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Србија: 6.982.604 становника 
 26.502 избеглих 
 
 

Дијаспора: >4.000.000 припадника 
 1.300 асоцијација 

Комесаријат за избегла лица                  2018 
Републички завод за статистику (РЗС)  2019 
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Земље са највѳћим бројем* припадника 
српске дијаспоре                    
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Министарвство  спољних послова РϹ 2019 
Републички завод за статистику (РЗС)  2019 

 * у хиљадама 
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 економска емиграција  
  пре Другог светског рата 
 
 претежно политичка емиграција 
  непосредно после Другог светског рата  
 
 претежно економска емиграција  
  крајем шездесетих до краја 80– их година 20. века 
 
 најновија, делом економска, делом политичка  
  миграција из деведесетих  до данас  

Стратегија очувања и јачања односа матичне државе и дијаспоре 2011 

Категорије дијаспоре према периоду досељавања 
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Износ дознака по земљама и периоду 
(у милионима евра) 

Држава 2016 2017 2018* 

Немачка 729 836 731 

Аустрија 235 240 215 

Швајцарска 424 494 389 

Француска 160 161 142 

Шведска 60 67 53 

Италија 65 66 58 

Руска  Федерација 58 70 57 

САД     154     179     131 

Хрватска          154 141 122 

Словенија 59 69 58 

Остале земље 584 631 589 

Укупно 2.688 2.959 2.550* 

Извор: Народна Банка Србије 2019  
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Правни оквир сарадње 
 Устав   Члан 13: 
 Република Србија  
 - штити права и интересе својих  држављана у иностранству 
 - развија и унапређује односе Срба који живе у иностранству  
   са матичном државом 
 
2006 Декларација Владе Републике Србије  
 - проглаша однос између отаџбине и расејања  
   односом од највећег државног и националног интереса 
 
2009 Закон о дијаспори и Србима у региону  
 - институционализација  сарадње 
 
2011 Стратегија очувања и јачања односа матичне државе и дијаспоре 
 - кључни документ сарадње 

Република Србија            Дијаспора  
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Дијаспора представља огроман а недовољно искоришћен 
људски,политички и економски потенцијал. 

 

У земљама пријема припадници дијаспоре су  
 добро интегрисани у друштву  
 заузимају значајне позиције у привреди, култури, 

образовању и научним институцијама 
 недовољно укључени у политички и економски живот 

 

  Начин рада,стуктура и циљеви многих организација су 
  неприлагођени савременим токовима, тежњама и жељама 
  младе генерације. 

Матица о расејању 

Стратегија очувања и јачања односа матичне државе и дијаспоре 2011 
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Дијаспора о матици 

 Партије у Скупштини се скоро не разликују по програму  
     (недостатак алтернатива неолибералној политици), сличне су  
      и у борби за власт, као једином циљу  
 
 Забрињавајућа стопа незапослених и велики број запослених са 
      доходком који им не обезбеђује достојанствен живот 
 
 Недостатак адекватних социјалних програма који прате драматичне  
      промене у друштву  
 
 Маргинализација науке и висока стопа миграције („brain drain“) 
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Дијаспора о дијаспори 

 Недостатак  критике друштвене стварности у земљама пријема  
      (последице неолибералне политике, глобализације, милтаризације 
      друштва и чланства у ЕУ) 
 
 
 Проблем лидерства 
      - лидери који својом појавом и активношћу више изражавају потребу за  
        личним престижом, а не заступају програм и интересе организације и  
        чланова, штете заједничким циљевима  



Др. Љиљана Вернер Фонд дијаспора за матицу 

Фонд дијаспора за матицу  

Фонд је основан 3. августа 1999.  
године, на иницијативу српске дијаспоре 

 
 
Фондом руководе: 
 

 Управни одбор од 9 чланова (6 из дијаспоре и 3 из матице) и 

 Надзорни одбор од 5 чланова (3 из дијаспоре, 2 из матице) 

 

 Основни носилац оперативних активности је Комисија за молбе,  

      која броји 6 чланова 

 Фонд послује искључиво на добровољној, волнтерској основи 
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Фонд дијаспора за матицу  

Циљеви Удружења су :  
 
 Да доприноси решавању хуманитарних социјално-

економских  проблема у  матици, посебно оних који 
су последица агресије НАТО 

 
 Јачање веза  и сарадње матице и расејања 
 
 Да доприноси очувању националног, културног и  

духовног идентитета српског народа и ширењу 
истине о Србији и српском  народу.                
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 надлежним државним органима 
 

 oрганима локалне самоуправе 
 

 Српском православном црквом  
 

 Управом града Беогарада 
 

 другим хуманитарним организацијама 
 
 Београдским форумом за свет равноправних 

Фонд сарађује са: 
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Области деловања Фонда 

 Oбнова и изградња 
 

 Појединачна хуманитарна помоћ угроженим 
појединцима, породицама  и удружењима 
 

 Помоћ Косову и Метохији 
 

 Помоћ Српској православној цркви 
 

 Очување националног и културног  идентитета 
српског народа.  
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Правци будућих активности 

 Подизање српског Меморијалног центра свим српским  
       жртвама у 20-том веку 

 
 Изградња (установљење) «Српског дома» у Београду,  
       као установе сусрета матице и расејања 

 
 Припрема и издавање српског «Србослова» (Требника) 
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Решавање  захтева Фонда ојачало би поверење: 
 
1. oслободити Фонд,  као хуманитарно, непрофитно, нестраначко  
        удружење грађана, плаћања пореза  
 

2. вратити блокирана средства Фонда за стипендирање талената из 
        математике и техничких наука „Сања Миленковић“ 
        (235.881,19 евра) 
 
3. oдoбрити пoстављање реплике гранате испаљене на Београд 1914,  
        као симбол отпочињања Првог светског рата, и рељефнoг  
        постамента кoд Пoбедника на Калемегдану 

Враћање поверења у матицу  
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11.013 студената - 56 % студенткиња 
Жељени циљеви одласка   
 
        Brain drain 

Кабинет за демографију и популациону политику  2018 

 Студија „Миграције  студената „ 2018 
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2019 - ϹРБИЈА ϹЕ ϹЕЋА :  TРИ AГРЕСИJЕ У JЕДНОМ ВЕКУ 

1914 

1941 1999 

„ … Србија мора да памти уколико  жели да је стварно поштују… 
  
 ….   историја уопште као и огромне патње и жртве за слободу не 
смеју се заборавити,  као што се не сме допустити ревизија и 
кривотворење историје.“ 

„…Истина је једино да Србија, као ретко 
која земља у Европи, добро зна цену 
ратова за одбрану своје и слободе  
Европе, да никада није, нити ће пожелти 
да води агресивне, и освајачке ратове, да 
су јој мир и слобода изнад свих редности. 
 
Бољи живот могућ је једино у  слободи, 
 достјанству и самопоштовању.“ 

„ Живадин Јовановић - ПЕЧАТ - 335/2014“ 


