначног решења тог питања, односно репатријације или интеграције избе-
глица у друштво.

У Србији су у више наврата спровођени пописи, регистрације и анкете
избеглог становништва, али се то односило само на лица са избегличким ста-
тусом, због чега су многи од поменутих пописа остали мањкави у смислу не-
довољног обухвата. Иначе, треба нагласити да према незваничним процена-
ма Комесеријата за избеглице Републике Србије око 10% избеглица није би-
ло покривено пописом. За потребе овог рада у циљу компаративне анализе
користићемо резултате пописа избеглица и ратом угрожених лица из 1996.го-
дине и 2001. године (спроведени од стране од Комесеријата за избеглице Ре-
публике Србије и УНХЦР-а), затим резултате анкетних истраживања у циљу
анализе положаја и структурних карактеристика избеглица, податке званич-
ног пописа становништва Србије 2002. године којим је била посебно обухва-
ћена и избегличка популација, као и актуелне податке редовних регистрација
избеглица од стране УНХЦР-а.
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1. Етноцентричне миграције у Босни и Херцеговини
у оквиру бивше Југославије

Међуетнички конфликти и рат на простору бивше СФРЈ почетком 1990-
их година, имали су за последицу, економску девастацију, масовне вољне и
присилне миграције станвништва, велики број погинулих, интерно расељених
лица и избеглица који су се кретали ка својим матичним државама. Етничка
хетерогеност бивших југословенских република, с једне, и стварање нових
”чистих” етнонационалних држава, с друге стране, неминовно је водила југо-
словенској трагедији. Етничко чишћење било је једно од средстава у остваре-
њу таквог пројекта што објашњава масовне таласе избеглица као једног од не-
посредних политичких и ратних циљева балканских ратова крајем XX века.
Избеглице представљају трагичан епилог не само распада политичког и соци-
оекономског система бивше СФРЈ, него и идеологије југословенства. Иако је
историја политичких, верских и оружаних сукоба на овим подручјима рела-
тивно дуга, тешко је било предвидети сукобе таквих размера, интензитета и
трајања. Илустрације ради, према подацима УНХЦР-а, процењује се да је кра-
јем 1993. године од укупно 15 милиона избеглица у свету, готово једна пети-
на (око 3 милиона) била са подручја тадашње СФРЈ (УНХЦР, 1996).

У оквиру бивше Југославије, у целокупном периоду после Другог свет-
ског рата Босну и Херцеговину карактерисала је врло висока мобилност ста-
новништва. Према подацима свих послератних пописа, Босна и Херцеговина
имала је негативан миграциони салдо са свим бившим републикама СФРЈ, па
је тако, генерално посматрано, представљала изразито емиграционо подручје.
Поред исељавања у иностранство из економских разлога, становништво Бо-
сне и Херцеговине интензивно је учествовала и у унутрашњим миграцијама у
оквиру бивше СФРЈ (Маркотић, 1990).

Међутим, када се говори о узроцима и врстама миграционих кретања,
треба споменути и тзв. етничке миграције. Покушај да се одреди могући ути-
цај етничког момента подразумева пре свега познавање етничке структуре и
економске развијености емиграционог и имиграционог подручја. Деловање ет-
ничког фактора, када је реч о међурепубличким миграцијама, могуће је прет-
поставити ако појединац мигрира ка матичној републици што указује на при-
влачно деловање (тзв. пул фактор) групне етничке средине. При томе се еко-
номски и етнички чиниоци могу удруживати на различите начине и са разли-
читим значајем, јер поред кретања ка економско развијенијим подручјима по-
стоји и обрнути смер - пресељавање ка мање развијеном региону. Претпостав-
ка о утицају етничког фактора на миграције јавља се увек код наглашеног оку-
пљања припадника неке националности у свом територијалном центру, имају-
ћи у виду при томе и актуелну друштвено-политичку ситуацију (Петровић,
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1987).Етничка припадност мигараната и правац пресељења могу се релативно
лако статистички регистровати, али за утврђивање како и колико етнички фак-
тор делује на миграције неопходна су дубља мултидисциплинарна истражива-
ња. Историјски посматрано, познато је да етнички чинилац постаје кључни по-
кретач миграција у време ратова, друштвених криза, промена државних грани-
ца, међунационалних конфликата и сукоба, али остаје нејасно његово делова-
ње и препознавање у мирнодопским условима. Етнички фактор може бити
подстицај за исељавање, досељавање, подстицај у оба смера и најзад подсти-
цај за остајање у својој групи и хомогеној средини или средини у којој група
потенцијалних миграната чини већину становништва. Свакако да мотив за
исељавање има негативну димензију и већу тежину, јер указује на могуће дру-
штвене неједнакости у етнички хетерогеној средини и постојеће или потенци-
јалне међунационалне конфликте и сукобе.2

После Другог светског рата, у оквиру бивше Југославије, емиграциони
токови са простора Босне и Херцеговине највише су ишли у правцу Србије и
Хрватске, а доминирали су припадници српске и хрватске националности, као
и муслиманске, али у знатно мањој мери. Од укупног броја одсељених, 49,1%
је мигрирало у Србију, а 42,4% у Хрватску. Дакле, за ова исељавања била је
карактеристична висока национална концентрисаност, односно одсељавање
Срба у Србију, Хрвата у Хрватску, док су Муслимани претежно емигрирали
ка Словенији као економски најразвијенијој републици. На пример, подаци
показују да је Босна и Херцеговина бележила негативни миграциони салдо у
међупописном периоду 1971-1981 са свим републикама. Број емиграната био
је готово четири пута већи од броја имиграната. При томе, посматрано по на-
ционалности, код Срба је готово шест пута више исељених него усељених ли-
ца, код Хрвата пет пута, док Муслимани бележе нулте или врло ниске вредно-
сти негативног миграционог салда (Богосављевић, 1992)

Истовремено, Србија као имиграционо подручје (нарочито Централна
Србија) имала је позитивне вредности миграционог салда са Босном и Херце-
говином и то за све националности (изузев Муслимана), а висока етничка хо-
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2 Мада се у сложеном комплексу чинилаца који делују на миграције примат даје економском,
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свих осталих - а психолошки чиниоци се не могу обухватити преко статистичких, већ посебних, на
то усмерених истраживања” (Петровић, 1987).



могеност долази до изражаја управо код ових међурепубличких миграција јер
су Срби учествовали са врло високим уделом (готово 90%). Миграције Срба
из бивших југословенских република према Србији као територијалном цен-
тру етничке концентрације, биле су најинтетнзивније управо са подручја Бо-
сне и Херцеговине. У том периоду и већина осталих националности у Србији
има позитиван миграциони салдо, односно већи број досељених него одсеље-
них лица, изузев Муслимана (који су емигрирали ка Босни и Херцеговини,
Хрватској и Словенији), Албанаца (ка Црној Гори, Словенији и Македонији)
и Бугара (ка Македонији). Дакле, подаци указују на интензивне миграционе
токове ка Србији, при чему доминирају две главне струје: из Босне и Херце-
говине и Хрватске, што потврђује изражене трендове етничке хомогенизаци-
је становништва који су се одвијали преко миграција (Радовановић, 1989).

Етноцентричност миграција на подручју Босне и Херцеговине и изван ње,
широм бивше СФРЈ, ојачавала је и онако значајан утицај етничког чиниоца (од
културе, језика, до социо-психолошког фактора), родбинских и сличних тзв.
националних веза у решавању многих животних проблема. Зато пресељавања
на овим просторима и у постојећим условима нису увек непосредни израз еко-
номске логике и мотивисаности, већ су понекад условљени другим факторима.
Етнички фактор је имао несмњиво знатан утицај на селективност миграција,
делујући различитим смером и интензитетом, прикривено или видљиво, у од-
ређеним политичким околностима и временским периодима.

Сталне миграције становништва Босне и Херцеговине утицале су, зајед-
но са етнички диференцираним природним прираштајем и недемографским
факторима (нпр. промена етничке припадности приликом изјашњавања), на
њену етничку структуру која је врло значајна за разумевање идентитета Босне
и Херцеговине, њене историје, садашњости и будућности. Према последњем
попису који је спроведен 1991.године (пре рата), у етничкој структури Босне
и Херцеговине, Муслимани су чинили 43,7%, Срби 31,3% и Хрвати 17,3%.
Реч је, дакле, о три релативно велике етничке групе од којих ниједна није има-
ла апсолутну већину. Уз то, Срби и Хрвати се просторно ослањају на концен-
трацију своје етничке заједнице изван Босне и Херцеговине, у тзв. матичним
републикама - Србији и Хрватској, док Муслимана има и изван Босне и Хер-
цеговине (нпр. територијално су концентрисани у Србији, у региону Санџака).
Дакле, у Босни и Херцеговини није било већинске нације нити је она предста-
вљала матичну државу само једне од нација. Таква изразита хетерогеност ет-
ничке структуре (тзв.леопардова кожа), као и селективност и правци миграци-
оних кретања, одиграли су значајну улогу у каснијим политичким догађајима
на простору Босне и Херцеговине.
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2. Избеглице из Босне и Херцеговине у Србији - број 
и просторни размештај

Велике миграције становништва и след политичких догађаја одразили су се
на Србију, између осталог, у доласку великог броја избеглица у више таласа и у
различито време.3 Прве избеглице кренуле су већ почетком 1991. године са се-
цесијом бивших југословенских република и мањом или већом ескалацијом ме-
ђуетничких сукоба. Велики прогон Срба из Хрватске 1995. године, као ”највећи
појединачни егзодус у свету“, затим избеглице из Босне и Херцеговине после
Дејтонског споразума, као и из Хрватске са повлачењем међународних снага из
источне Славоније, ”могу се мерити по бројности и трагичности само са избегли-
штвом које су прошли Срби са великом сеобом под Арсенијем Чарнојевићем”
(Матковић, 1997).

На територији Републике Србије, по првом попису из 1996. године, реги-
стровано је 617,7 хиљада избеглица и ратом угрожених лица.4 За потребе овог
рада те две категорије лица анализираћемо као једну, зато што су ратом угроже-
на лица значајно мања категорија, а и због тога што су разлике између ове две
групе заправо само формалне природе. Од укупног броја избеглица, 337,8 хиља-
да регистровано је у Централној Србији, 259,7 хиљада у Војводини и 20,2 хиља-
да на Косову и Метохији (табела 1). У релативном смислу, преко половине избе-
гличке популације (54,7%) нашло је прибежиште у Централној Србији, 42,0% у
Војводини и 3,3% на Косову и Метохији.

Нада Радушки, Присилне миграције у Србији: избеглице из Босне и Херцеговиине

378

3 Према међународном праву, статус избеглица имају лица која су дошла из других држава у зе-
мљу егзила, док статус интерно расељених лица имају она која су дошла са територије исте држа-
ве.Најважнији међународни инструменти који регулишу правни положај и заштиту избеглица јесу
Конвенција УН о статусу избеглица (из 1951. године) на основу које је основан и Високи комесеријат
за избеглице (УНХЦР) са задатком да пружи материјалну помоћ избеглицама, као и владама земаља
на чијој се територији они налазе. Такође, Протокол о статусу избеглица (из 1967.године) је значајан,
а од осталих треба споменути Општу декларацију о људским правима (из 1948.године) и Европски
споразум о укидању виза за избеглице (из 1955.године), али су они општег карактера. Основни еле-
менти наведених докумената постоје и у законодавству Србије, али су правна акта често неусклађена
што доводи до проблема не само у дефиницији (нпр. разлика између избеглица и прогнаних лица), не-
го и шире. Закон о избеглицама Републике Србије (из 1992.године) који регулише заштиту, збрињава-
ње, утврђивање или губљење избегличког статуса, под појмом избеглица подразумева сва лица која су
услед притиска власти, прогона, етничке и верске дискриминације или политичких уверења били при-
нуђени да напусте своје пребивалиште и пребегну на територију Србије.

4 У попису 1996. године, који је спровео УНХЦР, Комесеријат за избеглице Републике Срби-
је и Комесеријат за расељена лица Републике Црне Горе, обухваћене су две категорије лица: избе-
глице које су оствариле избеглички статус према међународним критеријумима и категорија лица
угрожена ратом у оквиру које се налазе они који имају држављанство или су у поступку добијања,
као и лица којима није признат избеглички статус (нпр. ако им је СР Југославија друга земља егзи-
ла, и сл.). 



Посматрано према ранијем пребивалишту, анализа показује да је у укупном
избегличком корпусу највише лица у Србију дошло из Хрватске (330,1 хиљада
или 53,4%), а одмах затим из Босне и Херцеговине (266,3 хиљада или 43,1 %),
што значи да је из ове две бивше југословенске републике укупно избегло 96,5%
лица. Релативно мали број лица је изјавио да је избегао из Словеније (6,2 хиља-
да или 1%) и Македоније (2,9 хиљада или 0,5%). То је разумљиво имајући у ви-
ду природу етничких сукоба и број становништва српске националности (који
чине већину у националној структури избегличке популације) на тим простори-
ма.

Табела 1. Избеглице у Србији према бившем 
и садашњем пребивалишту, попис 1996

Извор: Попис избеглица и ратом угрожених лица у Савезној Републици Југославији; УНХЦР и Ко-
месеријат за избеглице Републике Србије, 1996.године.

Од укупног броја избеглица из Босне и Херцеговине који се налазе у Срби-
ји, територијално посматрано, већина је нашла прибежиште на подручју Цен-
тралне Србије (161,6 хиљада или 60,7%), затим у Војводини (100,8 хиљада или
37,9%) и мали број на Косову и Метохији (3,9 хиљада или 1,5%). Генерално, Вој-
водина је подручје где се, релативно посматрано, слио највећи избеглички талас
који је по свом апсолутном броју превазишао чак и велику колонизацију после
Другог светског рата (1945-1948), а највећи утицај на правце кретања избеглица
имао је управо својевремени размештај колониста. У том смислу, кретање избе-
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 12.221 5644 3605 2952 

 617.728 337.830 259.719 20.179 

    (%) 

   100.0 60,7 37,9 1,5 

 100.0 49,9 46,4 3,8 

 100.0 71,0 22,5 6,5 

 100.0 62,6 26,5 11,0 

 100.0 46,2 29,5 24,2 

 100.0 54,7 42,0 3,3 



глица из Босне и Херцеговине ка Војводини условљено је у великој мери тради-
ционалним, историјским путевима миграција српског становништва. Колониза-
ција Војводине између два светска рата, а нарочито после Другог светског рата,
извршена је насељавањем српског становништва из истих крајева одакле су Ср-
би избегли током овог рата, па је отуда разумљиво што је велики број избеглица
нашао склониште код пријатеља и рођака управо у овом делу Србије.

За разлику од избеглица из Хрватске које су у готово подједнаком броју
прибежиште нашли у Централној Србији и Војводини, код избеглица из Босне и
Херцеговине постоји јасна територијална диференцијација у смислу значајно ве-
ће концентрације у Централној Србији. Први талас избеглица из Босне и Херце-
говине кренуо је одмах након избијања првих сукоба 1991.године, да би 1993. и
1994. године дошло до релативног смањивања, након чега је, 1995. и 1996. годи-
не и касније, дошло до поновног, завршног, али најмасовнијег процеса исељава-
ња. Временски посматрано, највећи број избеглих лица из Босне и Херцеговине
регистрован је 1992. године (51,4 хиљада), а затим 1995. године. Највише избе-
глих је из општина Мостар (6316), Тузла (4913), Сански Мост (5227), Бихаћ
(4104), Зеница (3296) и других. Између две и три хиљаде избегло је још из осам
општина, а укупан број избеглих из сарајевских општина је 8500. Као што се ви-
ди избегла лица нису напуштала само општине са већинским муслиманским и хр-
ватским станвоништвом, које се претежно налазе на територији Федерације Бо-
сне и Херецеговине, већ и општине које припадају Републици Српској.

У оквиру Централне Србије, највећа концентрација избеглих лица била је на
простору Београда. Тако је од укупног броја избеглица које су смештај потражи-
ли на подручју Централне Србије, чак преко половине дошло у Београд (170,9
хиљада или 27,7%), што заправо значи да је готово свако десето лице у главном
граду било са ратом угрожених подручја претходне Југославије, а од тога је 76,2
хиљада било из Босне и Херцеговине. У специфичним условима, привлачност
главног града одређена је родбинским и пријатељским везама, већим могућно-
стима за смештај и запошљавање. Долазак овако великог броја избеглица додат-
но је заоштрио економске и урбанистичке проблеме Београда који није био у мо-
гућности да пружи неопходну помоћ избеглицама. Поред Београда, избеглице из
Босне и Херцеговине су у највећем броју смештај потражиле у општинама које
се граниче са Републиком Српском (Лозница, Мали Зворник, Љубовија и друге).
У Војводини просторна дистрибуција избеглица условљена је првенствено рани-
јим миграционим кретањима, при чему је ушешће избеглица знато мање у оним
општинама Војводине где је већа заступљност националних мањина (Радушки,
2002).

Следећи попис избеглица у Србији, спроведен пет година касније (2001.го-
дине), забележио је промене у погледу броја, структуре и положаја избегличке
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популације. Регистровано је укупно 452,0 хиљада избеглица што је у односу на
претходни попис (1996) апсолутно смањење за 166,0 хиљада или 26,8%. Од укуп-
ног броја избеглица, регионално посматрано, у Централној Србији се налазило
51,8%, у Војводини 48,1%, док је на Косову и Метохији било само 442 (или 0,1%)
(табела 2). Компарација са претходним пописом показује да је знатно веће смање-
ње у апсолутном (за 103,7 хиљада) и релативном износу (за 33,4%) на подручју
Централне Србије него у Војводини (за 42,3 хиљада или 20%). Иначе, учешће из-
беглица у укупном становништву Централне Србије износи 4%, а у војвођанској
популацији око 10%, што значи да је готово свако десето лице које сада живи у Вој-
водини пребегло током рата из бивших југословенских република.

Табела 2. Избеглице у Србији према бившем 
и садашњем пребивалишту, 2001

Извор: Попис избеглица и других ратом угрожених лица у Србији, УНХЦР и Комесеријат за избе-
глице Републике Србије, 2001.године.

Укупан број избеглих лица из Босне и Херцеговине у 2001.години износи
165,8 хиљада што је апсолутно смањење у односу на пет година раније од 100,5
хиљада или за 37,7%. Од тога се, према територијалној дистрибуцији највећи део
и даље налази у Централној Србији (98,6 хиљада или 59,5%), затим на подручју
Војводине (67,1 хиљада или 40,5%) и на Косову и Метохији занемарљив број (89
или 0,1%). У односу на претходни попис много више је смањен број босанских
избеглица у Централној Србији (за 63,0 хиљада или 38,9%) него у Војводини (за
33,6 хиљада или 33,4%). Иначе, сваки трећи избеглица из Босне и Херцеговине,
по попису 2001.године, налазио се у Београду (51,7 хиљада или 31,2%).
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Удео избеглица из Босне и Херцеговине у укупном избегличком становни-
штву се смањио са 43,1% (1996) на 36,7% (2001). Подаци о кретању броја избе-
глица у протеклом периоду показују и промене у структури избеглица по земљи
порекла. Знатно се више смањио број избеглица из Босне и Херцеговине него из
Хрватске. Повратак избеглица у Босну и Херцеговину одвијао се са мање пре-
прека односно под бољим условима за реинтеграцију него у Хрватску, где потен-
цијални повратници наилазе на бројне и велике баријере, пре свега у домену ста-
нарских права, затим регулисања пензија, радног стажа и остало. Ситуација у по-
гледу остварења имовинских права (враћање одузетих кућа) и повраћај стара-
нарских права је далеко повољнија у Босни и Херцеговини (више од 90% имови-
не враћено је легалним власницима), док процес обнове уништене или оштећене
имовине тече доста споро јер зависи од финансијких могућности државе и међу-
народних донатора. Економска ситуација у Босни и Херцеговини директно ути-
че на процес повратака избеглица.

Дакле, у међупописном периоду 1996-2001, број избеглица у Србији је сма-
њен јер су неки решили свој статус добијањем српског држављанства, један број
се одселио у иностранство, а неки су се, са смиривањем ратних сукоба, вратили
у места одакле су пребегли. Међутим, за разлику од промена у величини избе-
гличке популације, промене у територијалној дистрибуцији избеглица биле су
много мањег значаја. Удео избеглица у Централној Србији (без Београда) и на
Косову и Метохији је опао (1999. године, због НАТО бомбардовања већина не-
албанског живља укључујући и избеглице се иселила са Косова у друге делове
Србије). Са друге стране, удео избеглица у Београду и Војводини је порастао (са
27% на 30%, односно са 42% на 48%), што се може објаснити њиховим постепе-
ним пресељењем из неразвијенијих, јужних делова Србије ка развијенијим реги-
онима, односно ка Војводини и главном граду.

Кретање избеглица из Босне и Херцеговине у оквиру Србије показује исте
тенденције. Може се претпоставити да су те унутрашње миграције условљене
економским фактором, односно мотивисане су жељом за бољим условима живо-
та. Избегличка кретања се одвијају по моделу понашања економских миграната
у смислу кретања од мање развијених ка економски развијенијим центрима, као
и у смислу селективности миграната према образовању, старости и полу, што је
управо случај са босанским избеглицама које одликује знатно боља квалифика-
циона и економска структура. Међутим, генерално гледано, мобилност избегли-
ца у Србији је врло слаба. Према анкети из 2001.године (коју је спровео Економ-
ски институт из Београда), готово две трећине (62,7%) није променило место
свог боравка од када је стигло у Србију, око 24% се преселило једном и само
13,3% неколико пута. Ова везаност избеглица за једну локацију, потврђује већ
изнету констатацију да је већина њих отишла тамо где су имали рођаке и прија-
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теље, па су породичне и друштвене мреже несумњиво кључан фактор садашње
територијалне дистрибуције избеглица у Србији. Центри са високом концентра-
цијом избеглица су она места (општине) у Србији где се налази највећи број ра-
нијих миграната из Босне и Херцеговине (пре 1991. године). Правци досељава-
ња избеглица у Србију ишли по линији рођачких и пријатељских веза, односно
ранијим путевима кретања становништва из бивших југословених република у
традиционално имиграционе делове Србије. За разлику од других земаља у који-
ма су избеглице углавном смештене у избегличким логорима и колективним цен-
трима, у Србији се у почетку (1996) преко половине избегличке популације на-
лазило код родбине и пријатеља, што је и разумљиво с обзиром на врло израже-
ну социјалну мрежу и солидарност условљену традиционалним системом вред-
ности. Међутим, анкетни подаци из 2001. године су показали да је и даље готово
трећина избеглица смештена код родбине и пријатеља, односно да и после толи-
ко година избеглиштва врло мало њих има сопствени кров над главом што пред-
ставља велики проблем посебно имајући у виду постојеће социо-економске при-
лике у Србији. У већини породица где су смештене избеглице, према анкетном
истраживању, на једног члана домаћинства долазило је мање од 10 метара ква-
дратних стамбеног простора (Радушки, 2001).

Временски посматрано, у протеклом периоду настављена је тенденција
смањивања броја избеглица у Србији што је углавном резуитат њихове инте-
грације у Србију. Највећи број избеглица стекао је држављанство Републике
Србије, а то је олакшано захваљујући либералнијем Закону о држављанству
(који је усвојен 2004.године) и трајно решење за свој статус нашао у локалној
интеграцији. Више од 200 хиљада избеглих лица је од 1996. године добило др-
жављанство што представља највећи процес интеграције у Европи. Осим пу-
тем интеграције, број избеглица се смањивао и путем репатријације (за око
још 150 хиљада), односно повратком у земље порекла, а што је са различитим
успехом спровођено у Босни и Херцеговини и Хрватској (31% повратника у
БИХ и око 18% повратника у Републику Хрватску). Такође, процењује се и да
је један број (око 40 хиљада) емигрирао у треће земље, претежно на Запад, док
су нажалост неки умрли у егзилу. Даље смањивање обима избегличке попула-
ције показао је и редовни попис становништва 2002. године (спроведен од
стране Републичког завода за статистику Србије), када је пописано 379,1 хи-
љада избеглих лица. Према подацима УНХЦР-а, 2004/2005 године регистро-
вано је 104,2 хиљада избеглица, а у 2007. години укупно 97,7 хиљада избеглих
лица, од чега 27,3 хиљада из Босне и Херцеговине, што је готово десет пута
мање у односу на њихов број из 1996. године. Дакле, у временском раздобљу
1996-2007 (према подацима Високог комесеријата за избеглице УНХЦР, кан-
целарија у Београду), око 50,1 хиљада избеглица из Босне и Херцеговине је
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добило држављанство, затим око 71,1 хиљада се одлучило за добровољну ре-
патријацију (од чега, организовано переко УНХЦР-а око 6,1 хиљада и око 65
хиљада самостално), и око 8,8 хиљада се преселило у треће земље. Али, треба
напоменути и да се знатан број (око 75,7 хиљада) није одазвао регистрацији
избеглица у 2004/2005. години. Према најновијим подацима Високог комесе-
ријата УН из 2009.године, у Србији данас има укупно 86.3 хиљада избеглих
лица, што Србију сврстава на пето место у свету због тзв. протрахованог из-
бегличког проблема, односно његовог дугог трајања и спорог разрешавања. У
том смислу је упућен апел да се у решавање тог проблема колективно укључе
све земље региона уз активну помоћ међународних организација.

3. Социо-демографске одлике избеглица 
из Босне и Херцеговине у Србији

Поред квантитативног аспекта, у циљу сагледавања квалитативих одлика из-
бегличке популације од великог је значаја анализа њихових основних социо-де-
мографских структура (Лађевић, Станковић 2004).

Национална структура избеглица је хомогена јер 92,6 % чине припадни-
ци српске националности. Због саме природе међуетничких конфликата и ратних
сукоба у бившој Југославије многи су бежали искључиво ка својим матичним др-
жавама или ка подручјима где њихова нација чини већинско становништво (Ра-
душки, 2001). Од укупног броја избеглица српске националности које су прибе-
жиште нашле у Србији, око једна трећина (34,6%) је из Босне и Херецеговине.
Анализа националног састава избеглих лица из Босне и Херцеговине показује да
поред Срба (153,2 хиљада или 92,4%), око 12,6 хиљада (7,6%) су остале нацио-
налности (Југословени, Муслимани, Црногорци, Роми и др). Реч је углавном о
лицима из мешовитих бракова, затим војним лицима или о лицима који су при-
бежиште нашла код рођака исте етничке припадности (нпр. Муслимани у Санџа-
ку).

Полна структура избеглих лица је неуравнотежена, што је иначе каракте-
ристика свих ратних, присилних миграција. За разлику од првог таласа избегли-
ца, где су жене чиниле две трећине избеглог становништва, подаци пописа ста-
новништва из 2001. године показују уједначење тако да жене чине 52,4%, а му-
шкарци 47,6%. Полна структура босанских избеглица показује већу полну нерав-
нотежу, јер је општи коефицијент маскулинитета износио 841,9 док је за укупно
становништво Босне и Херцеговине износио 995,7 (према попису пре рата из
1991. године), при чему су најниже вредности овог коефицијенат регистроване у
старосној кохорти од 30 до 49 година, односно знатно је више жена него мушка-
раца што је директна последица ратних збивања. Такође, укрштена анализа по
националној припадности и полној структури избеглица, показује највећа одсту-
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пања код избеглица хрватске националности (жене чине чак 82,3 %) и код Му-
слимана (жена чине око две трећине).

Старосна структура избеглог становништва релативно је уравнотежена
односно нема већих одступања у односу на аутохтоно становништво. У односу
на почетни период (попис 1991), знатно се смањио удео лица млађих од 19 годи-
на (са 26,2% на 19,7%), али је то првенствено резултат демографског старења
становништва, односно њиховог преласка у старију старосну кохорту. У старо-
сној структури избеглица из Босне и Херцеговине доминирају средоведечне ге-
нерације 40-49 година (18,2%), затим старосне категорије 20-29 (16,7%) и 30-39
(15,8%), што све заједно чини половину популације избеглица (50,7%). Просеч-
на старост босанских избеглица износи 36 година, а поређењем са просечном
старошћу свих избеглица у Србији видимо да су избеглице из Босне и Херцего-
вине млађе, осим оних у Београду (око 38 година) што приближно одговара про-
сечној старости аутохтоног становништва (просечна старост становништва Ср-
бије износи 40,3 година). Треба још истаћи да су избеглице из Босне и Херцего-
вине у време мигрирања имале нешто нижу просечну старост него укупно ста-
новништво Босне и Херцеговине.

Образовна структура. Међу избегличком популацијом из Босне и Херце-
говине већина има завршену средњу школу (49,1%) затим осмогодишњу (18,6%),
око 6% је без образовања а 15,0% има вишу школу или факултет. Разлике по по-
лу су присутне и то у корист мушкараца којих је више са високим образовањем,
а много мање без школе (табела 3). У поређењу са домицилним становништвом
образовна структура босанских избеглица је повољнија, као и у поређењу са
укупном избегличком популацијом јер имају готово двоструко више лица за за-
вршеним факултетом или вишом школом, док је дупло мање оних без образова-
ња. Поређења ради, хрватске избеглице имају веће проценте лица без образова-
ња, а мање оних са високим образовањем у односу на укупну избегличку попу-
лацију у Србији (пре рата је образовна структура становништва Хрватске била
знатно боља него у Босни и Херцеговини), што упућује на закључак о позитив-
ној селективности избеглица по образовању из Босне и Херцеговине који су до-
шли у Србију.

Постоји у извесној мери корелација између степена образовања избеглица и
њихове мобилност, односно лица са вишим нивоом образовања су мобилнија,
док се мање образована лица чешће одлучују за краће дистанце, заустављајући
се у свом избеглиштву на првом сигурном месту. С тим у вези, избеглице из Бо-
сне и Херцеговине карактеришу неке генералне одлике својствене свим мигран-
тима независно од етничког фактора као круцијалног у процесу ратних миграци-
ја становништва из Босне и Херцеговине ка Србији.
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Табела 3. Образовна структура избеглица из Босне и Херцеговине 
у Србији, по полу, 2001

Извор: Попис избеглица у Србији, 2001.године.

Образовна структура босанских избеглица у Београду још је повољнија,
што сугерише да су они са бољим образовањем углавном мигрирали ка Београ-
ду као највећем урбаном и универзитетском центру, где су шансе за проналаже-
ње адекватног запослења знатно веће. С обзиром да је више од 80% избеглица
које се налазе у Београду дошло из урбаних насеља Босне и Херцеговине, то об-
јашњава њихову бољу квалификациону структуру, будући да је генерално обра-
зовна структура урбане популације знатно повољнија.

Економске структуре. Избеглиштво подразумева дисконтинуитет у гото-
во свим областима живота појединца и породице. У погледу обављања професи-
оналних и радних функција то има за последицу финансијску зависност и немо-
гућност издржавања породице. У постојећим економским околностима када је и
велики део аутохтоног становништва незапослен, перспективе за запошљавање
избеглица су веома лоше, што додатно отежава њихов економски положај и ин-
теграцију. Подаци показују да је велики број избеглица незапослен, мада је изве-
стан број у већој или мањој мери ангажован у сивој економији (што из разумљи-
вих разлога није регистровано), као и да само мали број њих ради у својој стру-
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 100,0 44,8 55,2 
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  100,0 36,2 63,8 

  100,0 48,5 51,5 

    100,0 53,0 47,0 

  100,0 45,2 54,8 



ци. На основу анкетних истраживања може се видети да су млади, недовољно
квалификовани и жене у знатно неповољнијој ситуацији, као и да многа избегла
лица нису решила своје запослење на адекватан и трајан начин.

У економској структури избеглица у 2001. години највећи је удео активних ли-
ца (47,2%), затим издржаваних (37,1%), док је удео лица са личним приходом (пен-
зионери и др.) релативно мали (15,4%) у поређењу са локалним становништвом
(20,2%) услед проблема око регулисања права из претходног радног односа (пен-
зијско осигурање или радни стаж у бившем пребивалишту). Мада избеглицама
припадају права на пензију и радни стаж од 1991-1995, они наилазе на комплико-
ване бирократске препреке услед разлика у начинима обрачуна ових принадлежно-
сти. Имајући у виду постојећу економску ситуацију и чињеницу да у Србији има
преко 700 хиљада незапослених, проблем запошљавања избеглица постаје тешко
решив. Проценат незапослених међу избеглицама у Србији у 2009. години (39,9%)
је значајно виши од незапослености опште популације (око 23%), што треба посма-
трати у контексту великих потешкоћа у проналажењу сталног запослења и кроз
тзв. флуктуирајући образац радне активности (често мењање посла, рад на црно,
чести откази, и сл.), што успорава њихово потпуно укључивање и адаптирање у но-
ву друштвену заједницу. Имајући у виду социо-економску ситуацију у Србији и
растући проблем незапослености која са транзицијом друштва погађа целокупно
становништво, не може се очекивати знатније побољшање финансијске ситуације
избегличке популације. И избеглице и локално становништво суочени су са истим
проблемима у процесу економско-социјалне транзиције и политичких турбуленци-
ја кроз које Србија пролази, па њихов статус умногоме зависи од промена које ће
се десити у области рада и запошљавања. Све ово упућује на закључак о њиховој
веома неповољној финансијској ситуацији, као и да већина живи испод границе си-
ромаштва. Очигледно да и поред значајне пружене хуманитарне помоћи међуна-
родне заједнице, она није била довољна за потребе избеглог становништва.

4. Могућа решења избегличког питања у Србији

На решавање избегличког проблема, као и на будуће планове и одлуке избе-
глица делују многи променљиви фактори, нарочито у неизвесним економским и
нестабилним политичким условима.5 Процес прилагођавања избеглица веома је
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5 Генарално, начин трајног решавања проблема избеглиштва заснива се на три основна реше-
ња која су у сагласности са међународном праксом. Прво решење је репатријација, односно повра-
так избеглица у земљу порекла, што мора бити у складу за жељама избеглица, безбедоносним усло-
вима и међудржавним договором, односно прихватање повратка избеглица од стране државе из ко-
је су пребегли. Друго решење је организована помоћ избеглицама за одлазак у треће земље. Треће,
и једно од најважнијих трајних решења посебно имајући у виду дугорочни карактер избеглиштва у
Србији, је локална интеграција оног дела избегличке популације која не жели или не може да се вра-
ти на подручја одакле су пребегли.



сложен и обухвата биолошко и друштвено адаптирање под којим се подразуме-
ва психолошко, економско, културно као и међуетничко прилагођавање. Под
утицајем фактора нове друштвене средине, процес прилагођавања је некада вео-
ма спор тако да се може граничити са мањим или већим степеном изолације и ре-
зистентности према новим утицајима. Избегличка популација је много осетљиви-
ја на тзв. пул и пуш чиниоце који уобичајено делују у миграционим процесима и
који преко низа позитивних и негативних фактора непосредно утичу на дугороч-
не планове и одлуке избеглица о свом будућем пребивалишту (Радушки, 2000).

Према резултатима пописа и анкете из 2001. године, 59,3% укупног броја из-
беглица из Босне и Херцеговине се изјаснило да жели трајно да се настани у Ср-
бији, само 7,2% жели да се врати у претходно место боравка, број неодлучних је
чак 22,0%, док 11% није желело да одговори на ово питање. Компаративна анали-
за избеглица према ранијем пребивалишту и плановима за будућност је показала
да код избеглих лица из Босне и Херецеговине двоструко више оних који се одлу-
чују за репатријацију (7,2%) него из Хрватске (4,3%) као и у односу на укупну из-
бегличку попуцију (5,3%). Релативно велики број неодлучних и после толико годи-
на у избеглиштву показује да су њихове одлуке у тесној корелацији са политичким
решењима и предузетим мерама, односно да ли ће им у случају повратка бити вра-
ћена имовина, да ли ће моћи да се запосле и пре свега да ли ће бити сигурни на под-
ручјима која су због рата напустили. С друге стране, није у потпуности јасан њи-
хов статус и перспективе и ако остану у Србији. Анализа повезаности структурних
карактеристика избегличке популације из Босне и Херцеговине и жеље за интегра-
цијом показује да се за ту солуцију одлучује већи део младих и они са вишим сте-
пеном образовања, затим лица која су у браку и лица која долазе из општина где је
њихова етничка група била у мањини пре рата или је постала мањина после рата.
Жеља за интеграцијом расте са осам и више година проведених у Србији. Међу из-
беглим лицима која планирају репатријацију већи је удео старих (преко 60 година),
затим лица несрпске националности, незапослених, као и лица која живе у неаде-
кватном смештају и која још увек нису решила стамбено питање (налазе се још
увек код родбине и пријатеља или су у изнајмљеном смештају). Економски фактор
је кључан јер су избеглице навеле као главну препреку за повратак проблем при-
ватног власништва, односно повратка имовине, неадекватни услови за живот, као
и велику незапосленост са којом је суочена Босна и Херцеговина после рата.

Процес трајне интеграције је сложен и захтева плански приступ при чему
треба имати у виду жеље, интересе и специфичности избеглица као и карактери-
стике појединих подручја која би требало да испуњавају неке демографске (гу-
стина насељености, раст становништва и сл.) и социо-економске критеријуме
(стопа незапослености, расположиви стамбени фонд идр.) за трајну интеграцију
избеглог становништва. Такође, помоћ локалне заједнице (додељивање земљи-
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шта за изградњу стамбених објеката, пољопривредног земљишта и сл.) је од ве-
ликог значаја за решавање питања избеглиштва и избора подручја за спровође-
ње програма планске интеграције избеглица. По доласку избеглица у Србију, по-
степено се поправљао њихов положај и квалитет живота, али тај је процес веома
спор и још увек недовршен. Главни разлог томе лежи у чињеници да се сама Ср-
бија већ веома дуго суочава са успореном социоекономском трансформацијом,
са великом армијом сиромашних, незапослених и социјално девастираних. Оту-
да су избеглице принуђене да плате двоструку цену социјалне искључености: део
који плаћа целокупна домаћа популација у транзицији и део који се односи на њи-
хову специфичну цену имиграната (Бобић, 2010).

У Србији је донет Закон о избеглицама (одмах по пријему првих група из-
беглица услед избијања оружаних сукоба у Хрватској) који је је дефинисао усло-
ве за стицање овог хуманитарног статуса, време трајања и начине коначног ре-
шења. Као крајње решења сматра се локолна интеграцији или повратак у земље
порекла. Држава је омогућила пријем избеглица, њихов привремени смештај и
исхрану, одговарајућу здравствену заштиту и социјалну сигурност, право на
образовање и запошљавање. Ради лакшег решавања стамбених проблема у току
су измене и допуне тог закона у циљу пуне локалне интеграције избеглица.

Поред овог закона, Влада Републике Србије је 2005.године усвојила Стра-
тегију управљања миграцијама, коју сачињавају јасна миграциона политика и
планско управљање миграционим токовима, али недостају већа материјална
средства и многа институционална решења за њихово спровођење.

У погледу интеграције у локално друштво усвојена је и Национална стра-
тегија за решавање питања избеглица и интерно расељних лица (2002.године)
уз подршку међународних хуманитарних организација. Ова стратегиоја предви-
ђа два основна правца за решавање питања избеглица. Први је репатријација, а
други је стварање услова за локалну интеграцију избеглица у складу са њиховим
личним опредељењем. Полазећи од већински исказане воље да се трајно настане
у Србији, интеграција се наметнула као најпожељније решење. Законски оквир
се у том погледу усмерио на добијање српског држављанства и свих припадају-
ћих права (Србија и Босна и Херцеговина су 2003. године потписале споразум о
двојном држављанству). Национална стратегија намењена избегличкој попула-
цији има веома развијене шеме у области становања, запошљавања, регулисања
власничких и других права везаних за основна људска права, сигурност и безбед-
ност, као и трајна решења за лица смештена у колективним центрима (старији,
самохрани родитељи, деца без родитеља, болесни, незапослени и други који ни-
су у стању да брину о себи). Међутим, главни проблем у примени ових, иначе до-
бро замишљених решења, је потреба за огромним финансијским средствима, од
стране српске владе, као и страних донатора, међу којима су се многи повлачили
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из програма даље подршке током 2003. и 2004. године, очекујући да ће држава
пронаћи начина да се сама избори са овим потешкоћама.

Ради коначног решавања избегличког проблема, а у оквиру регионалног
процеса који је иницирала Европска комисија, ОЕБС и Високи комесеријат за из-
беглице УН, треба споменути познату, Сарајевску декларацију коју је потписа-
ла 2005.године Босна и Херецеговина, Србија и Хрватска, са циљем да се до кра-
ја 2006.године реши проблем избеглица. Упркос уложеним напорима, до решења
није дошло због различитих ставова земаља потписница о начину коначног ре-
шења избегличког питања у региону.

Регионална иницијатива Мапа пута, донета 2006.године, покренута је у по-
трази за трајним решењима за све присилне мигранте у новонасталим државама
Балкана, које су створене на тлу бивше Југославије. Та акција је била подржана и
од стране Високог комесара УН за избеглице, Организације за безбедност и сарад-
њу за Европу (ОСЦЕ) и Европске Комисије. Мапа пута је претпостављала здруже-
ну матрицу националних акционих планова усмерених ка репатријацији или инте-
грацији унутар три државе потписнице. Међутим, до сада је припремљено само не-
колико поглавља ове акције, једно које се односи на заједничко статистичко праће-
ње стања на терену и друго, на праћење приступа основним људским правима.

Закључак

Резултати истраживања су показали да се главни правци избегличких мигра-
ција из Босне и Херецеговине према Србији поклапају са ранијим истроријским
правцима кретања становништва, односно са трендовима тзв. етноцентричних
миграција. Код избеглица из Босне и Херцеговине постоји позитивна селектив-
ност са аспекта старосне и образовне структуре како у односу на раније преби-
валиште, тако и у односу на укупну избегличку популацију и аутохтоно станов-
ништво Србије (Никитовић, Лукић, 2004). Одлазак висококвалификованог и мла-
дог становништва имаће негативне демографске, економске и социо-културне
консеквенце на будући развој Босне и Херцеговине. Већина избеглица из Босне
и Херцеговине у Србији одлучила се за локалну интеграцију као трајно решење,
при чему постоји одређена веза између структурних карактеристика избеглица и
њихове одлуке о локалној интеграцији или репатријацији.

Мада је од завршетка оружаних сукоба на просторима бивше Југославије про-
шло много година процес изналажења трајних решења за многе избеглице до данас
није завршен. Упркос израженој политичкој вољи, ниједан од два процеса (повра-
так или интеграција) се не одвија лако и без проблема. Треба истаћи да сам пода-
так о смањењу броја избеглица у Србији не подразумева и њихову успешну соци-
јалну укљученост. Напротив, често се добијање држављанства није значајно одра-
зило на социјалну мобилност, друштвени статус и квалитет живота избеглица. По-
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писни подаци, као и истраживања и извештаји домаћих и међународних организа-
ција указују да су највећи проблеми са којима се избеглице и даље сусрећу висока
незапосленост и немогућност решавања стамбеног питања. Зато су потребна сред-
ства која неће бити коришћена само за решавање животних проблема избеглица,
већ ће на нивоу локалних заједница имати изразито интегративну, социјалну и раз-
војну функцију. Локална интеграција је дуготрајан и сложен процес, при чему при-
рода и финансијске размере превазилазе оквире хуманитарних програма. Одговор-
ност за пуну интеграцију избеглица лежи на држави, али политичка нестабилност
и слаба економија додатно погођена светском економском кризом су амбијент у
коме је тешко спровести програме пуне интеграције. Зато је неопходна помоћ ме-
ђународних организација и донатора који подржавају развојне програме Србије.
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FORCED MIGRATIONS IN SERBIA:

REFUGEES FROM BOSNIA AND HERZEGOVINA

Towards the end of the eighties and the beginning of the nineties the Balkan region was
characterized by intensive migration of the population and the huge number of refugees. In the
most dramatic conditions, in the most dramatic form and in a much larger number, the migra-
tion on the Balkans reach its peak in the former Yugoslavia. Forced and voluntary ethnocentric
migrations was caused by disintegration of the former Yugoslavia, the civil war, “ethnic cleans-
ing” and the creation of new etnonational states. According to UNHCR data from 1995, the
number of refugees in the former Yugoslavia are estimated about 3 million. According to the
same source, over 620 thousand refugees were registered in Serbia, out of which about 43%
from Bosnia-Herzegovina. This paper is based on two basic data sources: the census on
refugees and on the survey. The paper focus on analysis of demographic and socio-economic
characteristics of refugee’s population: number, ethnic structure (mostly Bosnian Serbs), age
structure, marriage structure, educational level, economic activity and occupation, type of
accommodation, etc. The paper also explores three possible solutions of the refugee's problem:
repatriation, local reintegration and emigration to abroad. The economic and social status of
the refugees is very difficult and its solution requires considerable effort, as well as the assis-
tance of the international community. According to UNHCR data from 2009, in Serbia has reg-
istered 97 thousand refugees and Serbia was the first country in Europe and the fifth country
in the world with long-term refugee crisis.
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