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Предговор
У овој публикацији приказани су резултати Истраживања о миграцијама студената, које је
Кабинет министра без портфеља задуженог за демографију и популациону политику спровео у
сарадњи са Министарством просвете, науке и технолошког развоја и Републичким заводом за
статистику.
Истраживање је организовано с циљем да се обезбеде поуздани подаци који ће се користити
за планирање активности и креирање конкретних механизама и мера који ће допринети
стварању повољног амбијента за младе да остану у Србији, односно да се након завршетка
студијских програма у иностранству врате у земљу.
Резултати овог истраживања пружиће поуздану основу за доношење нових одлука, мера и
активности у области популационе политике које се односе на управљање миграцијама младих
високообразованих људи на свим нивоима.

У Београду, маја 2018.

Министар
Проф. др Славица Ђукић Дејановић
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Увод
Миграције становништва су демографски феномен који је најтеже предвидети и измерити.
Миграције високообразованог становништва које су под најјачим утицајем економских и
других чиниоца на тржишту радне снаге, како на националном тако и на глобалном нивоу,
представљају посебан изазов за истраживаче.
Без обзира да ли је исељавање мотивисано економским, политичким, образовним или другим
разлозима, оно увек представља губитак људских ресурса, а последњих деценија и изразити
губитак интелектуалног потенцијала државе. Одлив високообразованог кадра се одвија у два
правца: један ка иностранству, а други ка већим градовима унутар Републике Србије. У оба
случаја реч је о миграцијама из неразвијених и мање развијених у развијенија подручја. На тај
начин, поједини региони не само да се убрзано демографски празне већ остају и без
неопходног развојног потенцијала, чиме се озбиљно угрожава њихов економски и
демографски опстанак.
Србија се већ више деценија суочава са проблемом одлива младих образованих људи. Овај
проблем има озбиљне демографске и економске последице на целокупну друштвену
заједницу. Штета је вишеструка: демографска структура становништва се мења, просечна
старост расте, смањује се контингент лица која учествују у репродукцији становништва, улаже
се у кадрове који своје знање поклањају некој другој земљи и учествују у њеној репродукцији.
Осим немерљивих демографских губитака, наша земља остварује и економске губитке који се
мере милијардама евра. Одлазак на тзв. привремени рад у иностранство за највећи број
становника Србије значи одлазак заувек.
Србија је водећа земља у региону по исељавању младог становништва. Према резултатима
Пописа 2011, само у периоду од 2002. до 2011. године у иностранство је отишло око 175 000
грађана Републике Србије, просечне старости од око 29 година. Међу њима, скоро свако пето
лице (19%) има диплому високе или више школе. Највише високообразованих људи отишло је
у овом периоду у: Немачку, Сједињене Америчке Државе, Аустрију, Швајцарску и Канаду.
У последњих неколико година прекограничне миграције младих су интензивиране. Иако се не
располаже прецизним подацима о броју емиграната, намеће се закључак да даље
непредузимање активности на пољу управљања миграционим токовима за резултат може
имати немерљиве и катастрофалне последице за национални развој и идентитет земље.
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Методологија истраживања
Циљ истраживања
Циљ истраживања усмерен је на испитивање планова студената у вези са будућим
миграционим кретањима.
Посебни циљеви су:
1. сагледавање обима студентских миграција и последица које миграције могу имати на
демографски и друштвено-економски потенцијал Републике Србије;
2. утврђивање индивидуалних мотива студената да се трајно преселе из једног у друго
место у Републици Србији, односно да оду из Републике Србије у неку другу земљу;
3. идентификовање конкретних механизама и мера у циљу стварања повољног амбијента
за живот и развој каријере младих високообразованих људи у Републици Србији.

Организација истраживања
Фазе рада


Дефинисање садржаја упитника



Израда апликација за прикупљање података и администрацију



Достављање информација о истраживању



Попуњавање електронског упитника од стране студената



Анализа података и израда извештаја

Дефинисање садржаја упитника
С обзиром на комплексност проблема који се истражује, било је сврсисходно да се прикупе све
битне информације о карактеристикама студената и њиховим ставовима и плановима у вези са
будућим миграторним кретањима.
Посебан сет питања припремљен је за студенте који студирају у свом месту уобичајеног
становања, односно за студенте који су у место студирања дошли из другог места. Такође,
студентима који намеравају да се након завршетка школовања преселе у друго место у
Републици Србији или да оду у иностранство постављена су додатна питања о разлозима за
пресељење и о условима под којима би променили одлуку и остали у Републици Србији,
односно у свом месту уобичајеног становања. Студентима је омогућено и да, поред избора
једног или више понуђених одговора на питања из упитника, унесу и своје коментаре, ставове
и предлоге.
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Израда апликација за прикупљање података и администрацију
За потребе истраживања развијене су две .NET апликације1:



Апликација за потребе администрације, и
Апликацијa за студента (онлајн упитник).

Апликација за потребе администрације израђена је како би се омогућило да се, путем
адекватно прилагођеног корисничког интерфејса, на основу података из табеле Адресар из
базе SQL, на имејл декана, односно секретара високошколске установе, групно или
појединачно, шаљу обавештења о истраживању, са пропратним писмом у атачменту, као и за
праћење тока истраживања и брзо извештавање.
Страница за администрирање информација о слању у табеларном облику приказује основне
податке из Адресара, као и податке о томе колико пута је прослеђен имејл, да ли је слање
имејлa успешно, број покушаја слања имејлa, да ли је имејл адреса валидна, преглед броја
попуњених упитника по факултетима од стране студената и напомена од стране
администратора (слика 1).

Слика 1.

1

За израду апликација коришћен је програмски језик Visual Basic, у оквиру Microsoft Visual Studio 2015. У позадини
ових апликација је база података SQL (сервер базе – Microsoft SQL Server 2016).
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Страница за праћење тока истраживања и брзо извештавање осмишљена је тако да даје
брзе одговоре на основна питања у датом моменту, односно табеларно и графички приказује
процентуално изражене основне информације у вези са истраживањем, као што су укупан број
попуњених упитника, број попуњених упитника по данима, коришћење медијума за
попуњавање (персонални рачунар или мобилни телефон), основна анализа по полу, старости и
сл. (слике 2 и 3).

Слика 2.

Слика 3.
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Апликацијa за студента је онлајн упитник, прилагодљивог дизајна (responsive), што значи да се
прилагођава величини екрана уређаја са којих испитаници попуњавају упитник (декстоп,
лаптоп, смарт и мобилни уређаји).
Почетна страница садржи кратку информацију о истраживању и два каскадна комбо бокса за
одабир универзитета и припадајуће високошколске установе (слика 4).

Слика 4.
По одабиру универзитета и високошколске установе, кликом на дугме „следећа“ приступа се
упитнику, у чијем заглављу се исписује назив изабране високошколске установе из табеле
Адресар из базе SQL (слика 5).

Слика 5.
Упитник је дизајниран тако да буде једноставан и прегледан, и састоји се из неколико целина,
које су приказане на посебним страницама: основни подаци, одабир типа студента и одговори
по типу.
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Уколико је страница адекватно попуњена, кликом на дугме „следећа“ подаци су се уписивали у
базу SQL. На последњој страници упитника, кликом на дугме „пошаљи упитник“ на екрану се
појављивала порука да је упитник успешно попуњен (слика 6).

Слика 6.
Комплетан упитник дат је у прилогу.

Достављање информација о истраживању
Високошколским установама је, у електронској форми, достављено писмо, односно
обавештење о истраживању и о начину његовог спровођења, које је садржало и напомену да
се лични подаци не објављују а да јавно могу бити коришћени само подаци сведени на просек
на нивоу комплетног узорка. Такође је наведено да се прикупљени подаци могу користити
искључиво као добра основа за управљање миграцијама студената, односно креирање
конкретних механизама и мера у овој области, ради стварања повољног амбијента за младе да
остану у Србији, или да се након завршетка студијских програма у иностранству врате у земљу.

Попуњавање електронског упитника од стране студента
Упитник за студента могао се попунити у електронској форми, преко веб-адресе:
http://www.stat.gov.rs/MigracijeStudenata.
Попуњавање упитника организовале су високошколске установе које су својим студентима
проследиле информацију о томе којој веб-адреси је потребно приступити, и то: постављањем
обавештења о истраживању и линка на насловној страници сајта установе и/или у сарадњи са
студентима – постављањем линка на веб-страницама Студентског парламента, на форумима
студената, студентским сервисима, facebook страницама и др.
Попуњавање упитника организовано је од 28. децембра 2017. до 7. марта 2018. године.
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Резултати истраживањa
Општи подаци
У истраживању је учествовало укупно 11 013 студената, и то: 10 244 студента државних и 769
студената приватних факултета и високих школа.
Анализа података према полу показује да је међу студентима који су учествовали у
истраживању знатно више жена него мушкараца (7 115 жена и 3 898 мушкараца, односно
64,6% жена и 35,4% мушкараца). Разлика према полу студената који су учествовали у овој
анкети више је изражена међу студентима на државним него на приватним високообразовним
институцијама. У државним високообразовним институцијама приметна је бројчана
доминација студенткиња (65,2% од укупног броја анкетираних) у односу на студенте мушког
пола који су учествовали у анкети (34,8%). У приватним високообразовним институцијама
упитник су попуниле 434 студенткињe (56,4%) и 335 студената мушког пола (43,6%).
Табела 1. Студенти према високообразовним институцијама које похађају и полу
Високообразовне институције
Пол

укупно

државне

приватне

Укупно

11 013

10 244

769

Мушки

3 898

3 563

335

Женски

7 115

6 681

434

Укупно

100

100

100

Мушки

35,4

34,8

43,6

Женски

64,6

65,2

56,4

%

Графикон 1. Студенти према типу високообразовне институције и полу (%)

Државне
високообразовне
институције

34,8
65,2

Приватне
високообразовне
институције

43,6
56,4

Мушки

Женски
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Подручје образовања
За потребе овог истраживања, факултети и високе школе разврстани су у пет група, у
зависности од подручја образовања: друштвено-хуманистичке науке2, информационокомуникационе технологије, медицинске науке, природно-математичке науке и техничкотехнолошке науке.
Дистрибуција студената према подручју образовања показује да су студенти друштвенохуманистичких наука најзаступљенији у истраживању (42%). Следе студенти медицинских наука
(28,5%) и техничко-технолошких наука (16,8%), док су студенти информационокомуникационих технологија и природно-математичких наука подједнако заступљени (6,3%,
односно 6,4%).
Табела 2. Студенти према подручју образовања и полу
Друштвенохуманистичке
науке

Информационокомуникационе
технологије

Медицинске
науке

Природноматематичке
науке

Техничкотехнолошке
науке

Пол

Укупно

Укупно

11 013

4 623

696

3 136

704

1 854

Мушки

3 898

1 326

478

874

240

980

Женски

7 115

3 297

218

2 262

464

874

%
Укупно

100

42,0

6,3

28,5

6,4

16,8

Мушки

100

34,0

12,3

22,4

6,2

25,1

Женски

100

46,3

3,1

31,8

6,5

12,3

Графикон 2. Студенти према подручју образовања (%)
Друштвено-хуманистичке науке

Информационо-комуникационе технологије

4 623
696

Медицинске науке

Природно-математичке науке

Техничко-технолошке науке

2

3 136
704
1 854

Студенти уметничких факултета и високих школа сврстани су у групу „Друштвено-хуманистичке науке“ због
релативно малог броја студената овог подручја образовања који су учествовали у истраживању.
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Степен студија
Међу анкетираним студентима, више од половине су студенти основних академских студија
(52,1%), док студенти основних струковних студија чине 23,4% анкетираних. Сваки десети
студент који је учествовао у истраживању студира на интегрисаном студијском програму, 7,3%
анкетираних су студенти мастер академских студија и 4,2% су студенти докторских академских
студија. Студенти специјалистичких академских и струковних студија и студенти који студирају
по старом програму заједно чине 2,7% од укупног броја студената који су учествовали у
истраживању.
Табела 3. Студенти према степену студија које похађају и полу
Укупно

Врста и степен студија

%

свега

мушко

женско

свега

мушко

женско

11 013

3 898

7 115

100

100

100

8 310

2 927

5 383

Основне академске студије

5 734

2 010

3 724

52,1

51,6

52,3

Основне струковне студије

2 576

917

1 659

23,4

23,5

23,3

8,1

6,9

Укупно
Студије I степена

Студије II степена

2 181

763

1 418

Мастер академске студије

809

317

492

7,3

Специјалистичке струковне студије

173

74

99

1,6

1,9

1,4

Специјалистичке академске студије

56

15

41

0,5

0,4

0,6

1 143

357

786

10,4

9,2

11,0

460

188

272

460
62

188
20

272
42

4,2
0,6

4,8
0,5

3,8
0,6

Интегрисане студије
Студије III степена
Докторске академске студије
Стари програм

Графикон 3. Студенти према степену студија које похађају
Основне академске студије

5 734

Основне струковне студије

2 576

Мастер академске студије
Специјалистичке струковне студије
Специјалистичке академске студије

809
173
56

Интегрисане студије

1 143

Докторске академске студије
Стари програм

460
62
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Место рођења
Гледано са регионалног аспекта, највећи број студената који су учествовали у анкети рођено је
у Региону Шумадије и Западне Србије (око 28%). Затим следе студенти који су рођени у
Београдском региону (25,3%) и студенти који су уписани у матичне књиге рођених на
територији Јужне и Источне Србије (22,1%). Студенти рођени на територији Војводине чине
15,8% од укупног броја анкетираних. У истраживању су учествовали и студенти којима је место
рођења нека од општина у Региону Косово и Метохија (3,6%). Поред држављана Републике
Србије у истраживању су учествовали и студенти који су рођени у земљама бивше СФРЈ и
другим европским и ваневропским земљама, њих 620 или 5,6% од укупног броја анкетираних.
Табела 4. Студенти према месту рођења и полу
Укупно
свега
Укупно
Република Србија

мушко

%
женско

свега

мушко

женско

11 013

3 898

7 115

100

100

100

10 393

3 653

6 740

94,4

93,7

94,7

Београдски регион

2 784

1 021

1 763

25,3

26,2

24,8

Регион Војводине

1 740

679

1 061

15,8

17,4

14,8

Регион Шумадије и Западне Србије

3 040

1 029

2 011

27,6

26,4

28,3

Регион Јужне и Источне Србије

2 435

798

1 637

22,1

20,5

23

394

126

268

3,6

3,2

3,8

Регион Косово и Метохија
Страна држава
Земље бивше СФРЈ
Остале европске државе
Ваневропске земље

620

245

375

5,6

6,3

5,3

528

205

323

4,8

5,3

4,5

69
23

28
12

41
11

0,6
0,2

0,7
0,3

0,6
0,2

Графикон 4. Студенти према месту рођења (%)
Београдски регион

25,3

Регион Војводине

15,8

Регион Шумадије и Западне Србије

27,6

Регион Јужне и Источне Србије
Регион Косово и Метохија
Страна држава
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3,6
5,6

Миграције студената

Држављанство
Подаци у табели 5 јасно говоре о убедљивој бројчаној доминацији анкетираних студената који
имају држављанство Републике Србије (93,1%). Држављанство Републике Србије и неке друге
државе има 5,4% анкетираних студената. Упитник су попунила и 162 страна држављанина
(1,5%).
Табела 5. Студенти према држављанству и полу
Држављанство

Укупно

Мушко

Женско

Укупно

11 013

3 898

7 115

10 258

3 594

6 664

Републике Србије и друге државе

593

232

361

Друге државе

162

72

90

100

100

100

93,1

92,2

93,7

Републике Србије и друге државе

5,4

6,0

5,1

Друге државе

1,5

1,8

1,2

Републике Србије

%
Укупно
Републике Србије

Смештај током студија
Анкетирани студенти најчешће живе код родитеља (47,3%) или у изнајмљеном стану (34,6%).
Сваки десети студент који је учествовао у истраживању смештен је у студентском дому (9,6%),
док код рођака или пријатеља борави током студирања 2,7% анкетираних студената.
Табела 6. Студенти према типу смештаја за време студирања и полу
Тип смештаја
свега

код
родитеља

Укупно

11 013

5 206

Мушки

3 898

Женски

7 115

Пол

код рођака/
пријатеља

изнајмљен
стан

студентски
дом

294

3 815

1 061

637

1 903

122

1 237

430

206

3 303

172

2 578

631

431

друго

%
Укупно

100

47,3

2,7

34,6

9,6

5,8

Мушки

100

48,8

3,2

31,7

11,0

5,3

Женски

100

46,4

2,4

36,2

8,9

6,1
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Тип насеља сталног становања
Више од две трећине анкетираних студената има пребивалиште (насеље сталног становања) у
насељима градског типа (око 72%), док у осталим насељима живи 28,2% студената.
Табела 7. Студенти према типу насеља сталног становања и полу
Тип насеља

Укупно

Мушко

Женско

Укупно

100

100

100

Градскa насеља

71,8

73,4

71,0

Осталa насеља

28,2

26,6

29,0

Место студирања
Сваки други студент (49,1%) студира у општинама Београдског региона. Разлоге за то треба
тражити у чињеници да се највећи број високообразовних институција налази на територији
Града Београда. Сваки пети анкетирани студент студира у општинама које припадају Региону
Шумадије и Западне Србије (21,1%). У Војводини студира 16,7% анкетираних, а у општинама
које припадају Региону Јужне и Источне Србије студира 13% студената који су учествовали у
анкети.
Табела 8. Студенти према месту студирања и полу
Укупно

%

свега

мушко

женско

свега

мушко

женско

11 013

3 898

7 115

100

100

100

Београдски регион

5 402

2 022

3 380

49,1

51,8

47,5

Регион Војводине

1 839

725

1 114

16,7

18,6

15,7

Регион Шумадије и Западне Србије

2 324

677

1 647

21,1

17,4

23,1

Регион Јужне и Источне Србије

1 436

471

965

13,0

12,1

13,6

12

3

9

0,1

0,1

0,1

Република Србија

Регион Косово и Метохија
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Боравак у иностранству
Свега 42,2% студената је током студирања боравило у иностранству.
Табела 9. Студенти према боравку у иностранству током студија и полу
Укупно

%

свега

мушко

женско

свега

мушко

женско

11 013

3 898

7 115

100

100

100

Боравили у
иностранству

4 647

1 816

2 831

42,2

46,6

39,8

Нису боравили у
иностранству

6 366

2 082

4 284

57,8

53,4

60,2

Укупно

Од укупног броја анкетираних студената који су боравили у иностранству током студирања
40,6% је боравило у некој другој земљи „само туристички“. Скоро сваки четврти испитаник
(23,6%) био је у иностранству „туристички и у посети рођацима“, док је приближно исти број
студената (24,4%) навео као разлог боравка у иностранству „остало ‒ студентска размена,
програм мобилности, рад са радном дозволом и без радне дозволе, волонтерски програм“.
Друге понуђене комбинације разлога боравка у иностранству мање су заступљене.
Табела 10. Студенти који су били у иностранству према најчешћим разлозима боравка и полу
Укупно

%

Најчешћи разлози
свега

мушко

женско

свега

мушко

женско

Укупно

4 647

1 816

2 831

100

100

100

Само туристички
Туристички и посета рођацима
Туристички, посета рођацима/пријатељима
и присуство на
конференцијама/семинарима
Туристички и присуство на
конференцијама/семинарима
Посета рођацима/пријатељима
Туристички и „work and travel program“
Остало (студентска размена, програм
мобилности, рад са радном дозволом и без
радне дозволе, волонтерски програм)

1 889
1 095

706
348

1 183
747

40,6
23,6

38,9
19,2

41,8
26,4

185

78

107

4,0

4,3

3,8

146
135
62

71
49
40

75
86
22

3,2
2,9
1,3

3,8
2,7
2,2

2,6
3,0
0,8

1 135

524

611

24,4

28,9

21,6
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Државе у којима су студенти боравили
Међу државама у којима су студенти боравили Грчка је прва на ранг лествици, јер је у тој
земљи било око 18% анкетираних студената. Остале најчешће европске дестинације су: Црна
Гора (9,7%), Аустрија (9,2%), Немачка (9,1%) и Италија (7,1%). Сједињене Америчке Државе су
на шестом месту по учесталости боравка наших студената (6,2%). Следе Хрватска (3,9%),
Шпанија (3,6%), Швајцарска (3,4%) и Француска (3,3%). Појединачан удео осталих земаља у
којима су анкетирани студенти боравили мањи је од 3%.
Табела 11. Студенти према државама у којима су најдуже боравили и полу
Укупно
Укупно
Грчка
Црна Гора
Аустрија
Немачка
Италија
САД
Хрватска
Шпанија
Швајцарска
Француска
Босна и Херцеговина
Словенија
Мађарска
Чешка Република
Холандија
Бугарска
Шведска
Велика Британија
Турска
БЈР Македонија
Руска Федерација
Пољска
Канада
Аустралија
Словачка
Белгија
Румунија
Норвешка
Португал
Данска
Финска
Албанија
Украјина
Луксембург
Ирска
Остало
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%

свега

мушко

женско

свега

мушко

женско

4 647
834
449
426
424
330
287
182
165
156
152
126
93
90
89
85
68
66
65
52
51
49
49
32
28
27
26
25
25
24
15
10
6
4
4
2
131

1 816
284
161
159
183
115
150
75
53
49
69
75
41
46
38
27
31
22
24
13
19
25
22
13
16
11
6
13
8
10
5
5
3
2
2
2
39

2 831
550
288
267
241
215
137
107
112
107
83
51
52
44
51
58
37
44
41
39
32
24
27
19
12
16
20
12
17
14
10
5
3
2
2
0
92

100
17,9
9,7
9,2
9,1
7,1
6,2
3,9
3,6
3,4
3,3
2,7
2,0
1,9
1,9
1,8
1,5
1,4
1,4
1,1
1,1
1,1
1,1
0,7
0,6
0,6
0,6
0,5
0,5
0,5
0,3
0,2
0,1
0,1
0,1
0,0
2,8

100
15,6
8,9
8,8
10,1
6,3
8,3
4,1
2,9
2,7
3,8
4,1
2,3
2,5
2,1
1,5
1,7
1,2
1,3
0,7
1,0
1,4
1,2
0,7
0,9
0,6
0,3
0,7
0,4
0,6
0,3
0,3
0,2
0,1
0,1
0,1
2,1

100
19,4
10,2
9,4
8,5
7,6
4,8
3,8
4,0
3,8
2,9
1,8
1,8
1,6
1,8
2,0
1,3
1,6
1,4
1,4
1,1
0,8
1,0
0,7
0,4
0,6
0,7
0,4
0,6
0,5
0,4
0,2
0,1
0,1
0,1
3,2
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Дужина боравка у иностранству
Већина студената боравила је током студирања у некој другој земљи краће од три месеца
(82%), што се, без сумње, може објаснити туристичком посетом или временским ограничењем
боравка у иностранству. Сваки десети студент боравио је у иностранству од три до пет месеци.
Дужи временски интервали боравка у иностранству су незнатно заступљени.
Табела 12. Студенти према дужини боравка у иностранству и полу
Укупно

%

свега

мушко

женско

свега

мушко

женско

Укупно

4 647

1 816

2 831

100

100

100

Краће од три месеца

3 795

1 406

2 389

82,0

78,0

84,0

3–5 месеци

532

256

276

11,0

14,0

10,0

6–11 месеци
Годину и дуже

155
165

79
75

76
90

3,0
4,0

4,0
4,0

3,0
3,0

Планови за наставак школовања
Највећи број анкетираних студената (41%) планира да настави студирање/усавршавање након
завршетка уписаног студијског програма на истом факултету. Сваки пети испитаник не планира
наставак студија. Сваки десети студент жели да оде на други факултет у земљи на даље
студирање или усавршавање, док сваки четврти студент жели да настави
школовање/усавршавање у иностранству.
Табела 13. Студенти према плановима за наставак школовања и полу
Укупно

Укупно

%

свега

мушко

женско

свега

мушко

женско

11 013

3 898

7 115

100

100

100

Планирају да наставе школовање
Да, на истом факултету

4 560

1 596

2 964

41,0

41,0

41,0

Да, на другом факултету у земљи
Да, у иностранству

1 330
2 721

428
959

902
1 762

12,0
25,0

11,0
25,0

13,0
25,0

Не планирају да наставе школовање

2 402

915

1 487

22,0

23,0

21,0

Око две трећине од укупног броја студената који планирају да наставе студије у иностранству
планира и да остане да живи у иностранству, што наводи на закључак да испитаници у другој
земљи виде бољу перспективу за живот и професионално напредовање (табела 14). Студенти
који планирају да се после завршених студија у иностранству врате у Србију чине око 35% од
укупног броја студената који желе да наставе студије у иностранству.
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Табела 14. Студенти који желе да наставе школовање у иностранству према
плановима за повратак у Србију након завршеног школовања
Укупно
Укупно
%

2 721
100

Планирају да се врате у
земљу

Планирају да остану у
иностранству

942
34,6

1 779
65,4

Сваки трећи студент који је током студирања боравио у иностранству планира да оде у
иностранство на даље усавршавање, док међу студентима који нису били у иностранству
наставак студија ван Републике Србије планира сваки пети студент.

Табела 15. Студенти према плановима за наставак школовања, боравку у иностранству и полу

Укупно

Студенти који ЈЕСУ били у
иностранству током студирања

Студенти који НИСУ били у
иностранству током студирања

укупно

мушко

женско

укупно

мушко

женско

4 647

1 816

2 831

6 366

2 082

4 284

1 662

650

1 012

2 898

946

1 952

509

188

321

821

240

581

Планирају да наставе школовање
Да, на истом факултету
Да, на другом факултету у земљи

1 532

569

963

1 189

390

799

Не планирају да наставе школовање

Да, у иностранству

944

409

535

1 458

506

952

Укупно

100

100

100

100

100

100

Да, на истом факултету

36,0

36,0

36,0

46,0

45,0

46,0

Да, на другом факултету у земљи
Да, у иностранству

11,0
33,0

10,0
31,0

11,0
34,0

13,0
19,0

12,0
19,0

13,0
19,0

Не планирају да наставе школовање

20,0

23,0

19,0

23,0

24,0

22,0

%
Планирају да наставе школовање
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Познавање страних језика
Међу анкетираним студентима влада потпуна бројчана доминација студената са знањем
енглеског језика (10 625, односно 96,5%). Посебно треба нагласити да велика већина њих има
средњи и напредни ниво знања енглеског језика (9 312 студената).
Поред енглеског језика, студенти у великом броју говоре и немачки (3 460, односно 31,4%).
Више од две хиљаде студената (18,3%) навело је да познаје шпански језик, а број студената
који су навели да познају француски или руски језик је готово изједначен (1 921 студент говори
француски и 1 942 студента говоре руски језик, односно око 17,5%). Осим италијанског, који
говори око 8% студената, остали језици су мање заступљени. Свега 257 студената (2,3%) не
познаје ниједан страни језик.
Табела 16. Студенти према познавању страних језика и према нивоу знања
Ниво знања
Страни језик

Укупно
почетни

средњи

напредни

Енглески

10 625

1 313

4 726

4 586

Немачки

3 460

2 270

984

206

Француски

1 921

1 248

571

102

Руски

1 942

1 303

521

118

903

630

217

56

2 016

1 310

566

140

Норвешки

116

80

26

10

Турски

320

274

39

7

Кинески

86

70

10

6

Јапански

142

125

12

5

Остало (мађарски, грчки, словачки, шведски, румунски,
арапски, португалски, бугарски...)

668

281

182

205

Ниједан

257

-

-

-

Италијански
Шпански

Међутим, треба имати у виду да, за разлику од енглеског језика, за који су студенти у великом
броју навели да поседују средњи или напредни ниво знања, студенти који су изјавили да
познају неки други страни језик најчешће су навели и да имају само почетни ниво знања тог
језика.
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Планови студената о пребивалишту након завршетка студија
У складу са постављеним циљевима истраживања, студенти су разврстани у осам група, у
зависности од тога где планирају да живе након завршетка школовања:
Укупан број анкетираних студената

11 013

100

1 Студенти који станују и студирају у свом граду у коме планирају да живе
и након завршеног школовања

2 887

26,2

2 Студенти који станују и студирају у свом граду, а након завршеног
школовања планирају да живе у неком другом месту (граду, општини) у
Србији

374

3,4

3 Студенти који станују и студирају у свом граду, а након завршеног
школовања планирају да оду у иностранство

1 508

13,7

4 Студенти који студирају ван свог места становања и који након
завршеног школовања планирају да живе у месту у ком студирају

1 647

15,0

5 Студенти који студирају ван свог места становања и који након
завршеног школовања планирају да се врате у место сталног становања

1 585

14,4

6 Студенти који студирају ван свог места становања и који након
завршеног школовања планирају да живе у неком другом месту (граду,
општини) у Србији

786

7,1

1 981

18,0

245

2,2

7 Студенти који студирају ван свог места становања и који након
завршеног школовања планирају да живе у иностранству
8 Студенти из других држава који након завршетка школовања планирају
да живе ван Републике Србије

Из даље анализе искључени су студенти из других држава који студирају у Републици Србији и
који након завршетка студија планирају да се врате у своју земљу или да оду у неку другу
државу (група 8) – укупно 245 студената или 2,2% од укупног броја анкетираних.
Детаљна анализа података је рађена за контингент од 10 768 студената. Посебно су
анализирани одговори студената који намеравају да по завршетку студија остану у Републици
Србији (у свом или у другом месту) и студената који планирају да оду у иностранство, и то у
зависности од тога да ли студирају у свом месту становања или су у место студирања дошли из
неког другог места.
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Резултати истраживања показују да већина студената (58,5%) планира да након завршетка
школовања напусти своје место пребивалишта, односно да се пресели у друго место у
Републици Србији (26,1%) или да оде у иностранство (32,4%), док 41,5% планира да своју
професионалну каријеру гради у свом месту уобичајеног становања.
Табела 17. Студенти према месту студирања и плановима о будућем пребивалишту
Планови студената
Укупно
живеће у свом
месту

преселиће се у друго
место у Србији

одлазе у
иностранство

10 768

4 472

2 807

3 489

Студирају у свом месту становања

4 769

2 887

374

1 508

Студирају ван свог места становања

5 999

1 585

2 433

1 981

Укупно

%
Укупно

100

41,5

26,1

32,4

Студирају у свом месту становања

100

60,5

7,8

31,6

Студирају ван свог места становања

100

26,4

40,6

33,0

Планови студената значајно се разликују у зависности од тога да ли студирају у свом месту
(пребивалишту) или су у место студирања дошли из неког другог насеља.

Међу студентима који студирају у
свом месту 60,5% планира да у том
месту остане и након завршетка
школовања.
Нешто мање од трећине (31,5%)
планира да оде у иностранство, а
свега 7,8% жели да се пресели у
неко друго место у Републици
Србији.

Графикон 5. Планови студената који студирају
у свом месту становања (%)

31,6

60,5

Живеће
у свом месту
Преселиће се у друго
место у Републици Србији

7,8

Одлазе
у иностранство
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С друге стране, међу студентима који студирају ван свог места становања (студенти из другог
места) далеко је мањи удео оних који желе да се по завршетку студија врате у своје место
пребивалишта (26,4%).
Скоро три четвртине (73,6%) студената који се школују ван свог места планира да се након
завршетка школовања трајно пресели, односно да каријеру гради у неком другом месту у
Републици Србији или у иностранству.

Највећи релативни удео (40,6%)
чине студенти који планирају да се
преселе у неко друго место у
Републици Србији, при чему је то
друго место најчешће место у
којем студирају.
Удео студената који планирају да
након студија оду у иностранство
сличан је овом уделу међу
студентима који се школују у свом
месту и износи 33%.

Графикон 6. Планови студената који студирају ван
свог места становања (%)

26,4

Вратиће се у своје место

33,0
Преселиће се у друго
место у Републици Србији

40,6

Одлазе
у иностранство

Ако се има у виду чињеница да студенти који се школују изван свог места становања углавном
долазе из руралних или из мањих урбаних општина у универзитетске центре у којима, ако се не
одлуче за одлазак у иностранство, планирају и да остану да живе након завршетка студија,
јасно је да ће се и у наредном периоду наставити демографско пражњење мање развијених
подручја Републике Србије.
Удео студената који планирају да након завршетка школовања потраже боље услове живота у
иностранству различит је у зависности од подручја студирања.
Према уделу студената који планирају да потраже боље услове живота и рада у другим
земљама предњаче студетни информационо-комуникационих технологија (36,5%) и студенти
из области медицинских наука (36,2%). Међу студентима природно-математичких и техничкотехнолошких наука трећина планира да оде у иностранство (33,8%, односно 33,9%), док је
најмањи удео оних који планирају да напусте Србију присутан међу студентима друштвенохуманистичких наука (28,5%).
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Табела 18. Студенти према подручју студирања и плановима о пребивалишту након студија
Остају у Србији

Укупно
Укупно
Друштвено-хуманистичке науке

свега

%

свега

%

10 768

7 279

67,6

3 489

32,4

4 547

3 253

71,5

1 294

28,5

682

433

63,5

249

36,5

3 059

1 952

63,8

1 107

36,2

681

451

66,2

230

33,8

1 799

1 190

66,1

609

33,9

Информационо-комуникационе технологије
Медицинске науке
Природно-математичке науке
Техничко-технолошке науке

Одлазе у иностранство

Разлике између студената који студирају у свом месту и студената из другог места, према пољу
студирања и плановима где ће живети након студија, далеко су уочљивије.
Табела 19. Студенти према подручју студирања, месту студирања и плановима о пребивалишту
након завршетка студија
Студирају у свом месту становања

Студирају ван свог места становања

пресеживеће у лиће се у
свом
друго
месту
место у
Србији

пресеживеће у лиће се у
свом
друго
месту
место у
Србији

укупно

одлазе у
иностранство

укупно

одлазе у
иностранство

Укупно

100

60,5

7,8

31,6

100

26,4

40,6

33,0

Друштвено-хуманистичке
науке

100

63,6

8,1

28,3

100

27,0

44,4

28,6

Информационокомуникационе
технологије

100

58,9

4,6

36,6

100

14,8

48,7

36,5

Медицинске науке

100

56,6

7,7

35,7

100

29,9

33,6

36,5

Природно-математичке
науке

100

61,2

7,3

31,5

100

17,2

47,3

35,4

Техничко-технолошке
науке

100

58,6

9,0

32,4

100

25,7

39,2

35,0

Студенти који студирају у свом месту у далеко већем проценту планирају да живе у месту
становања (60,5%) од студената из других места (26,4%).
Кад је реч о студентима који студирају у свом месту, најмањи удео студената који планирају да
остану у свом месту је међу студентима медицинских наука (56,6%), а највећи међу студентима
друштвено-хуманистичких наука (63,6%). Студенти информационо-комуникационих технологија у највећем проценту планирају да оду у иностранство (36,6%), а затим следе студенти
медицинских наука (35,7%). Најмањи удео студената који планирају да оду у иностранство
забележен је међу студентима друштвено-хуманистичких наука (28,3%).
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Графикон 7. Студенти који студирају у свом месту према подручју студирања и плановима
након завршетка школовања (%)
63,6
Друштвено-хуманистичке науке

8,1
28,3
58,9

Информационо-комуникационе технологије

4,6
36,6
56,6

Медицинске науке

7,7
35,7
61,2

Природно-математичке науке

7,3
31,5
58,6

Техничко-технолошке науке

9,0
32,4

Живеће у свом месту

Преселиће се у друго место у РС

Одлазе у иностранство

Графикон 8. Студенти који студирају ван свог места становања према подручју студирања и
плановима о пресељењу након завршетка школовања (%)
27,0
Друштвено-хуманистичке науке

44,4
28,6
14,8

Информационо-комуникационе технологије

48,7
36,5
29,9

Медицинске науке

33,6
36,5
17,2

Природно-математичке науке

47,3
35,4
25,7

Техничко-технолошке науке

39,2
35,0

Живеће у свом месту
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Одлазе у иностранство
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Међу студентима који студирају ван свог места становања највећи релативни удео, без обзира
на поље студирања, чине студенти који намеравају да се преселе у друго место у Републици
Србији, односно да остану да живе у месту у којем студирају. Следе студенти који планирају да
оду у иностранство, а најмањи је удео студената који намеравају да се врате у своје место.
Једино студенти медицинских наука који студирају ван свог места у већем проценту планирају
да живе у иностранству (36,5%) уместо у другом месту у Републици Србији (33,6%). Око 30%
студената медицинских наука планира да се врати у своје место по завршетку студија.
За разлику од студената медицинских наука, свега 14,8% студената информационокомуникационих технологија који студирају ван места становања намерава да се након
завршетка школовања врати кући, скоро половина (48,7%) планира да потражи посао у месту у
којем студира, док 36,5% планира да оде у иностранство. Слично размишљају и студенти
природно-математичких наука од којих свега 17,2% намерава да се врати кући након завршетка
студија, 47,3% ће остати у месту студирања и 36,5% ће отићи у иностранство.
Посматрано по нивоу уписаног студијског програма, највећи проценат студената који планирају
да оду у иностранство (43,2%) јесте међу студентима интегрисаних академских студија, док је
најмањи удео забележен код доктораната (22,4%) и код студената специјалистичких
струковних студија (22,9%). Претпоставка је да је међу овим студентима један број већ нашао
посао, односно да у исто време раде и студирају.
Табела 20. Студенти према степену студија и плановима о пребивалишту након студија
Укупно
Укупно

Остају у Србији

Одлазе у иностранство

свега

%

свега

%

10 768

7 279

67,6

3 489

32,4

Основне академске студије

5 609

3 885

69,3

1 724

30,7

Основне струковне студије

2 550

1 689

66,2

861

33,8

Мастер академске студије

788

534

67,8

254

32,2

Специјалистичке струковне студије

170

131

77,1

39

22,9

Специјалистичке академске студије

55

40

72,7

15

27,3

1 096

623

56,8

473

43,2

441
59

342
35

77,6

99
24

22,4
40,7

Интегрисане академске студије
Докторске студије
Стари програм

59,3

Нема битних разлика у плановима студената у зависности од степена студија и места у којем се
школују. Наиме, и међу студентима који студирају у свом месту и међу студентима који се
школују ван места становања, студенти интегрисаних академских студија у највећем проценту
планирају да оду у иностранство (42,8% студената који студирају у свом месту, односно 43,4%
студената из других места). Најмањи удео студената који намеравају да оду у иностранство је
међу студентима докторских студија (22,3% студената који студирају у свом месту, односно
22,6% студената из других места) и међу студентима специјалистичких струковних студија
(22,7% студената који студирају у свом месту, односно 23,2% студената из других места).
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Табела 21. Студенти према степену студија, месту студирања и плановима након студија
Студирају у свом месту становања

свега

пресеодлазе у
живеће у лиће се у
иносвом
друго
странместу
место у
ство
Србији

Студирају ван свог места становања
преселиће одлазе у
живеће у
се у друго
иносвом
место у
странместу
Србији
ство

свега

Укупно

100

60,5

7,8

31,6

100

26,4

40,6

33,0

Основне академске
студије

100

62,0

8,1

29,8

100

24,3

44,2

31,5

Основне струковне
студије

100

56,1

10,7

33,2

100

33,7

32,2

34,1

Мастер академске
студије

100

60,2

6,7

33,1

100

29,2

39,2

31,6

Специјалистичке
струковне студије

100

73,3

4,0

22,7

100

42,1

34,7

23,2

Специјалистичке
академске студије

100

67,6

5,4

27,0

100

33,3

38,9

27,8

Интегрисане академске
студије

100

52,0

5,2

42,8

100

14,6

42,0

43,4

Докторске студије

100

75,8

1,9

22,3

100

22,6

54,8

22,6

Стари програм

100

33,3

7,4

59,3

100

37,5

37,5

25,0

Највећа разлика присутна је међу студентима који студирају по старом програму. Наиме,
студенти који студирају у свом месту у великој већини (59,3%) планирају да оду у иностранство,
трећина планира да остане у свом месту и 7,4% планира да се пресели у неко друго место у
Републици Србији. За разлику од њих, студенти из других места који студирају по старом
програму у подједнаком броју планирају да се врате у своје место, односно да се преселе у
неко друго место у Републици Србији (по 37,5%), а једна четвртина (25%) намерава да оде у
иностранство.
Ставови студената о одласку у иностранство не разликују се значајно у зависности од тога да ли
студирају у државној или у приватној образовној установи. Наиме, у иностранство жели да оде
32,5% студената државних и 31,2% студената приватних факултета и високих школа.
Табела 22. Студенти према типу високообразовне установе и плановима након студија
Укупно

Остају у Србији

Одлазе у иностранство

свега

%

свега

%

Укупно

10 768

7 279

67,6

3 489

32,4

Државни факултети/високе школе

10 014

6 760

67,5

3 254

32,5

Приватни факултети/високе школе

754

519

68,8

235

31,2
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Извесне разлике у ставовима присутне су код студената који се школују ван свог места
становања.
Табела 23. Студенти према типу високообразовне установе, месту студирања и плановима
након студија
Студирају у свом месту становања

свега

Студирају ван свог места становања

пресеодлазе у
живеће у лиће се у
иносвом
друго
странместу
место у
ство
Србији

свега

преселиће одлазе у
живеће у
се у друго
иносвом
место у
странместу
Србији
ство

Укупно

100

60,5

7,8

31,6

100

26,4

40,6

33,0

Државни
факултети/високе школе

100

60,1

8,1

31,8

100

26,8

40,2

33,0

Приватни
факултети/високе школе

100

64,7

5,1

30,2

100

18,8

48,4

32,8

Наиме, свега 18,8% студената приватних факултета/високих школа планира да се након
завршетка студија врати у своје место, док је удео студената који планирају да се врате кући
након завршених студија на државним факултетима значајно већи и износи 26,8%.
Графикон 9. Студенти према типу високообразовне установе, месту студирања и плановима (%)
60,1

Студирају у
свом месту

Живеће у свом месту

Преселиће се у друго место у РС

64,7
8,1
5,1
31,8

Одлазе у иностранство

Студенти из
другог места

Живеће у свом месту

30,2
26,8
18,8
40,2

Преселиће се у друго место у РС

Одлазе у иностранство

Државни факултети/високе школе

48,4
33,0
32,8
Приватни факултети/високе школе
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Утицај боравка у иностранству током студија на одлуку о
одласку у иностранство
Свега 42% студената боравило је у иностранству током студија, укључујући туристички боравак.
Разлог за овако мали проценат лежи у чињеници да је у анкети учествовао изразито велики
број студената прве године основних академских и струковних студија, односно студената који
су уписали прву годину студија у 2018/19. години.
Међутим, приметне су значајне разлике у уделу студената који су путовали ван граница
Републике Србије у зависности од тога да ли студирају у свом месту или су на студије дошли из
другог места.
Табела 24. Студенти према боравку у иностранству током студија и месту студирања
Студирају у свом месту
становања

Укупно

Студирају ван свог места
становања

свега

%

свега

%

свега

%

10 768

100

4 769

100

5 665

100

Боравили су у иностранству

4 527

42,0

2 336

49,0

1 945

34,3

Нису боравили у иностранству

6 241

58,0

2 433

51,0

3 720

65,7

Укупно

Међу студентима који студирају у свом месту удео студената који су били у иностранству мањи
је за свега два процента од удела студената који нису боравили у иностранству. Међутим, међу
студентима који студирају ван свог места скоро две трећине (65,7%) није било у иностранству
током студија.
Графикон 10. Студенти према боравку у иностранству и месту студирања (%)

49,0
Студирају у свом месту

51,0

34,3
Студенти из другог места

65,7

Боравили у иностранству
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Без обзира на чињеницу да је мање од половине студената боравило у иностранству током
студија, и то најчешће туристички, приметно је да студенти који су боравили у иностранству у
знатно већем проценту планирају да након студија оду из Републике Србије.
Табела 25. Студенти према боравку у иностранству и плановима након студија
Остају у Србији

Укупно

Одлазе у иностранство

свега

%

свега

%

10 768

7 279

67,6

3 489

32,4

Боравили су у иностранству

4 527

2 840

62,7

1 687

37,3

Нису боравили у иностранству

6 241

4 439

71,1

1 802

28,9

Укупно

Графикон 11. Студенти према боравку у
иностранству и плановима (%)
Од укупног броја студената који су
боравили у иностранству 37,3%
планира да након завршетка
школовања оде у иностранство,
док међу студентима који нису
били у прилици да отпутују у неку
другу земљу 28,9% планира да оде
из Републике Србије.

62,7

Боравили су
у иностранству

37,3

71,1

Нису боравили у
иностранству

28,9

Остају у Србији

Одлазе у иностранство

Слични одговори добијени су без обзира на то да ли студенти студирају у свом месту или су
дошли на студије из неког другог места.
Табела 26. Студенти према боравку у иностранству, месту студирања и плановима након студија
Студирају у свом месту становања

свега

Укупно
Боравили су у
иностранству
Нису боравили у
иностранству

пресеживеће у лиће се у одлазе у
свом
друго
иноместу
место у странство
Србији

Студирају ван свог места становања

свега

пресеживеће у лиће се у одлазе у
свом
друго
иноместу
место у странство
Србији

100

60,5

7,8

31,6

100

28,0

42,9

29,1

100

59,4

5,8

34,8

100

22,9

44,8

32,3

100

61,6

9,8

28,6

100

30,6

42,0

27,4
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Препреке за одлазак у иностранство
Већина студената сматра да је највећа препрека за одлазак у иностранство „недостатак новца“.
Наиме, 39,3% укупног броја анкетираних студената је приликом рангирања понуђених
препрека за одлазак у иностранство изабрало „недостатак новца“ као главну препреку.
Табела 27. Ставови студената о препрекама за одлазак у иностранство
Укупно
Укупно

Студенти који
Студенти који
планирају да планирају да оду
остану у Србији у иностранство

10 768

7 279

3 489

Недостатак новца

4 235

2 912

1 323

Непознавање страног језика

1 485

947

538

Компликована процедура за одлазак
Строге процедуре за добијање боравишне или радне
дозволе
Одвајање од родбине и пријатеља у Србији
Недостатак информација о могућностима одласка у
иностранство
Неизвесност у вези са добијањем посла у иностранству

1 410

876

534

1 074
1 111

709
772

365
339

802
535

555
439

247
96

69

47

Остало

116
%

Укупно

100

100

100

Недостатак новца

39,3

40,0

37,9

Непознавање страног језика

13,8

13,0

15,4

Компликована процедура за одлазак
Строге процедуре за добијање боравишне или радне
дозволе
Одвајање од родбине и пријатеља у Србији
Недостатак информација о могућностима одласка у
иностранство
Неизвесност у вези са добијањем посла у иностранству
Остало

13,1

12,0

15,3

10,0
10,3

9,7
10,6

10,5
9,7

7,4
5,0
1,1

7,6
6,0
0,9

7,1
2,8
1,3

За 13,8% студената главна препрека је „непознавање страног језика“, а за 13,1% „компликована
процедура за одлазак“. Сваки десети студент сматра да одлазак у иностранство највише
отежавају „строге процедуре за добијање боравишне или радне дозволе“, односно „одвајање
од родбине и пријатеља у Србији“. Свега 7,4% студената као главну препреку види „недостатак
информација о могућностима одласка у иностранство“, док 5% студената сматра да је главна
препрека „неизвесност у вези са добијањем посла у иностранству“. Ставови студената не
разликују се значајно у зависности од тога да ли након завршетка школовања намеравају да
остану у Републици Србији или да оду у иностранство.
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Миграције студената који планирају да остану у Републици Србији
Укупно 7 279 студената (67,6% од укупног броја анкетираних) планира да након завршетка
школовања остане у Републици Србији.
У зависности од одговора на питање у којем месту планирају да живе након завршетка
школовања, студенти су разврстани у пет група:
Укупно

%

Укупно

7 279

100

А

Студенти који станују и студирају у свом месту у којем планирају да
живе и након завршеног школовања

2 887

39,7

Б

Студенти који станују и студирају у свом месту и планирају да се
преселе у друго место у Србији

374

5,1

В

Студенти који студирају ван свог места становања и планирају да
живе у месту у ком студирају

1 647

22,6

Г

Студенти који студирају ван свог места становања и планирају да се
врате у место сталног становања

1 585

21,8

Д

Студенти који студирају ван свог места становања и планирају да
живе у неком другом месту у Србији

786

10,8

А. Студенти који станују и студирају у свом месту у којем планирају да
живе и након завршеног школовања према разлозима због којих
планирају да остану у свом месту
Приликом рангирања разлога због којих планирају да остану у свом месту када заврше
школовање, студенти су у највећем проценту навели: „породичне разлоге“ (26,3%), „решено
стамбено питање“ (24,2%) и „не желим да живим у другом месту“ (23,9%).
Табела 28. Студенти према разлозима због којих планирају да
остану у свом месту
Укупно

%

2 887

100

Породични разлози

760

26,3

Решено стамбено питање

699

24,2

Не желим да живим у другом месту

691

23,9

Лакше налажење посла у струци

434

15,0

Лакше налажење било каквог посла

140

4,9

Непознато

163

5,7

Укупно
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Свега 15% студената изјавило је да је главни разлог због којег планирају да остану у свом граду
„лакше проналажење посла у струци“. Одговор „лакше проналажење било каквог посла“
навело је око 5% студената.
Графикон 12. Разлози због којих студенти планирају да остану у свом месту (%)

4,9

5,7

Породични разлози

26,3
Решено стамбено питање

15,0

Не желим да живим у другом месту
Лакше налажење посла у струци
Лакше налажење било каквог посла

23,9

24,2

Непознато

Б. Студенти који станују и студирају у свом граду и који након
завршеног школовања планирају да се преселе у неко друго место
према разлогу пресељења
Међу анкетираним студентима који студирају у свом граду свега 374 студента планирају да се
по стицању дипломе преселе у неко друго место у Републици Србији.
Табела 29. Студенти према разлозима због којих планирају да
се преселе у друго место
Укупно

%

Укупно

374

100

Лакше налажење посла у струци

198

52,9

Лакше налажење било каквог посла

48

12,8

Породични разлози

43

11,5

Постојање стимулативних мера у другом
граду/општини

35

9,4

Решено стамбено питање

15

4,0

Непознато

35

9,4
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Графикон 13. Разлози за пресељење у друго место (%)
9,4

Лакше налажење посла у струци

4,0
Лакше налажење било каквог посла

9,4
Породични разлози

52,9

Постојање стимулативних мера у
другом граду/општини

11,5

Решено стамбено питање
Непознато

12,8

Основни разлог за пресељење у друго место у Републици Србији за 53% студената је „лакше
проналажење посла у струци“. Због „лакшег проналажења било каквог посла“ преселиће се
око 13%, а из „породичних разлога“ 11,5% студената. „Постојање стимулативних мера у другом
граду/општини“ разлог је за пресељење 9,4% студената, док 4% студената планира да се
пресели јер има „решено стамбено питање“ у неком другом месту.

В. Студенти који студирају ван свог места становања и планирају
да живе у месту у ком студирају
Преко 80% студената који током школовања бораве у другом месту планира да у том месту
остане и након стицања дипломе због већих могућности за проналажење посла (62,7%
студената сматра да ће у месту студирања лакше наћи посао у струци и скоро 18% студената
сматра да ће у месту у којем студира лакше пронаћи било какав посао).
Табела 30. Студенти према разлозима због којих планирају да
остану да живе у месту у којем студирају
Укупно

%

Укупно

1 647

100

Лакше налажење посла у струци

1 033

62,7

Лакше налажење било каквог посла

294

17,9

Породични разлози

152

9,2

90
78

5,5
4,7

Решено стамбено питање
Друго
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Графикон 14. Разлози за трајно пресељење у место студирања (%)
5,5

4,7
Лакше налажење посла у струци

9,2
Лакше налажење било каквог посла
Породични разлози

17,9
Решено стамбено питање

62,7

Друго

На питање о томе шта би их мотивисало да промене одлуку и да се врате у своје место,
студенти су у највећем броју одговорили да је „обезбеђен посао у струци“ одлучујући фактор за
повратак. Овај одговор дало је 66,5% студената.
Табела 31. Студенти који планирају да остану да живе у месту
у којем студирају, према мотивима због којих би се
вратили у своје место
Укупно

%

Укупно

1 647

100

Обезбеђен посао у струци

1 095

66,5

Решено стамбено питање

129

7,8

Стимулативне мере било које врсте на локалном нивоу
Друго

237
186

14,4
11,3

Графикон 15. Мотиви за промену одлуке и повратак у место становања (%)
11,3
Обезбеђен посао у струци

14,4
Решено стамбено питање
Стимулативне мере било које врсте
на локалном нивоу

7,8
66,5
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Г. Студенти који студирају ван свог места становања и планирају да се
врате у своје место
Студенти који привремено бораве у месту студирања и који након завршеног школовања
планирају да се врате у место сталног становања као основне разлоге за одлуку о повратку
навели су „решено стамбено питање“ (31,1%) и „породичне разлоге“ (28,3%). Око 14%
студената има обезбеђен посао у струци у свом месту, 12% планира да у свом месту „покрене
сопствени посао“, док сваки десети студент сматра да ће у свом месту „пронаћи било какав
посао“. Свега 1% студената планира да се врати у своје место због „обезбеђеног повољног
стамбеног кредита за младе брачне парове од стране локалне самоуправе“.
Табела 32. Студенти који привремено бораве у месту студирања и који
након завршеног школовања планирају да се врате у место
сталног становања, према разлогу повратка
Укупно

%

1 585

100

Решено стамбено питање

493

31,1

Породични разлози

449

28,3

Обезбеђен посао у струци

217

13,7

Могућност покретања сопственог бизниса

185

11,7

Лакше налажење било каквог посла

160

10,1

Обезбеђени повољни стамбени кредити за младе
брачне парове од стране локалне самоуправе

18

1,1

Непознато

63

4

Укупно

Графикон 16. Разлози за повратак кући након завршетка школовања (%)
1,1 4,0

Решено стамбено питање

10,1
31,1

Породични разлози
Обезбеђен посао у струци

11,7

Могућност покретања сопственог бизниса
Лакше налажење било каквог посла

13,7
Обезбеђени повољни стамбени кредити за младе брачне
парове од стране локалне самоуправе

28,3

Непознато
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Д. Студенти који студирају ван свог места становања и планирају да се
преселе у неки други град у Републици Србији
Од укупног броја студената који студирају ван свог места становања 768 је изјавило да након
завршетка школовања не намерава да остане у месту студирања, нити да се врати кући, већ да
планира да се пресели у неко друго место у Републици Србији.
Разлог за пресељење у неко друго место за три четвртине (76%) студената јесте проналажење
посла – 60% планира да се пресели због „лакшег проналажења посла у струци“ и око 16%
сматра да ће у неком другом месту „лакше пронаћи било какав посао“.
Табела 33. Студенти који привремено бораве у месту студирања и
који планирају да се преселе у неко друго место,
према разлозима за пресељење
Укупно

%

Укупно

768

100

Лакше проналажење посла у струци

462

60,2

Лакше налажење било каквог посла

122

15,9

Породични разлози

83

10,8

Постојање стимулативних мера у другом граду/општини

57

7,4

Непознато

39

5,1

5

0,7

Решено стамбено питање

Графикон 17. Разлози за пресељење у друго место (%)
5,1 0,7
Лакше налажење посла у струци

7,4

Лакше налажење било каквог посла

10,8
Породични разлози
Постојање стимулативних мера у другом
граду/општини

60,2
15,9

Непознато
Решено стамбено питање
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Прекограничне миграције студената
Укупно 3 489 студената, односно трећина анкетираних, изјавили су да по завршетку школовања
планирају да оду у иностранство.

Подршка родитеља
Преко 90% студената изјавило је да има пуну подршку родитеља за одлазак у иностранство.
Посматрано по полу, може се закључити да су девојке за нијансу сигурније од мушкараца у
родитељску подршку. Наиме, свега 5,2% девојака одговорило је да нема подршку родитеља,
док је 8,5% мушкараца дало одговор да их родитељи не подржавају у одлуци да оду у
иностранство.
Табела 34. Студенти који планирају да оду у иностранство према подршци
родитеља, по полу
Пол

Укупно

Имају подршку
родитеља

Немају подршку
родитеља

Непознато

Укупно

3 489

3 256

226

7

Мушки

1 325

1 208

113

4

Женски

2 164

2 048

113

3

%
Укупно

100

93,3

6,5

0,2

Мушки
Женски

100
100

91,2

8,5

0,3

94,7

5,2

0,1

Родбина и пријатељи у иностранству
Око 70% студената који планирају да након завршетка школовања оду из Републике Србије има
родбину и пријатеље који живе у иностранству.
Табела 35. Студенти који планирају да оду у иностранству према томе да ли имају
родбину или пријатеље у иностанству, по полу
Пол

Укупно

Укупно

3 489

Мушки
Женски

Имају
Немају
родбину/пријатеље родбину/пријатеље
у иностранству
у иностранству

Непознато

2 432

1 050

7

1 325

890

431

4

2 164

1 542

619

3

%
Укупно

100

69,7

30,1

0,2

Мушки
Женски

100
100

67,2
71,3

32,5
28,6

0,1

0,3
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Главни разлози за одлазак у иностранство
Као главни разлог за одлазак у иностранство највећи број студената (27,3%) наводи
немогућност налажења посла у струци у Републици Србији. Следе разлози: слабо плаћен посао
у струци (21,3%) и низак животни стандард (20,1%).
Табела 36. Студенти који планирају да оду у иностранство према месту школовања и разлозима
за одлазак из Републике Србије

Укупно
Немогућност налажења посла у
струци
Немогућност налажења било каквог
посла
Слабо плаћен посао у струци
Немогућност професионалног
напредовања
Низак животни стандард
Лоша економска ситуација
Друго

Студирају у
свом месту
становања

%

Студирају ван
свог места
становања

Укупно

%

%

3 489

100

1 508

100

1 981

100

953

27,3

378

25,1

575

29,0

153
744

4,4
21,3

66
331

4,4
21,9

87
413

4,4
20,8

320
702

9,2
20,1

130
327

8,6
21,7

190
375

9,6
18,9

388
229

11,1
6,6

160
116

10,6
7,7

228
113

11,5
5,7

Графикон 18. Разлози за одлазак у иностранство (%)
6,6

Немогућност налажења посла у струци

11,1

27,3

Немогућност налажења било каквог посла
Слабо плаћен посао у струци
Немогућност професионалног напредовања

20,1

4,4

Низак животни стандард
Лоша економска ситуација

9,2

21,3

Друго

Поред понуђених разлога за одлазак у иностранство, студенти су наводили и да желе да оду из
Србије због корупције, запошљавања преко везе, страначког запошљавања, али и ради
упознавања других култура, усавршавања, учења страних језика, односно да желе да се
придруже родитељима или другим члановима породице који живе у иностранству.

42

Миграције студената

Предности живота у иностранству
Као главне предности живота у иностранству највећи број студената (27,6%) наводи „лакше
налажење посла у струци“ и „боље плаћен посао у струци“ (24,3%). Следе разлози: „висок
животни стандард“ (15,9%) и „боља могућност професионалног напредовања“ (12,8%).
Табела 37. Студенти који планирају да оду у иностранство према месту школовања и ставовима
о предностима живота у иностранству
Студирају у
свом месту
становања

Укупно

%

3 489

100

1 508

100

1 981

100

Лакше налажење посла у струци

962

27,6

394

26,1

568

28,7

Лакше налажење било каквог посла

Укупно

%

Студирају
ван свог
места
становања

%

Боље плаћен посао у струци
Боља могућност професионалног
напредовања
Висок животни стандард

274
847

7,9
24,3

104
383

6,9
25,4

170
464

8,6
23,4

445
556

12,8
15,9

178
267

11,8
17,7

267
289

13,5
14,6

Боља економска ситуација
Друго

299
106

8,6
3,0

124
58

8,2
3,8

175
48

8,8
2,4

Графикон 19. Предности живота у иностранству (%)
8,6

3,0

Лакше налажење посла у струци

27,6
15,9

Лакше налажење било каквог посла
Боље плаћен посао у струци
Боља могућност професионалног напредовања

7,9

Висок животни стандард

12,8
Боља економска ситуација

24,3

Друго

Студенти су наводили и друге предности живота у иностранству: боље услове живота и рада,
мање корупције, више посвећености струци, уређеност система, поштовање закона и права
грађана, стицање новог животног искуства, упознавање других људи и култура.
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Планирани начин одласка у иностранство
Највећи број студената (41%) планира да оде у иностранство тако што ће самостално тражити
посао, док ће 27,5% потражити помоћ рођака и пријатеља. Око 17% студената покушаће да
добије стипендију за наставак студија у иностранству. Свега 4,4% студената планира да покуша
да оде у иностранство уз посредовање Националне службе за запошљавање.
Табела 38. Студенти према планираном начину одласка у иностранство, по полу
Укупно

%

Планирани начин одласка
Укупно
Преко рођака/пријатеља
Преко усељеничких програма
амбасада
Самостално тражење посла у
иностранству
Уз посредовање Националне службе
за запошљавање
Остваривањем права на стипендију
Друго

свега

мушко

женско

свега

мушко

женско

3 489

1 325

2 164

100

100

100

960

322

638

27,5

24,3

29,5

269

130

139

7,7

9,8

6,4

1 424

632

792

40,8

47,7

36,6

155
590

38
161

117
429

4,4
16,9

2,9
12,1

5,4
19,8

91

42

49

2,6

3,2

2,3

Извесне разлике у начину на који студенти планирају да оду у иностранство приметне су у
зависности од пола.
Графикон 20. Студенти према планираном начину одласка у иностранство, по полу (%)
24,3

Укупно

29,5
9,8

Преко рођака/пријатеља

6,4
47,7

Преко усељеничких програма амбасада
Самостално тражење посла у иностранству

36,6
2,9
5,4
12,2

Уз посредовање Националне службе за запошљавање
Остваривањем права на стипендију

Мушко

19,8
3,2
2,3
Женско

Девојке у нешто мањем проценту у односу на мушкарце планирају да самостално траже посао
у иностранству (36,6% девојака, према 47,7% мушкараца). Међутим, за разлику од мушкараца,
девојке у већем проценту очекују помоћ рођака или пријатеља (29,5% девојака према 24,3%
мушкараца) и добијање стипендије за наставак школовања у иностранству (19,8% девојака
према 12,2% мушкараца).
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Планирана дестинација
Највећи број студената планира да након завршетка школовања потражи боље услове за живот
у Немачкој (24,2%). У ову земљу планира да оде четвртина анкетираних студенткиња и више од
петине студената мушког пола (22,9%).
Табела 39. Студенти према државама у које планирају да оду, по полу
Укупно

Мушко

Женско

1

Немачка

24,2

22,9

25,1

2

САД

11,2

15,5

8,6

3

Швајцарска

10,7

10,9

10,6

4

Аустрија

8,7

7,3

9,6

5

Норвешка

6,3

6,3

6,3

6

Канада

4,6

5,7

3,9

7

Шведска

4,2

3,3

4,8

8

Аустралија

3,5

3,5

3,6

9

Велика Британија

3,3

3,6

3,1

10

Италија

2,9

1,4

3,8

11

Шпанија

2,7

1,4

3,5

12

Холандија

2,6

2,6

2,5

13

Француска

2,4

2,5

2,4

14

Руска Федерација

1,8

1,3

2,1

15

Словенија

1,3

1,7

1,1

16

Данска

1,0

1,1

0,9

Друге земље, мање од 1%

На другом месту према интересовању студенткиња је Швајцарска, за коју се определило 10,6%.
Следе Аустрија (9,6%) и САД (8,6%). Код мушкараца на другом месту су САД (15,5%), а затим
Швајцарска (10,9%) и Аустрија (7,3%).
Табела 40. Пет најпожељнијих дестинација студената у зависности од подручја студирања
Друштвенохуманистичке науке
1

Информационокомуникационе
технологије
САД

18,0%

Немачка

16,0%

Медицинске науке

ПриродноТехничко-технолошке
математичке науке
науке

Немачка

Немачка

19,6%
13,5%

Немачка

17,5%

37,5%

Немачка

19,5%

2

САД

13,8%

Швајцарска 14,3%

САД

САД

9,2%

3

Швајцарска 10,0%

Швајцарска 10,4%

Аустрија

9,1%

Швајцарска

7,0%

Аустрија

9,0%

4

Аустрија

9,0%

Канада

10,4%

Норвешка

7,9%

Аустрија

6,1%

Швајцарска

7,4%

5

Норвешка

5,7%

Аустрија

6,8%

САД

7,3%

Аустралија

6,1%

Канада

6,4%

Немачка, САД, Швајцарска и Аустрија су међу пет најпожељнијих држава за студенте са свих
подручја студирања.
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Немачка се налази на првом месту најпожељнијих држава за живот за студенте свих подручја
студирања, осим за студенте информационо-комуникационих технологија, који у највећем
проценту планирају да по завршетку школовања оду у Сједињене Америчке Државе.
Немачка је први избор за 37,5% студената медицинских наука, за скоро петину студената
природно-математичких и техничко-технолошких наука, за 17,5% студената друштвенохуманистичких наука и за 16% студената информационо-комуникационих технологија.
Поред наведене четири државе, међу пет најпожељнијих дестинација у зависности од поља
студирања спадају Норвешка, Канада и Аустралија. Норвешка је примамљива студентима
медицинских и друштвено-хуманистичких наука, док Канаду међу топ пет земаља сврставају
студенти информационо-комуникационих технологија и техничко-технолошких наука. Студенти
природно-математичких факултета међу првих пет земаља у којима би живели наводе
Аустралију.

Планирана дужина боравка у иностранству
Половина студената не планира да се врати у Републику Србију. Скоро сваки пети студент (19%)
планира да остане у иностранству док не обезбеди довољно новца за покретање сопственог
посла у Србији, 14% студената намерава да остане у иностранству све док економска ситуација
у Србији на буде стабилна, а 12% планира да се врати када стекне довољно професионалног
искуства.
Графикон 21. Планирана дужина боравка у иностранству (%)
4,2

13,8
Док економска ситуација у Србији не буде стабилна
Док не обезбеде довољно новца за покретање
посла у Србији

19,0

Док не стекну довољно професионалног искуства
Не планирају да се врате у Србију

50,6

Друго

12,4

На питање о планираној дужини боравка у иностранству студенти су наводили и друге
одговоре, нпр.: док не стекну услов за пензију, док не оснују породицу, док им одговара, у
зависности од тога како се снађу у иностранству и др.
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Мотиви за промену одлуке о одласку у иностранство
Више од половине студената (51,6%) не би напустило Србију ако би им био обезбеђен посао у
струци, док би око 15% остало у земљи када би добили новац за покретање сопственог
бизниса. Свега 4,3% студената навело је да би променили одлуку о одласку у иностранство
када би добили стимулативни кредит/средства било које врсте, 2,3% би одустало од одласка
када би добили повољан стамбени кредит за младе брачне парове и 1,4% када би добили
стамбени кредит за младе научнике.
Међутим, четвртина студената (25,6%) није одабрала ниједан од понуђених одговора као
главни мотив за промену одлуке о одласку у иностранство, већ су се определили за одговор
„друго“. На питање о томе шта би их мотивисало да остану у Републици Србији, студенти су у
највећем броју одговорили: „Ништа не може да промени моју одлуку да одем у иностранство“.
Поред овог, студенти су навели и следеће одговоре: већа плата, пристојан живот, поштовање
струке, искорењивање мита и корупције, могућност професионалног напредовања, бољи
животни стандард у Србији, отварање нових научних института, системске промене у свим
областима, већа социјална сигурност, запошљавање најбољих, а не политички најлојалнијих,
укидање партијског запошљавања, породица, љубав...
Табела 41. Студенти који планирају да оду у иностранство према мотивима због којих би
променили одлуку и остали у Републици Србији, по полу
Укупно

%

свега

мушко

женско

свега

мушко

женско

Укупно

3 481

1 322

2 159

100

100

100

Обезбеђен посао у струци

1 795

549

1 246

51,6

41,5

57,7

Новац за покретање сопственог
бизниса

516

233

283

14,8

17,6

13,1

Повољни стамбени кредити за
младе брачне парове

79

33

46

2,3

2,5

2,1

Повољни стамбени кредити за
младе научнике

47

21

26

1,4

1,6

1,2

Стимулативни кредити/средства
било које врсте

151

56

95

4,3

4,2

4,4

Друго

893

430

463

25,7

32,5

21,5

Посматрано по полу, студенткиње би у већем проценту у односу на мушкарце промениле
одлуку о одласку у иностранство ако би им био обезбеђен посао у струци. Наиме, 57,7%
студенткиња је као главни мотив за останак у Србији навело управо овај одговор, док проценат
студената мушког пола који би остали у земљи ако би им био обезбеђен посао у струци износи
41,5%.
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Графикон 22. Мотиви за промену одлуке о одласку у иностранство по полу (%)
41,5

Обезбеђен посао у струци

57,7
17,6

Новац за покретање сопственог бизниса

13,1
2,5

Повољни стамбени кредити за младе брачне парове

Повољни стамбени кредити за младе научнике

2,1
1,6
1,2

Стимулативни кредити/средства било које врсте

4,2
4,4
32,5

Друго

Мушко

21,5
Женско

За трећину мушкараца (32,5%) и за више од петине девојака (21,4%) ниједан од понуђених
мотива за останак у земљи није пресудан за промену одлуке о одласку у иностранство.
Добијање новца за покретање сопственог бизниса био би главни разлог за останак у земљи за
17,6% мушкараца и за 14,8% девојака, док би стимулативни кредити/средства било које врсте и
повољни стамбени кредити (за младе брачне парове и младе научнике) допринели да свега
неколико процената студената, како мушкараца тако и девојака, промени одлуку о одласку у
иностранство.
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Закључна разматрања
Управљање миграцијама младог високообразованог становништва један је од приоритетних
задатака Владе.
Последице одлива младог становништва су веома сложене и далекосежне. Тренутни ефекти
огледају се у промени укупног броја и структура становништва, како у месту поласка тако и у
месту одредишта миграната. Дугорочни ефекти су далеко неповољнији, јер ће емиграциона
подручја, која већ заостају у економском развоју, додатно осиромашити у демографском,
фертилном, радном, културном, интелектуалном и сваком другом погледу.
Незапосленост, лоше економске и опште друштвене прилике у локалној средини, односно у
матичној земљи, неповољни услови за лични и професионални развој само су неки од фактора
који утичу на то да млади људи донесу одлуку о пресељењу. На одлуку додатно утичу
привлачни фактори – боље економске прилике, више могућности за запошљавање и
професионално напредовање, веће зараде и, коначно, бољи животни услови у другом месту
или у другој држави.
Задатак државе јесте да у постојећим условима пронађе одговарајуће механизме који ће
допринети да се промене околности које терају младе да одлазе и који ће утицати на то да се
млади мотивишу да остану у земљи или да се након стицања професионалног искуства у
иностранству врате у Србију.
Истраживањем је обухваћено 11 0133 студената државних и приватних високошколских
установа у Републици Србији.

Основни резултати истраживања:

3

o

Већина студената (58,5%) планира да након завршетка школовања промени
пребивалиште (26,1% намерава да се пресели у друго место у Републици Србији и
32,4% планира да оде у иностранство). Свега 41,5% студената планира да професионалну каријеру гради у свом месту уобичајеног становања.

o

7 279 студената (67,6% од укупног броја анкетираних) планира да након завршетка
школовања остане у Републици Србији, док 3 489 студената (32,4%) планира да оде у
иностранство.

o

Планови студената о будућем пребивалишту значајно се разликују у зависности од тога
да ли студирају у свом месту или привремено бораве у месту студирања (студенти из
других места). Око 60% студената који студирају у свом месту намерава да у том месту
остане и по завршетку школовања, 7,8% планира да се пресели у друго место у
Републици Србији и 31,6% планира да оде у иностранство. С друге стране, свега 26,4%
студената који се школују ван места становања планира да се по завршетку студија

Детаљна анализа рађена је за контингент од 10 768 студената. Из анализе је искључено 245 студената који имају
пребивалиште у иностранству и који планирају да по завршетку студија оду из Републике Србије.
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врати у своје место, 40,6% студената планира да се трајно пресели у место у којем
студира и трећина (33%) намерава да оде из Србије.
o

Разлози за доношење одлуке о пребивалишту после школовања међу студентима који
планирају да остану у Републици Србији (7 279 студената) значајно се разликују у
зависности од тога да ли се школују у свом или у другом месту.

Кључни разлози за доношење одлуке о будућем пребивалишту
Студенти који студирају
у свом месту становања
 породични разлози (26,3%)
Разлог за останак у
месту студирања

 решено стамбено питање
(24,2%)
 не желе да живе у другом
месту (23,9%)

Разлог за
пресељење у неки
други град/општину

 лакше проналажење посла
у струци (52,9%)
 лакше проналажење било
каквог посла (12,8%)

Студенти који студирају
ван свог места становања
 лакше проналажење
посла у струци (62,7%)
 лакше проналажење
било каквог посла
(17,9%)
 лакше проналажење
посла у струци (60,2%)
 лакше проналажење
било каквог посла
(15,9%)
 решено стамбено
питање (31,1%)

Разлог за повратак у
своје место

 породичне разлози
(28,3%)
 обезбеђен посао у
струци (13,7%)

o

За две трећине (66,5%) од укупног броја студената који намеравају да се трајно преселе
у неко друго место у Републици Србији кључни мотив због којег би променили одлуку о
пресељењу и остали у свом месту јесте „обезбеђен посао у струци“. Одлуку о
пресељењу променило би још 14,4% студената уколико би постојале „стимулативне
мере било које врсте на локалном нивоу“.

o

Укупно 3 489 студената, односно трећина анкетираних, планира да по завршетку
школовања оде из Србије у неку другу земљу.
 Преко 90% студената има пуну подршку родитеља за одлазак у иностранство.
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 Око 70% студената има родбину и пријатеље који живе у иностранству.
 Удео студената који планирају да након завршетка школовања потраже боље
услове живота у иностранству незнатно се разликује у зависности од подручја
студирања. Предњаче студенти информационо-комуникационих технологија
(36,5%) и студенти из области медицинских наука (36,2%). Међу студентима
природно-математичких и техничко-технолошких наука трећина планира да оде
у иностранство (33,8%, односно 33,9%), док је најмањи удео оних који планирају
да напусте Србију присутан међу студентима друштвено-хуманистичких наука
(28,5%).
 Главни разлози за одлазак у иностранство јесу: немогућност налажења посла у
струци (27,3% студената), слабо плаћен посао у струци (21,3%) и низак животни
стандард (20,1%).
 Као главне предности живота у иностранству највећи број студената наводи
„лакше налажење посла у струци“ (27,6%) и „боље плаћен посао у струци“
(24,3%). Следе разлози: „висок животни стандард“ (15,9%) и „боља могућност
професионалног напредовања“ (12,8%).
 Највећи број студената (41%) планира да оде у иностранство тако што ће
самостално тражити посао, док ће 27,5% потражити помоћ рођака и пријатеља.
Око 17% студената планира да оде тако што ће добити стипендију за наставак
студија у иностранству.
 Државе у које би студенти најрадије отишли јесу: Немачка (24,2%), Сједињене
Америчке Државе (11,2%), Швајцарска (10,7%), Аустрија (8,7%) и Норвешка
(6,3%).
 Немачка се налази на првом месту најпожељнијих држава за студенте свих
подручја студирања, осим за студенте информационо-комуникационих
технологија, који у највећем проценту планирају да по завршетку школовања
оду у Сједињене Америчке Државе.
 Половина студената не планира да се врати у Републику Србију. Скоро сваки
пети студент (19%) планира да остане у иностранству док не обезбеди довољно
новца за покретање сопственог посла у Србији, 14% студената намерава да
остане у иностранству све док економска ситуација у Србији на буде стабилна, а
12% планира да се врати када стекне довољно професионалног искуства.
 Више од половине студената (51,6%) не би напустило Србију ако би им био
обезбеђен посао у струци. Око 15% остало би у земљи када би добили новац за
покретање сопственог бизниса. Свега 4,3% студената навело је да би променили
одлуку о одласку у иностранству када би добили стимулативни кредит/средства
било које врсте, 2,3% би одустало од одласка када би добили повољан стамбени
кредит за младе брачне парове и 1,4% када би добили стамбени кредит за
младе научнике. Међутим, четвртина студената (25,6%) није одабрала ниједан
од понуђених мотива за промену одлуке о одласку у иностранству. Међу њима,
већина је изјавила да ништа не може да промени њихову одлуку да оду из
Србије.
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o

Одлучујући разлог за мобилност студената, како унутар Републике Србије тако и ван
њених граница, јесте „проналажење посла у струци“ и „боље плаћен посао“. Већина
студената би одустала од одлуке о пресељењу ако би им у месту у којем живе био
обезбеђен посао у струци.

o

Неопходно је променити околности које терају младе да одлазе, односно повећати
њихову мотивацију да остану у Србији. То се може постићи једино стварањем повољног
амбијента за живот, како на нивоу локалне заједнице тако и на нивоу државе. Младим
високообразованим људима треба омогућити да користе стечена знања, да остваре
успешну професионалну каријеру, да имају адекватне услове за научно-истраживачки
рад, а, пре свега, да могу да живе од свог рада.

Велико интересовање студената за ово истраживање и њихова спремност да усред испитног
рока одвоје време и одговоре на постављена питања свакако показује да студенти нису само
неми посматрачи дешавања у друштву, већ да желе активно да учествују у креирању своје
будућности. Коментари студената најсликовитије приказују тешку ситуацију у којој се млади
високообразовани људи налазе, све њихове дилеме, унутрашње сукобе, вапај за помоћ.
Издвајамо само неке од коментара студената:4

4

o

„Сви ми млади људи који напуштамо земљу одлазимо са великим болом! Морате да
знате да то не радимо зато што ЖЕЛИМО него зато што смо приморани. Ником није
боље да живи као странац у некој држави него у својој рођеној. Много великих
стручњака и паметних младих људи има наша земља! Ја сам морала да одем, нисам
имала избора, али можда можете нешто да урадите да други не морају!“

o

„Желим само да кажем да ми је упитник био поприлично потресан, и да је, иако
утилитаран, у исто време и срцепарајућ. Налазим се на овом раскршћу и боли ме што
морам да одем – а морам, јер ја у овој држави стварно не могу више. А све што бих
желела је да не морам. Овако, најбоље чему могу да се надам јесте да ћу да одем и да
ћу тамо негде нешто схватити о овом овде, и да ћу хтети да се вратим. И да ћу онда
знати зашто сам овде. И да ћу овде бити задовољна. Надам се да ћете нешто
постићи. Поздрав, Софија“

o

„Поштовани, тражите решење проблема зашто студенти одлазе? Па главни разлог
је новац. Велики је број младих, не само студената, који су за одлазак из земље. Моје
лично мишљење је да код младих генерација долази до неразвијања националне
свести, до неразвијања патриотизма и потпуне аутодеструкције, јер младима који
немају свест ко су, где су и којима је новац највећи покретач земља није битна. То су
онда отпале гране са дрвета и остају без корена, пуштајући лишће за још мало
светла, а на крају труле и пропадају, не оставивши трага.“

o

„Болно је што као млади и учени људи имамо потребу да се одвајамо од свега што нам
је драго и познато, а у циљу стицања самосталности и материјалног благостања.
Лично бих осетио олакшање да одем, али део мене би остао и не бих био комплетан.

Коментари студената дати су у Прилогу.
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Желим да радим у својој земљи, желим да је унапредим, јер имам потенцијал за то и
познајем људе који су паметни и пожртвовани и храбри, јер желе да остану овде и
мењају окружење. Има их много. Треба то да цените и да се потрудите да нам
понудите боље сутра, како бисмо ми уложили себе у будућност и просперитет
Србије. Ово мора бити обострана борба, ми зависимо од вас, а ви од нас. Државо,
пробуди се, млади одлазе!!!“
o

„Желим да останем у својој земљи, да помажем својим људима и говорим матерњим
језиком!“

o

„Пружите нам услове и сачувајте нас овде, у земљи нашој, неће нас много остати.“

o

„Чувајте нас.“
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Коментари студената
Поштовани, молим Вас да на основу ове анкете и добијених резултата стварно нешто и урадите по питању
миграције младих. Наша земља има прегршт потенцијала, но или су недовољно искоришћени или се уопште не
препознају као потенцијали. Из масе младих изаберите репрезентативне, подучите их, нека шире знање и
технике. У медијима и међу људима се прича "на младима свет остаје", но, молим Вас, едукујте их, помозите,
како би млади стварно могли нешто да ураде, да поправе. Захваљујем се, Невена
Недостатак новца и мале плате све више утичу на одлуку младог СТРУЧНОГ кадра да напусти Србију; планирам
да се вратим у свој родни град (Зајечар) и да покушам то да спречим колико је год могуће, бар на локалном
нивоу. Две од пет основних школа у Зајечару су изгубиле другу смену у претходне 2 год.
Државо, пробуди се, млади одлазе!!!
Зашто би неко ишао у иностранство због посла? Зашто бих била роб у некој другој држави кад то могу бити и у
својој? Па није мед и млеко ван Србије.
Сматрам да сви млади треба да остану у Србији, јер на нама је да поведемо Србију ка бољој будућности, а не да
бежимо и тежимо ка новцу и неким материјалним стварима. Свакако је егзистенција у питању и оно фамозно
"трбухом за крухом", али ипак се на муци познају јунаци. Родитељи су ме одгајили да волим Србију пре свега и
да ценим оно што имам, а Србија је моја држава и нећу да идем из ње. Школовање после основних академских
студија настављам у Србији.
Главни проблем због чега млади и образовани људи желе да напусте Србију јесте зато што их, као прво, нико не
гледа на прави начин. Нико од нас није ишао на факултет и завршавао га да бисмо сутра били исти ко и сви
други. Завршавамо факултете како бисмо сутра радили неки прикладно плаћен посао и како не бисмо бринули
како ћемо намирити месечне дажбине. Осим тога, предузећа која у Србији врше запошљавање су у великој
већини приватна, што је по мом мишљењу јако лоше, јер сама држава од тога може само да губи. Још једна
непогодност током запошљавања јесте што већина предузећа тражи 25 година живота и 30 година радног
искуства. Поента је да треба јуниорима дати шансу да и они однекуд крену. Леп гест од министарства што се тиче
ове анкете, коначно да почне мало да се мисли и на младе академце, ако се, наравно, ишта овом анкетом и
постигне. Ипак је ово и даље Србија.
Мислим да би држава Србија требало да много више улаже и инвестира у пројекте усавршавања студената
након завршеног факултета. Зашто би уосталом неко остао у Србији кад су животни стандарди испод нивоа, а и
сама могућност добијања посла након завршеног факулета је на ВЕОМА ниском нивоу! Сви желимо боље , а ако
и ви желите да Србија буде боља и да млади људи не иду нигде, онда и ви пружите боље!
Млади све више одлазе у иностранство због тога што се у овој држави послови добијају преко везе. То је веома
поражавајуће за нас. Не планирам да идем из своје државе, али ако као учитељ не нађем посао, отићи ћу у
иностранство без размишљања. Тужно је што ћу боље услове пронаћи у "туђој" држави. А не заборавите да је
посао услов за стварање породице. Нема посла = нема породица = нема беба. Урадите нешто! То вас моли
небитан студент који још верује у државу.
Да немам обезбеђен посао у струци, бежао бих главом без обзира одавде. Знање се не вреднује нимало,
докторира онај ко има дубок џеп. Посао обичан човек обично може да нађе на радним местима где зарађује
минималац, док се боља радна места дају људима који су блиски власти, небитно која власт је у питању. Не
постоји никакав систем, стога пре бих радио као чистач WС-а у Немачкој него што бих остао овде, да нисам у
ситуацији у каквој јесам.
С обзиром да се константно у Србији отварају фабрике у чијем власништву јесте нека инострана компанија, и да
је у тим фабрикама већина плата минимална зарада, било би у реду када би се отварале и фабрике или
компаније са вишим позицијама, са потребама одређене квалификације, тј. веће квалификације. Желим отићи у
иностранство ради зараде, али ћу се увек враћати Србији у нади да ћу бити довољно плаћена за свој рад. Хвала
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Већина студената је огорчена на државу, људе који је воде и стање у њој, и зато и бежи из ње, траже боље сутра
за себе. Толико њих има идеја за покретање бизниса, али на томе се све и заврши. Држава не користи свој
огроман потенцијал младих људи, већ их гуши и тера. Помозите им и они ће остати, знате то и сами, није нека
филозофија.
Млади и образовани људи вам "клизе" из руку и нестају. Ако ништа друго, сетили сте се и о томе да мислите.
Само се надам да није касно и да још увек има наде да Србија неће постати један велики геронтолошки центар.
Сматрам да би сви овде остали да су услови у земљи бољи. Ја сам на Електронском факултету и могу да радим и
живим са тим дивно у Србији. Многи други не могу. Када би земља давала више инвестиција младим људима
који имају идеју за започињање неког посла или за увођење неких промена, било би боље. Људи су жељни тога
да се њихов глас чује, жељни су живота и покрета. Жељни живота! Таква треба цела земља да нам буде! Сваки
део, а не само поједини.
Проблем у нашој држави који сви увиђамо је тешко налажење посла након завршетка студија у струци.
Конкретно, за студенте факултета безбедности сметњу представља забрана запошљавања у јавном сектору која
траје већ годинама. А такође смо сви упознати са ситуацијом да је број запослених у полицијским станицама
смањен и тренутно запослени не успевају да обаве све потребне послове. Дошло је до смањења безбедности
како на улицама, тако и на свим другим местима. Овај проблем се може решити запошљавањем стручно
оспособљених студената.
Жеља да наставим студије у иностранству је превасходно произашла из чињенице да живим у држави која има
управу над високошколским установама где се отвара могућност да широк дијапазон људи МОЖЕ да упише
високошколску установу, јер велики број високообразованих држави свакако доноси новац. То све нажалост има
последице по најбоље студенте. С обзиром да је анкета лична, а нажалост анонимна, додаћу да се осећам као
појединац угушен у мору људи недораслих високошколској установи, што студената, што стручног кадра, као и
велике последице од истог! Част изузецима!
Мислим да је корен овог проблема пре свега у томе што је државни интерес, тј. интерес државног апарата, још
увек примарни у односу на интерес сваког појединца који на овим просторима живи. Државни апарат је и даље
пијавица која живи на уштрб домаћина, а то смо сви ми појединци који чинимо овај народ. Евидентан је
недостатак међусобног поштовања и разумевања. Докле год се не створи атмосфера у којој су индивидуалност,
рад и човечност битнији од материјалних и финансијских средстава биће и већинског незадовољства и одлазака
у иностранство без повратка. Да би се направио помак неопходне су промене у свакој пори, а пре свега у
менталној слици нас самих. Потребно је променити застарели приступ у васпитавању деце - ту је кључ. Да би нам
деца веровала и уважавала нас, треба да им се показује да ми њих уважавамо кроз показивање да јесу битна
баш зато што у њима лежи богатство у развојном потенцијалу, као и то да се и од њих итекако може доста
научити. Јер само тако ће у нама видети ауторитет коме могу и хоће да верују и са којим је задовољство расти и
развијати се. Кључ је у искреној посвећености васпитању и образовању деце која ће још од малих ногу осетити
шта значе и колико су битни љубав, самољубав, откривање и вредновање личног потенцијала, индивидуалност,
умни и физички рад, дисциплина, човечност, поверење, поштовање, достојанство. Тако ће умети да цене дом у
којем су одрасли, околину, домовину, њене ресурсе и потенцијале, моћи ће да увиде могућност њиховог
развоја, народ из којег су потекли, његово порекло, умеће да цене друге људе, друге народности, њихово
порекло и њихова знамења. Умеће да цене све што јесу, отворену и директну међуљудску комуникацију и знаће
пут којим желе да иду. Питање да ли остати у држави или отићи у иностранство не треба да буде релевантно за
било какву процену, а ако још увек јесте, онда вам предлажем да се добро преиспитате о томе како ћете као
институција третирати популацију деце која је већ ту, као и ону која ће тек доћи.
Тренутна економска ситуација у Србији је веома нестабилна. Постоји доста квалитетних студената са високим
просеком али и квалитетним знањем који уколико нису члан владајуће партије не могу се запослити, али ни
напредовати, јер се од њих очекује да ћуте пред својим надређенима који имају једва стечено средње школско
образовање. То је врло тужно! Никоме није лако да напусти своју дивну земљу, прелепу Србију, земљу богате
историје и јунака, али је просто приморан на то, јер егзистенцију за своју породицу не може да обезбеди у
земљи у којој је одрастао. Стога је неопходна реформа образовног сектора како би се подстакао млад и
квалитетан кадар да остане овде и служи својој земљи, а да му притом буду узвраћени поштовање и уважавање!
Надамо се најбољем!
\
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Била сам велики заљубљеник у своју државу, у којој сам одрасла. Сада сам разочарана, љута на систем који ми
не да да дишем. Без познанства је немогуће: добити посао, уписати дете у вртић, отићи код лекара, остварити
елементарне потребе. Нажалост, два високообразована и вредна човека не могу да се остваре у својој средини,
јер не припадају ниједном кругу "одабраних". Гледала сам своје родитеље како пате, боре се, учествују у
државним преокретима - ево их сада без посла и наде, а пензија је још далеко. Не желим тако, не могу тако.
Нећу да ми дете гледа у погрешне примере. Неправда је свуда око нас у систему, не може појединац против
ветрењача.
Највећи проблем живота и рада у Србији је то што су јако мале шансе добити посао у пољима која су јако битна.
Највеће шансе за запослење имају необразовани млади људи који раде по фабрикама или у трговини, али ти
послови нису довољно плаћени за њих. Високо образовани људи који желе да се баве новим, модерним
технологијама (нпр. обновљиви извори енергије, вештацка интелигенција, роботика, било који вид
истраживања) имају мале шансе за запослење. Разлози за то су: недовољан број компанија/установа, константни
покушаји да се политика умеша у њих (ово је приметно у већини образовних установа), константан одлазак
квалитетних запослених у иностранство (људи их често користе као одскочне даске за посао у иностранству),
ниске плате... Разумљиво је да млади желе да оду у иностранство, јер за исти посао тамо могу имати и преко 10
пута већу плату. Нико није посветио преко 16 година свог живота школовању да би радио за максимално 10001500 евра (али тек кад "набије" довољно искуства, почетне плате су испод 500 евра) у држави где се види да
полако пропада, и где сигурно неће имати прилике као када би радио у иностранству. Чињеница је да људи који
воде ову државу мисле да смо сви овце које не схватају шта се дешава око њих. Вероватно постоје и они који
стварно дају све од себе и њима свака част. За остале немам ништа лепо да кажем, па нећу ништа ни рећи.
Већина образованих људи зна да ни изван Србије није мед и млеко, али исто тако знају да макар постоје шансе
да покажу своје знање и да неће наићи на отпор него на подршку од стране државе. Подршка може али не мора
бити материјална (не решава се све парама), него и у смислу квалитетног образовања, мањег испирања мозга на
ТВ-у (више образовних емисија), помоћи у виду квалитетних семинара, додатних државних установа за
истраживање, стамбених комплекса са јефтиним становима за лакши прелазак у нову средину... Све док се
нешто не промени, млади ће одлазити и не постоји начин да задржите младе у Србији.
Ја се, искрено, након студирања враћам у родни град, јер у мањој средини лакше је развити посао него у већој,
где постоји велика конкуренција.
Ситуација у земљи ће бити боља за све, али и за нас саме ако ми то желимо. Неопходно је поћи од себе и
градити сопствену каријеру. Могуће је и овде градити успешну каријеру и остварити своје снове. Само ако
верујемо у то. Иностранство нам ништа добро не доноси. Новац јесте део богатства, али само део.
Волео бих када би било више стимулације студената и улагања новца у едукацију генерално; побољшати државу
и смањити одлазак младих почиње у унапређивању основе живота, а то јесте знање у развоју младих.
Сматрам да млади треба да остану у својој држави након студија, а држава је та која треба да обезбеди младима
услове за бољи живот. Јер у данашњици свака млада особа која има и најмању могућност за одлазак у
иностранство, не само због посла већ и због боравка тамо, искористиће ту прилику.
Сматрам да млади људи не желе да напусте нашу земљу, али с обзиром на тренутну ситуацију у земљи,
страначко запошљавање, чињеницу да млади немају где и како да стекну радно искуство када послодавци неће
да их приме управо због тог недостатка искуства. Факултети треба да организују више праксе како би студенти
стекли искуство. Такође, плате у Србији би требало да буду усаглашене са платама у том сектору у иностранству.
То је један од разлога зашто млади одлазе. Сматрају да их наши послодавци не цене довољно. Али има наде за
нашу земљу, напредујемо полако али сигурно.
Обезбеђен посао у струци, са било којим образовањем, помогао би људима да остану у Србији. Моје мишљење
је да се смањивањем непотизма може подстаћи на неки начин обезбеђивање више радних места. Нисам стручан
да говорим много о овој теми, али је ово неко скромно мишљење. Нико не тражи луксуз, само оно најосновније
да се радничкој класи може обезбедити пристојан и срећан живот. Срдачан поздрав, јако ми је драго што сам
учествовао у овој анкети.
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Надам се да овај упитник не спроводите ради статистике, већ ради предузимања акција у циљу задржавања
младих у земљи. Имамо изузетан потенцијал у образовном сектору, а пре свега у привредном сектору.
Неискоришћеност наших капацитета и препуштање економије вођству од стране иностраних земаља које свој
монопол спроводе на нашем тржисту су управо оно што нас као земљу економски деморалише. Истичем
образовање младих и строжи просветни план и програм рада као кључну ставку у правилном одрастању деце.
Зато мислим да плате просветним радницима морају бити више и да њихова права морају бити већа, јер млади
су будућност ове земље, а просветни радници они који ту будућност обликују.
Једини прави начин да натерате најбоље студенте да остану у држави јесте обезбеђивање сталних радних места
са платама довољним за достојанствен живот, наравно, у складу са њиховим академским интересовањима и
успесима. Хвала вам што се интересујете.
Своју земљу, град Београд и Земун волим највише на свету, али ми та љубав није узвраћена, и стога смо сви
млади приморани да на силу одлазимо из родног краја... трбухом за крухом...
Млади иду у иностранство зато што их овде нико не цени. Раде у пекарама и трафикама са завршеним
факултетом, док радници који треба да буду у пензији, и који нису више способни да раде ефективно задржавају
радна места. Држава не улаже у нас довољно, а систем образовања је поприлично застарео. Треба увести више
праксе него теоријске наставе. Када би фирме добијале бенефиције и олакшице уколико приме студенте и
средњошколце на праксу, а касније им пружале прилику да се запосле ако буду задовољни њиховим радом,
велики део образованих и стручних људи би остао у Србији.
Волим ову земљу, а како бих променио ствари у њој морам да стекнем искуство у иностранству и новчана
средства за покретање пројеката код нас.
Само ви нама обезбедите послове после завршених факултета и никоме неће пасти на памет да оде из своје
земље и из свог града. Тај одлазак доказује да смо вредан народ, али немамо где (код нас) то да докажемо.
Поздрав
Треба много више мотивације и улагања у младе академске грађане да би остали овде са својим добрим
знањем. Превише се тражи, премало се плаћа.
Један од највећих проблема у Србији је тај што закони постоје, али се не примењују, или се препишу из неке
друге земље а притом нису примењиви у нашој. Такође, млади највише одлазе јер једноставно немају неку
перспективу у Србији. Када виде да њихови рођаци или пријатељи живе лепо у иностранству, не размишљају да
ли ће сутра имати да купе хлеб, да једноставно живе растерећено, нормално је да ће и они пожелети и покушати
да оду одавде. Јако ми је драго што видим да наша држава ради бар нешто по овом питању, макар то била и
анкета, јер одлазак младих постаће с временом све већи и већи проблем, поготово кад је здравство у питању.
Пружите нам услове и сачувајте нас овде, у земљи нашој, неће нас много остати.
Поштовани, знам да сте веома добро упућени да је југ Србије још мало па потпуно празан, а уосталом и други
делови Србије, осим градских средина, које наравно нуде неке своје предности али такође носе своје мане.
Апелујем да што пре донесете нека макар привремена решења у виду повећања запослености у руралним
срединама, повећања квалитета живота, понудите нешто што ће мотивисати људе попут мене који не би желели
да оду у иностранство, људе који желе да живе, раде и просперирају у својој земљи, а уједно и земља са њима.
Што се тиче школства и образовања, има помака, наравно, али слабо упућивање будућих студената у будуће
професије односно недостатак информисаности и упућености у професије које се траже или имају могућност
запошљавања ствара доста празног простора, што производи доста проблема, попут слабе мотивисаности
студената и будућих радника, те губитка времена и коначно одласка у туђину зарад преживљавања и стварања
додатне вредности другим земљама и за други рачун. Хвала на одвојеном времену.
Ово је честа тема у мом друштву и мишљења су заиста подељена. Не бих отишла зато што не волим Србију,
отишла бих зато што волим себе.
Чувајте нас.
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Као што сам већ рекла, медицина је породично занимање - уколико су вам родитељи лекари, без проблема
добијате сталан посао, чак и пре одрађеног стажа. Код оних који немају ту привилегију у зивоту, тражење посла
траје јако дуго, годинама, колеге су принуђене да раде послове који су много испод нашег нивоа образовања, да
би имали новца за живот. Лично познајем и једне и друге, стога знам шта говорим. Мој главни разлог за одлазак
у иностранство (Немачка, Швајцарска) је тај што ми је доступна сва најновија дијагностичка процедура (свака
клиника има ЦТ, МР, ултразвук, све анализе се могу обавити у државним лабораторијама...) и што са правне
стране нема толико ограничења као што има у Србији. Примера ради, у Кикинди, пацијенти не могу да ураде
лабораторијски хормоне, антитела... све мора приватно, јер болничка лабораторија то не ради! У Новом Саду, на
читавом Институту за заштиту деце и омладине Војводине, где долазе деца из целе Војводине, ради један
ултразвук!!! Зато што Кикинда, Сомбор, Суботица, Зрењанин, Вршац... немају радиолошке апарате! Такође,
пацијенти у Београду имају могућност да добију упуте за разна снимања и да ураде разне анализе кад год то
пожеле! Потребно је само да затраже то од свог лекара, а остали пацијенти по Србији то не могу да ураде, иако
им здравствено осигурање то покрива!!! Сви држављани Републике Србије плаћају ИСТО здр. осигурање, сви
заслужују и исти третман! Само пацијенти у Бг имају те привилегије, али у мањим градовима лекари немају са
чим да раде. Што се тиче правних ограничења, њих је много, сувишно је да набрајам све. Она су одређена од
стране особа које нису завршиле медицинске науке, нити су упознате са основним стварима, нпр. колико игала је
потребно за давање интравенске терапије, да ли смеју да се донесу одредбе колико на месечном нивоу сме да
се пропише један лек, а притом није лек за ретке болести (лекари не знају колико ће им се појавити пацијената
са дијагнозом која захтева одређени лек, да ли 10 дневно, или 2 за цео месец, а они смеју да пропишу само 5
пута месечно! Конкретан слуцај сам навела)... Посебна прича је колико су лекари плаћени... Обављају
најодговорнији посао који постоји, јер се брину о људским животима, а имају мање плате од неких запослених у
Србији... По закону, смањен је број запослених у медицинској струци, пре свега мислим на мед. техничаре, те је
огроман посао пао на њих који раде, а да ли добро раде свој посао, због тога што морају да су укључени на више
страна... С друге стране, покреће се питање колико један лекар може да се посвети пацијенту, саслуша га и
постави дијагнозу ако мора дневно да их има 40 (законски прописана норма), то је 15 минута за једног
пацијента! За анамнезу, комплетан преглед и попуњавање све потребне документације потребно је и више од
пола сата. Решење је или смањити документацију, или запослити посебно људе који ће само то радити по цео
дан, а лекаре пустити да се баве медицином. Много тога није добро организовано у нашем здравству, немам
простора да пишем о свему. Ископирајмо здравствени систем уређених земаља у које желимо да одемо да
радимо, па нећемо имати одлив мозгова у иностранство. Пустите људе који знају медицину да је врате тамо где
јој је и место!
Највећи проблем у нашој држави, проблем због чега млади одлазе пре свега јесте мањак радних места. А и она
радна места која постоје су већ предодређена за одређене људе, најчешће страначким, родбинским и
пријатељским везама. А то оне који немају ниједну од тих веза може једино у депресију да баци. Уосталом,
зашто би један академски грађанин који се мучио и учио силне године чекао још толико да се неко смилује и да
му посао, и зависио од родитеља или радио неки занатски посао (поштујем, наравно, свакога ко поштено ради
свој посао). Лакше је отићи у неку другу земљу; слажем се да си у некој другој земљи увек странац, али бар цене
оно за шта си се школовао и плате те колико вреди то што си научио.
Иако имам у плану пресељење и запослење у иностранству, примарни циљ ми је ипак да останем у својој земљи
и нађем посао у струци, који би био адекватно плаћен (да не зарађује лекар као возач аутобуса) и са могућношћу
напредовања. Нажалост, не видим да ће се то у скорије време мењати.
Сматрам да било где да одем нећу имати социјалну једнакост и да је то главни разлог због ког не планирам да
свој живот и бављење жељеном професијом наставим у другој земљи. Такође сматрам да је у иностранству
корисно усавршавање након студирања или стицање искуства у пракси, јер то по повратку у нашу земљу помаже
даљем бављењу том професијом и доноси нове стандарде, препоруке, мишљења и идеје.
Драго ми је ако је наша држава коначно почела да се бави озбиљније овим питањем. Надам се да ова анкета
није чисто евидентирајућа и информативна, него да ће дати упозорење и подстрек држави да створи заједницу
која мотивише младе људе да остану у Србији. Неколицина мојих пријатеља је отишла у иностранство још током
средње школе, а сад још више њих. Искрено, током средње школе нисам имала жељу и потребу да размишљам
о одласку у иностранство и напуштању земље, међутим, када видите да су у другим земљама студенти обасути
повластицама, олакшавајућим околностима и да им држава излази у сусрет, добијете жељу да одете. И још
нешто, за име Бога, спречите (утичите на) ово евидентно срозавање државних факултета а јачање приватних.
Мислим да је деградирајуће за сваког грађанина који жели адекватно школовање, и то је још један разлог зашто
баш ја и желим да напустим ову земљу. Став и ранг државних факултета има огроман утицај на миграције
студената.
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Била ми је част што сам учествовала у оваквој анкети. Напокон да и нас студенте неко нешто пита.
Веће плате лекарима и остајемо.
Трудом, радом и вољом се све може постићи, па и посао, ако не овде, негде другде сигурно.
Када би студенти из Србије имали приоритет у овој земљи, не би нико одлазио. Србија уредно ишколује младе и
шаље их у иностранство.
Било би добро када бисте резултате овог упитника (анонимно, наравно) изнели као јавне. Да виде људи стварно
стање у земљи, а не да жмуре на једно око.
Иако желим да одем да се усавршавам у иностранству, пре свега желим да знање стечено, и контакте које
стекнем, могу да искористим у Србији - желим да живим у овој држави, иако то држава не омогућава.
Болно је што као млади и учени људи имамо потребу да се одвајамо од свега што нам је драго и познато, а у
циљу стицања самосталности и материјалног благостања. Лично бих осетио олакшање да одем, али део мене би
остао и не бих био комплетан. Желим да радим у својој земљи, желим да је унапредим, јер имам потенцијал за
то и познајем људе који су паметни и пожртвовани и храбри, јер желе да остану овде и мењају окружење. Има
их много. Треба то да цените и да се потрудите да нам понудите боље сутра, како бисмо ми уложили себе у
будућност и просперитет Србије. Ово мора бити обострана борба, ми зависимо од вас, а ви од нас.
Сви ми волимо директну и потпуну примену свог знања. Да покажемо у потпуности своје могућности; нажалост,
због многих недостатака и препрека у нашој земљи Србији желимо да одемо!
Верујем да се из одговора може закључити да се залажем да се направи систем. Може се уз неки напор
обезбедити и посао у струци и кредит, може се омогућити младима да зараде новац и живе чак и солидним
животом на социо-економском плану, али као неко ко стреми да буде што перспективнији, што успешнији на
разним пољима, животним и професионалним, није ми слика доброг живота да размишљам да ли ће моја деца
имати савршен лекарски третман ако им буде потребан или да размишљам да ли ће се и они носити мишљу да
ли отићи у туђину да пробају да направе нешто од свог живота, као што то ја сада морам да радим. Желим да им
обезбедим да могу да бирају хоће ли ме гледати преко друштвених мрежа или уживо, а да на њихову одлуку не
утиче ништа осим личних преференција. Уколико сам сувише млад за овакве разлоге, волео бих све то исто и
себи да обезбедим што пре.
Свиђа ми се овај упитник. Надам се да ће овај упитник донети информације Влади како би она омогућила
останак младих у земљи и како би се борила против такозваног одлива мозгова. Моје запажање је да се у
данашњем друштву, поготову код младих у школама (основним и средњим), пропагира синдром деведесетих.
То је због тога што професори и родитељи са мањим примањима кукају и окривљују државу због њиховог лошег
стања, а уопште неће да прихвате да иде ка боље и да тај процес раста привреде тече по природи споро и да
уопште није лак и уз то наговарају децу да одлазе у иностранство што пре, да живимо у банана држави итд. При
томе ништа не чине да буде боље. Сматрам да треба сви колективно као народ да прекинемо да живимо у 90-им
и да сви заједно улажемо и труд и рад и стрпљење да бисмо се вратили на стари циљ - развијену и стабилну
земљу. Фали нам нешто по чему смо били чувени у свету после Великог рата, а то је онај прави, здрави
патриотизам, а не национализам који и даље постоји... Петар С********
Лепо урађена анкета :)
Србија не омогућава младим људима стварање породице и запослени људи готово да немају никаква права.
Желим само да кажем да ми је упитник био поприлично потресан, и да је, иако утилитаран, у исто време и
срцепарајућ. Налазим се на овом раскршћу и боли ме што морам да одем - а морам, јер ја у овој држави стварно
не могу више. А све што бих желела је да не морам. Овако, најбоље чему могу да се надам јесте да ћу да одем и
да ћу тамо негде нешто схватити о овом овде, и да ћу хтети да се вратим. И да ћу онда знати зашто сам овде. И
да ћу овде бити задовољна. Надам се да ћете нешто постићи. Поздрав, Софија
Желим да одем у иностранство зато што ћу моћи финансијски да помогнем родитељима и да сама станем на
ноге. Овде у Србији и даље влада корупција и хемијска индустрија нам није најбоље развијена да бих нашла
посао. Учити и завршити факултет, са просечном оценом преко 9,50, а при том не ценити таквог студента је
штета.
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Генерално говорећи, веома је тешко у данашње време наћи сигуран посао. Са зарадом од које бисмо могли да
издржавамо породицу. Управо из тог разлога млади напуштају Србију, иако их љубав према домовини поново
враћа својој земљи. Студенти се одлучују за сезонске послове, који су слабо плаћени, јер држава дозвољава
појединим агенцијама да нелегално израбљују девојке и мушкарце за малу своту новца. Запошљавају их без
уговора, без икакве надокнаде држави за новац који добијају од ангажовања студената. Управо зато млади желе
да оду у иностранство, јер се ипак зна неки ред, закон, и поштују се првенствено људска права. А одговор тих
агенција је углавном овог типа - ако нећете да радите, има ко хоће. И за 500 динара дневно, а камоли више. Сви
бисмо волели да радимо у својој земљи, и да за то будемо коректно плаћени. Јер, ипак, родитељи до наше 23.
године живота улажу новац у наше школовање :)
Мој предлог је да се смањи старосна граница за одлазак у пензију за жене и за мушкарце, да бисмо и ми млади
могли да се запослимо. Имамо нова, савремена знања и много више смо учили од појединаца који само
заузимају радна места која су добијена, наравно, не сопственом заслугом. У банкама седе жене са средњом
школом, а ја, и гомила других као ја неће имати где да се запосли, а при том волимо оно што смо студирали, јер
"превише је економиста". Није их превише. Само нека им држава омогући да се истакну. Постоје људи који
заиста желе да раде у Србији.
Уништили сте апсолутно све што сте могли. Узмимо као пример приправнике и стажисте који у државним
установама нису плаћени, уз малобројне изузетке. Логична последица је да у суд одлази ко мора, а не ко вреди,
да доктори иду у Немачку, квалитет с временом опада, за 25 година имамо проблем. Почните да плаћате!!!
Србија је једна од ретких држава у свету која је тако јефтино продала своју будућност. Да, сви желе да зараде
новац у иностранству, а није искључено ни остајање, јер овде не постоји начин да млад човек или брачни пар
реши стамбено питање а да при том нема наследство.
Неизвесна економска ситуација, нестабилне политичке прилике и неуређеност државе су главни разлози
одласка младих. Уколико се нешто ускоро не промени, имаћемо озбиљан проблем, јер неће имати ко да обавља
примарне послове као што су производња, транспорт и лечење.
Највећи проблем када је одлазак младих у иностранство у питању јесте несигурност и непоузданост онога што тај
одлазак представља. У већини случајева, одлазак у иностранство представља неку утопистичку идеју при којој
сви проблеми нестају. Међутим, није тако, и то управо ствара ту несигурност. Новац је следећи највећи проблем,
јер живимо у капиталистичком друштву у коме новац има већи значај од знања, тако да је ономе са више пара
обезбеђен одлазак из земље, док оном са знањем није. Награда је изостала.
Сви ми млади људи који напуштамо земљу одлазимо са великим болом! Морате да знате да то не радимо зато
што ЖЕЛИМО него зато што смо приморани. Ником није боље да живи као странац у некој држави него у својој
рођеној. Много великих стручњака и паметних младих људи има наша земља! Ја сам морала да одем, нисам
имала избора, али можда можете нешто да урадите да други не морају! Ситуација је алармантна. Чувајте своје
благо, младе интелектуалце!
Млади желе да оду из земље јер не виде да овде има прилика за њих. Моје мишљење је да треба отићи/ићи
ради усавршавања пре свега. А за запослење ухватити најбољу прилику која се нуди, где год она била. Различита
су нам интересовања, могућности, жеље... и не значи да је једна опција добра за све. Сматрам да свако треба да
проба да отпутује и да се врати уколико то жели. Треба подстицати младе да се усавршавају, и у нашој али и у
другој земљи, јер ће тако стећи најбоље образовање и ширину и свесност. Па допринети и нашем друштву.
Држава треба да поради на томе да имамо због чега да се вратимо и да нас више подржи у одласку ради
усавршавања. Јер, као што сам напоменула, није то јер нам је образовање лоше (мада треба мнооого радити и
на томе јер јесте лоше), већ зато да бисмо покупили што више разноврсног знања. На питање где ћу ја наставити
студирање означила сам на мом факултету, али то не значи да ми је то циљ, већ опција само за сада. Уколико ми
се укаже боља прилика, њу ћу. Кратак је упитник и затворена су питања да бисте могли стећи прави утисак.
Након овога би било лепо урадити фокус групе и округле столове са младима (и средњошколцима, не само
студентима).
Млади одлазе из Србије јер овде не виде будућност у којој од свог знања зарађују за живот. Млади одлазе јер не
могу да замисле да прехрањују децу својом мизерном платом, ако уопште и стигну до плате и посла. Млади
одлазе јер своју стручност могу више да наплате у страној земљи. И више не одлазе само млади, одлазе сви који
то себи могу да приуште. Не знам зашто, али ја не могу да замислим свој живот ван Србије и због тога, могу рећи,
жалим.
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Жао ми је што се спремам да одем из земље буквално чим дипломирам и стекнем међународни сертификат о
знању енглеског. Жао ми је што је врло тешко зарађивати 40.000 месечно, а уговор ти продужавају на месечном
нивоу, и још те дрндају јер су у позицији не моћи, него надмоћи, јер знају да се 40.000 у Србији тешко нађе. Жао
ми је што сам студирала и радила паралелно, да бих обезбедила новац за путовања на којима могу да
усавршавам језик и да платим курсеве немачког и француског. Жао ми је што су готово сви неколико година од
мене старији пријатељи већ отишли. Жао ми је што идем, и знам да се вероватно не враћам, а волела бих да сам
близу својих родитеља.
Могуће је и да ћу ја отићи уколико ме услови натерају. То је веома тужно, када из рођене земље мора да се иде
да би се преживело...
Конкретно, Београд као највећи и најразвијенији град у Србији не предњачи само у понуди послова и у
квантитативном и у квалитативном смислу, већ и у потенцијалима за квалитетнији живот у виду боље понуде у
областима науке, културе, спорта, забаве и социјалне заштите неформалног карактера. У Србији су елите
просторно централизоване, а природно је да млади људи пуни енергије буду амбициозни у правцу остваривања
својих преференција, па је и логично што мигрирају тамо где могу да конзумирају оно најбоље што Србија
тренутно може да понуди. Слични су разлози и за миграције у иностранство. Сматрам да би у решавању
проблема миграција требало имати маркетиншки приступ, односно утврдити потребе савременог младог човека
како би се добила јаснија слика суштинских узрока миграција ове популације.
Похвале за иницијативу. Плашим се да ће се "одлив мозгова", нажалост, у предстојећем периоду само
повећавати.
Желела бих да кажем да све више младих одлази из земље јер, нажалост, нема никаквог посла, а камоли посла у
струци. Када би се то системски решило, не би толико мојих колега већ отишло из земље и оставило све што
имају овде!!! Решите што пре, иначе ћемо остати без младог кадра ускоро!
Једноставно, одлазак младих се искључиво веже за новац, економску ситуацију и стање друштва. Један озбиљан
број младих је, посматрајући лаички, одлучан да оде из жеље за новом авантуром, односно не посматрајући
само површно, из жеље да искуси и упије нови језик, културу, нов начин живота. То је изврсна шанса за промјену
или за комплетирање младе личности, која ће у наредном периоду живота бити задовољна сопственом
оствареношћу и било ком друштву ће моћи да притекне у помоћ, а својим примјером личности ће утицати
позитивно на друге. Превелики, осуђивачки, притисак је присутан од стране јавности. Одлазак је повољан.
Повратак је потребан. Друштво треба да буде друштво отворено за могућности.
Корекција плата у здравству, али права и значајна, сигурно би задржала високообразовани и високостручни
кадар у земљи. Ретко која земља дозвољава луксуз који себи дозвољава Србија: да уложи озбиљна средства у
едукацију и оспособљавање лекара и другог медицинског особља, а онда их пошаље другима да узму оно што
би требао бити плод тог улога.
Све већ речено. Немам даљих коментара. Велики поздрав из Немачке. Др Немања ***
Ако су услови повољни и ако будем задовољна, свакако ћу остати у својој земљи, али пошто је могао да се
обележи само један одговор, то не искључује могућност одласка у иностранство.
Потребно је веће интересовање за потребе студената, веће интересовање за помоћ студентима који студирају
далеко од своје куће, који живе сами. Потребна је помоћ у виду стимулације министарства да обезбеди
материјална средства за све студенте, поготово за студенте са ниским материјалним примањима. Студенти који
имају финансијске проблеме суочавају се са великим препрекама током студирања, како студенти тако и њихови
родитељи, који целу своју мукотрпно зарађену новчану накнаду улажу у школовање своје деце. У мојој
породици је троје студената. Мој брат, који је на специјалистичким студијама, моја сестра, која је бруцош, и ја.
Наши родитељи се мукотрпно боре да би нас ишколовали и пружили нам могућност студирања. Сви смо добри
студенти. Мој брат је чак добио посао у струци током студирања, као један од најбољих студената. То јесте
стимулација за останак у земљи. Али је недовољно... Зато је потребно да држава "заиста" обрати пажњу на
младе људе, поготово студенте, јер су студенти мозак и стуб једне успешне државе.
Поштовани, тражите решење проблема зашто студенти одлазе? Па главни разлог је новац. Велики је број
младих, не само студената, који су за одлазак из земље. Моје лично мишљење је да код младих генерација
долази до неразвијања националне свести, до неразвијања патриотизма и потпуне аутодеструкције, јер
младима који немају свест ко су, где су и којима је новац највећи покретач земља није битна. То су онда отпале
гране са дрвета и остају без корена, пуштајуци лишће за још мало светла, а на крају труле и пропадају, не
оставивши трага.
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И поред горе наведених разлога који младе спречавају да оду у иностранство, они ипак масовно одлазе. Сваки
одлазак је стресан и није лак, ни пословно ни емотивно. Најлакше се одлуче они који имају добар просек, пуно
су се трудили и радили и нису нашли адекватан посао у струци који их испуњава и где могу да напредују, као и
услови рада. Линија одласка у иностранство и останка у Србији је веома танка, код мене се променила бар 6 пута
до сада... Ова анкета је добра као пресек стања, али једно су наше жеље где ћемо живети, које смо навели, јер
свакоме је најлепше у својој земљи, а друга слика ће вероватно бити ако на истом узорку направите ову анкету
за 3 године... Срећно и вама и нама!
Решење није давање кредита. Док држава Србија буде одобравала волонтерски рад лекара и вишегодишње
чекање на уговор о раду, вишегодишње чекање на специјализације и док плате буду на регионалном минимуму
- лекари ће одлазити. За мање од 10 година Србија ће се суочити са потпуним недостатком лекара. У болницама
ће бити пустош. Поздрав из иностранства
Постоје студенти који истински желе да остану у држави Србији. Они ће и остати. Генерално, они који добију
прилику ће вероватно отићи и већина њих се неће вратити. То је чињенично стање. Како задржати младе у
земљи - не знам, и ту не могу да вам помогнем, јер било шта што би могло да их задржи се неће скоро догодити,
осетити и слично. Драго ми је да ће о овом браин драин-у бар постојати најновија статистика и указати на
озбиљност ситуације.
Сматрам да се у току студија не пружа довољно могућности студентима да се осамостаљују и стичу практична
знања и искуство на конкретним радним местима, које им је касније потребно при пријави за неки посао, који
често не могу добити без постојања тог претходног радног искуства. Такође, многи млади људи по завршетку
факултета волонтирају у пуном радном времену, без икакве новчане накнаде (а истовремено уз трошкове за
превоз, храну, можда и смештај), што сигурно доприноси томе да се радије одлучују на одлазак и налажење
посла у иностранству. Требало би некако ускладити систем тако да студијски програми и број студената који их
похађају одговарају потребама за радницима, као и повећати број радних места тамо где је то потребно.
Не желим да идем нигде. Не занима ме иностранство. Желим да живим у Србији-мајци. Желим да сам свој на
своме. Каква иностранства, какве друге државе.
Омогућите посао младима у својој земљи како не би одлазили. Потрудите се и спречите то, јер не постојите
уколико нема људи у овој земљи.
Свака част на питањима. Заиста су примерена овој анкети.
Јако добра анкета и заиста неопходна за тренутно стање у Србији, из које млади масовно одлазе у иностранство
и не враћају се у земљу. Заиста би требало обратити пажњу на тај проблем и наћи неко решење. Такође сматрам
да млади уопште нису едуковани о могућностима које имају у нашој земљи, што је недопустиво. Сматрам да је
главни проблем у образовању и да одатле све креће; требало би дефинитивно прво променити систем
образовања; допада ми се иницијатива за дуално образовање, али би то требало више примењивати, поготово у
високообразовним институцијама. У потпуности променити материјале, начин рада, обучити кадрове и
прилагодити наставу 21. веку, а не остати у 19. веку, када је настала већина литературе која се и данас користи.
Једно од мојих запажања је да кад би део млађе генерације у Србији, из средњег сталежа, који живи већином у
градској средини, и имао обезбеђено запослење по завршетку студија и већа примања - они не би остали у
Србији да живе, већ би отишли у иностранство, због предрасуда да је тамо боље. Већина тих који би отишли
немају развијен осећај националне припадности нити имају емоције према својој држави, а ни развијен
колективни осећај! Министарство просвете би могло да организује и да започне пропаганду/маркетинг по
средњим и основним школама с циљем да утиче на формирање позитивног става омладине о својој држави и
народу, а и развијање колективног духа и колегијалне атмосфере која би нашим нараштајима помогла у свим
сферама живота!
Нама треба систем у коме смо нормално плаћени. Не желим да будем роб наредних 30 година и да радим за
300-400 €. На то да оснујем породицу не смем ни да помислим; да бих купио двособан стан морам да радим за
просечну плату 20 година и хлеб да не једем, на трособан не смеш помислити. Па пре ћу покушати негде другде
него овде да таворим; већина мојих пријатеља такође овако размишља. А ви после видите ко ће вам остати у
држави; стари ће помрети, млади ће отићи и остаће НИКО!
Молим Вас, нека ови упитници заиста послуже нечему.
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Сви се надамо бољој будућности у нашој земљи!
Поправите ситуацију у држави, покушајте да саслушате младе, можда нешто и знају... Поздрав!
Ако желите да млади остану у Србији, мора постојати више услова за добијање радних места, јер свако ко је
патриота, остаће овде. Али се не може живети само од патриотизма.
Због ширег опсега знања, радног искуства и савршеног познавања више страних језика, нуде ми се бројне
могућности за рад у иностранству. За сада се надам да ћу пронаћи посао у струци. Уколико се та прилика не
укаже у скорије време, и сама ћу се запутити у земље које нуде радна места за васпитаче и могућности за
пристојан живот. Сматрам да тако размишља 90% људи из мог окружења. Држава је та која треба да уреди
школство у складу са потребама тржишта и престане са уписивањем великог броја људи на студијске програме
за које нема радних места на тржишту рада.
Похвално је што је направљена једна оваква анкета и што се желе увидети ставови студената и младих особа по
питању мобилности и одласка у иностранство. Међу питањима се могло ставити и једно везано за мотиве
одласка у иностранство и на који начин би млади могли да се задрже у Србији, шта би их охрабрило да остану и
допринесу својој земљи. Одлив мозгова је велики проблем и мора се направити адекватна стратегија како би се
постепено овај проблем решавао. Ја сам једна од прималаца стипендије Доситеја и по мени би негде било
добро када би се студенти који примају ту стипендију редовно контактирали и обавештавали по питању
отворених конкурса за посао, летњих школа, размена, а у складу са струком којом се баве. Исто тако, служба за
запошљавање не чини довољно. Требало би да се више активирају, организују добровољне акције, зову људе,
праве одређене обуке и семинаре. Ако ништа, људи би барем видели да се нешто чини по питању
запошљавања.
Као што сам већ рекао, највећа препрека за одлазак младих из земље јесте добијање посла у својој струци.
Уколико би најбољи образовани млади људи по завршетку студија могли да добију посао који би баш они
најбоље обављали, онда не би имали разлога да одлазе у иностранство како би преживели. Решите ту препреку
и млади људи неће одлазити из своје земље. Наравно, уколико желите да најбољи и најумнији људи остану у
земљи и тако раде на напретку и просперитету људи који у њој живе. Пре свега се овај мој коментар односи на
студенте хуманистичких наука, који ће сутра подучавати нашу и вашу децу у школама, децу која заслужују
најбоље професоре и децу која ће једном бити будућност ове земље. А како ћемо имати светлу будућност
уколико најбољи одлазе у иностранство, а они лошији остају у Србији и остају задужени за образовање наше
деце? Какво ће њихово образовање бити? Запитајте се, ако већ нисте, јер ,,Знање је моћ”, или је пак можда
Орвел у праву када каже да је моћ незнање. С поштовањем, Ђурица Ст********
Могуће је да ће ово бити само још једна група података у статистичком билтену, али заиста је лепо што и нас
неко нешто пита.
Више се посветити млађем нараштају, конкретно студентима, јер они су нада у овој земљи.
Лепо је што покушавате да направите анализу и помогнете младима да остану у Србији (ако су намере искрене),
пошто би свако од нас највише волео да остане да живи међу својима, али је овде толико тога лоше да тешко да
може да стане у једну анкету. И чак није проблем толико лоших ствари, него толико мало добрих. Ништа (не
преувеличавам, баш ништа) не функционише, за било какав однос са државом неопходна је веза и корупција,
или познанство по принципу ''ја теби данас а ти ћеш мени вратити сутра''... Ја волим људе који у Србији живе,
заиста, и због тога бих желео да сви са својим породицама оду одавде, да живе леп живот, пошто их немамо
неколико да бисмо опростили овај. Срдачан поздрав
Волела бих да наша држава има више обзира према узорним младима, студентима који су постигли значајне
резултате у току студија и ваннаставим активностима, као и друштвеним ангажовањем. Постоји доста нас који би
хтели да опстану и раде на побољшању квалитета живљења у нашој држави, али када та иста држава нема
обзира према нама одлазак је логична опција. Можда ће неко тамо ценити квалитет знања и вештина које
поседујемо, када смо овде непризнати.
Толико много бих рекао да сам без текста.
Мислим да би неко требало да прати добре студенте и да студенти са просечном оценом 9,00 и преко треба да
имају одређене привилегије у налажењу посла. Држава би требало да најбоље студенте сваког факултета
награди послом у струци.
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Лично, ја, покушаћу да останем у Србији. Амбициозан сам. Ако не успем да "испуним своје снове" у својој
земљи, покушаћу да их испуним негде другде. Поштовање због интересовања о одласку младе снаге у
иностранство!
У Србији бих највише волео да останем након завршетка основних студија. Нажалост, тренутна ситуација у науци
у Србији је лоша, тако да је неперспективно бавити се тиме овде. Већа је вероватноћа проналаска посла у струци
у иностранству са завршеним мастер и докторским студијама тамо. Разлог одласка није већа плата. Разлог
одласка је плата у Србији од које је немогуће живети безбрижно, иако то особа након ПхД студија или особа која
је дала значајан допринос науци заслужује. Такође, научници, поготово хемичари у Србији су изузетно добро.
Парирају светским универзитетима земаља које у науку улажу новац једнак тренутном укупном буџету Србије. То
је сада немогуће у Србији, наравно, али повећан новац у науци би био добар почетак.
Ова анкета је јако битна и требало би више обраћати пажњу на будућност младих у овој земљи и променити им
мишљење.
Желим да се образујем, живим и радим у својој земљи.
Поштовани, млади све више одлазе и све ће више одлазити. Уколико се не промени ситуација у Србији, за 10
година неће бити омладине која би желела да ради, да има могућност нормално плаћеног посла, као и
нормалан стандард. Омладину више ништа не држи и не везује за ову земљу да остану у њој. Ако се удружимо,
заједно можемо да постигнемо неке резултате на време, ово је јако добар упитник, јер ће се преко статистике
видети колико је нас незадовољних. Пријатно!
Лако је покупити мед у туђим кошницама, успех је имати своје.
Промените културни, образовни систем и подигните животни стандард уз прилив страних инвестиција.
Образовни систем на државним факултетима треба да се коригује, да се елиминише корупција (често на
економском факултету), да се води контрола оцењивања (на економском често се неки испити полажу по 10 пута
и више, јер увек од 800 студената пролази око 20 - чиста срамота како професори могу сами да одлучују да ли ће
некога пустити или не искључиво на бази утиска, а не самих перформанси-рада), да се уведе обавезна пракса, да
се уведу испити из информационе технологије и курсеви, да се потенцирају језици, да се уведе више
међународно признатих акредитација и сведе просек студирања на државним факултетима на 4-5 година (што
би иначе требало да буде просек, а не 8 год.). Поред тога, треба да се боље контролишу медији, тј. да не гледамо
вести о клању породичних чланова или неких старлета којима се даје на популарности, тотална елиминација
ријалитија с обзиром да негативно утичу на младе, забрана коришћења друштвених мрежа за млађе од 14 год.,
ношење униформи како не би дошло до превеликих разлика у школи, увести строге казне за непоштовање и
недисциплину појединаца који малтретирају ђаке и који ометају часове. Потенцирајте образовне програме,
едукујте нацију и нађите начин да се кроз забавно анимирање друштва пренесе пажња са негативних ствари на
позитивне. Подржавам у потпуности што више фестивала, радионица, културних догађаја. Треба саградити још
минимум 1 или 2 моста у Београду, направити више паркинг места, и зашто не бисте за промену почели да
користите реке за транспорт уместо изузетно скупог метроа? Поред тога, фокусирајте се и на регионе, да сваки
регион у Србији има своје центре и да се равномерно развија индустријска зона, сигурно не желите да нам се
земља распарча само на Београд и Нови Сад. АЛИ све ово вам ништа не значи ако не подигнете наталитет (или
имиграцијом Руса или нама сличне нације), а то се једино може решавањем стамбеног питања (нпр. ако уведете
делимично плаћање ренте за поједине станове само за труднице, или направите изузетно јефтине станове или
станове за труднице, разноразне материјалне и остале погодности за труднице) и финансијског проблема. Било
би добро организовати и неке љубавне догађаје, као велике игранке или массиве датинг фестивал, само да би се
подстакао народ да упознају нове људе на неком здравом месту, а не на друштвеним мрежама и у клубовима.
Нажалост, то је сигурно још један од разлога мањка наталитета, велики број младића и девојака нема место и не
зна КАКО да упозна некога квалитетног за везу. У принципу, то су ствари које нам највише фале у земљи
(наравно и развој домаћег туризма са инфраструктуром) и уколико све то успете да искоригујете, Србија ће
сигурно бити феноменално место за становање. Направите Сингапур од Србије, имамо много више потенцијала.
Поздрав. И да, промоција, промоција и промоција Србије у свету ради већих СДИ и већих прилива у буџету због
туризма.
Сумњам да ово читате, али ипак ћу написати. Направите неке стимулативне мере за свршене студенте који су
дошли у Београд. Не желе сви да остану у њему. Направите одређене подстицаје који ће стимулисати студенте
да раде и напредују у свом завичају после завршеног факултета у Београду. Стимулишите их за предузетништво.
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Ми млади смо ти који представљају окосницу развоја. Само направите неку стратегију. Ваша генерација је
срушила три сопствене државе (СФРЈ, СРЈ, СЦГ) - немојте, молим вас, и нашу будућност.
Млади одлазе јер немају перспективу, немају новца и самим тим ни жеље ни воље да се запосле и оснују
породицу.
Школовани млади људи одлазе из земље, јер нико не цени њихов труд, ни жељу да се нешто промени овде. Као
и прениске плате.
Драго ми је што се неко сетио да покрене ово питање и да ослушне нас младе бар и у облику анкете.
Додатно запажање је да, према истраживањима које сам лично радила, 93% колега би отишло из државе
следећег дана да имају довољно финансијских средстава, тако да је можда и добро што живимо у толико
болном сиромаштву, јер нас то тера да поражени, тужни, исфрустрирани и несрећни боравимо у овој црној рупи.
Не познајем готово никог ко жели да остане у Србији. Веома ми је жао због тога, јер ја искрено желим да
останем и даћу све од себе, а надам се да ћу имати услова да останем овде.
Сматрам да је велики проблем у нашој држави то што је тешко доћи до посла, зато што има много оних који
посао налазе преко везе, има доста радних места где се запошљавају људи који су завршли приватне факултете,
који имају акредитацију и признати су као и државни, а испити нису ни приближно озбиљни и обимни као на
државним факултетима. И зато мислим да многи данас одлазе у иностранство - тамо где се тражи знање, где се
цени познавање струке, а не веза. Где допуштају да се запослени усавршавају, надограђују, што је код нас
изузетно тешко.
Обезбедити стан свршеним студентима (повољни кредит) би можда био кључни моменат останка у земљи.
Спуштање прага толеранције при налажењу посла би био очекиван... Где се заснује породица, ту се и остаје. И
враћа...
Млади теже ка самосталности и независности од родитеља, која се лакше постиже одласком у другу државу.
Породични односи, недостатак простора за живот могу бити мотив младима да одлазе у иностранство.
Драго ми је да видим иницијативу државе Србије да задржи своје студенте у својој земљи. Резултати у овој
области се могу очекивати тек када се у Србији подигне животни стандард на виши ниво, а задржавањем
младих, паметних и иницијативних људи на сваки могући (легалан) начин је прави пут ка остварењу тог циља.
Наравно, има још много сегмената на којима се мора порадити, али ако се осврнемо искључиво на поменути,
добар корак је предузет у остваривању тог циља. Желим Вам све најбоље и да истрајете у својим намерама да
пружите младим људима квалитетнији живот у Србији. Срдачан поздрав
Никада нећете спречити младе да одлазе из Србије тиме што им нудите кредите, кредитима их још више
поспешујете да одлазе, нама нису потребна још већа задужења у банкама, већ су нам потребни нормални
услови за живот и рад, дајте нам добре плате и дајте нам шансе да искористимо своје дипломе, само тако ће сви
остати у овој земљи и неће морати да се одвајају од својих породица како би могли да зараде нормално и не
једу хлеба од кредита. Хвала на пажњи.
Не желим да напустим земљу, али сам принуђена, јер у оваквим условима нема изгледа да могу да оснујем
породицу коју могу да издржавам од сопствене плате и плате свог партнера. Наука се не вреднује. Здравство и
просвета су потцењени ниским платама, а то је оно што би требало да функционише далеко боље. Људи су
оптерећени тиме како ће да преживе до следеће плате, што утиче на квалитет рада и мотивацију за радом
уопште, а камоли напредовањем.
Боље би вам било да мењате нешто у систему иначе ће сви отићи и неће имати ко да ради! Децу како се роде
уче да треба да иду, живе и раде у иностранству! ТУГА! Ја први не бих одлазио да знам да са својом платом могу
да приуштим себи и породици једног дана све што мислим да је неопходно и сигурност и бре да се зна нека
вредност школовања, а не да неко на основу нечије везе добија посао и позицију! Свима све по заслузи бајо мој!
МЕЊАЈТЕ НЕШТО, УЛАЖИТЕ У НАС, ОМОГУЋИТЕ НАМ БОЉУ БУДУЋНОСТ И СИГУРНОСТ И ДА ВИДИТЕ КАКО ЋЕМО
ОСТАТИ! Толико од мене! Нек вам је са срећом ко год и ако неко уопште чита ово!
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Тужно је да млади људи који су завршили природне науке не могу да нађу посао у струци. Да ли има отворен
конкурс за молекуларног биолога било где тренутно у Србији, или биохемичара? Нема. Тужно је да нам болнице
остају без лекара, доктора, специјалиста, који су живот посветили медицини, толико година школовања, учења,
излазака на испите, стресова, да лече туђе људе а не наше. Тужно је што у малом граду, као што је Чачак, од
јануара до јуна 2017. године 5 здравствених радника отишло у иностранство. То је огроман број на тако мало
становника колико Чачак има. Тужно је што нам школе немају адекватне фискултурне сале, болнице имају
кревете из 60-их година, тзв. отомане, без јастука, ћебета. Тужно је што је одређена забрана запошљавања у
јавном сектору од 2014. године до данас. Тужно је што и кад би млађана девојка или момак покренули приватну
праксу у било ком сегметну - не могу, огромни су намети. Тужно је ако бисмо, на пример, на исто радно место
конкурисале моја мајка и ја, њу би одбили јер има много година, али је зато препуна искуства, а мене би одбили
јер имам довољно година, али немам искуства. Тужно је што наши родитељи живе у немаштини скоро 30
година, скоро пола свога животног века. Тужно је што је просечна потрошачка корпа 45000 динара а минимална
плата 23000 динара. Све у свему, од мојих пријатеља који су отишли у иностранство, нису се вратили, осим оних
који су лењи били, чак и у Србији док су били. Тужно је.
Предлог: Ако се покреће ово питање одласка људи из Србије, предлажем да се за све студенте који желе да
граде туђе земље а не своју, уведе обавезан период рада у Србији, у зависности од година колико је био на
буџету Републике Србије. Сматрам да није у реду да држава плаћа школовање и да не постоји било какво
ограничење. Знам да таква ограничења постоје што се неких стипендија тиче, па се исти систем може применити
и на школовање из буџета. Нпр. за једну годину финансирања из буџета, две године рада у Србији. Да не буде
све за џабе, и да не градимо Немачке, Шведске, Швајцарске, итд. него нашу Србију.
Све више младих жели да напусти земљу из разлога што може више да се усавршава него у Србији, а и да нађе
лакше посао који ће бити доста плаћенији него у Србији, а да не говоримо о условима! Тако да би Влада Србије
могла можда мало више пажње да посвети младима од којих зависи будућност ове земље! Треба улагати у
младе и омогућити им да се стручно што више усавршавају!
Сматрам да је оваква врста упитника требала још пре да се направи и да студентима да попуне, јер бисмо већ
сада имали почетне резултате побољшања студирања, кретања и проналажења послова студентима у
Републици Србији. С тим да, ЗА ПРАВЕ СТВАРИ НИКАД НИЈЕ КАСНО. Хвала!
Млади желе да остану у Србији, али су најчешће због недостатка правог посла или малих плата приморани да
оду у иностранство (уколико студирају неки профил који је колико-толико тражен у свету). Напомињем и да око
30-50% људи који заврше факултет (ЕТФ Београд) оду у иностранство на одређено или неодређено време због
ових проблема. Они су најбољи млади стручњаци из области у земљи.
Одговор на питање "Зашто млади одлазе у иностранство?" је једноставан. Сваки студент који заврши државни
факултет заслужује поштовање. А то не добија ни у најмањим количинама. Државу воде људи који су завршили
приватне факултете, или још горе купили дипломе. Наравно, част изузецима, који су ретки. И све док буде тако,
млади генијалци Србије одлазиће у иностранство у потрази за тим поштовањем, у земљи где постоји ред и где се
зна ко шта ради.
Надам се да ћете извући конкретне кораке у складу са резултатима анкете. Изузетно ми је драго да се врши
овакво истраживање, надам се да ће неко и тумачити и озбиљно схватити резултате. Најлепше је радити у својој
земљи. Али свако има своју границу достојанства.
Похваљујем напоре за прикупљање информација ове врсте јер сматрам и верујем да ће стручним и
добронамерним људима бити од користи. Свима нам је циљ да млади и образовани људи живе и раде у Србији,
граде себе и своју државу и раде за добробит, на првом месту своје земље и свог народа а онда и пријатеља и
читавог човечанства. Похваљујем и то што је анкета свеобухватна и у технолошком смислу блиска модерним
генерацијама.
Страшна је ствар што се допушта да најбољи студенти и стручњаци иду из земље и после раде за другу земљу
уместо за своју. Ако они немају свест да треба да остану, онда бар држава треба да има механизам да их
заустави, јер их је та иста држава и направила кроз бесплатне системе школовања и даје их за џабе некој другој
конкурентној држави.
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Све док је ситуација у Србији у очима грађана и младих људи лоша, људи ће налазити начине да побегну и нађу
боља места ако им се пружи прилика. Једини начин да се спречи то је оријентисати се на младе будуће раднике
и обезбедити им одговарајућа средства и подршку за послове које Србија може да пружи. Србија је лепа земља,
са лепом културом и добрим људима, да је боља ситуација. Да има више посла, веће плате, боља права грађана,
већа подршка државе у покретању и одржавању бизниса, као и подршка у покретању нових иновативних идеја,
ја бих могао рећи да не бих ни размишљао икада изаћи из државе.
Надам се да стварно читате ово што пишем с обзиром да пишем усред испитног рока. :) Да нисам васпитана у
традиционалном и православном духу, велике су шансе да бих и ја отишла из Србије и јурила каријеру, након
што бих пар година радила у некој мултинационалној компанији у Београду. Ја желим да останем у својој земљи,
покренем свој мали бизнис са мужем и имам пуно деце (могуће је, ако си довољно храбар, способан и ако
верујеш). Постоје жене у нашој земљи које су пре свега праве мајке, добре жене, вредни радници. Оне
васпитавају децу учећи их правим вредностима, поред тога стижу да буду лепе, насмејане и често веома
успешне и на пословном плану. Таква је моја мајка. Таква желим да будем ја. Наша земља има много проблема,
велики је проблем миграција студената, још већи бела куга. Све то ће се јако тешко решити док год губимо наш
национални идентитет и веру пре свега. То је наш прави проблем. Не спречава ме ни новац, ни способности, ни
језик, ни то што су ми моји родитељи ту... ништа од тога ме не спречава да одем одавде. Нешто много важније
ме вуче да останем. Надам се да разумете. Леп дан Вам желим, писала бих Вам још, али морам да положим
испит данас :)
Захвална сам земљи Србији и народу који доприноси буџету, а самим тим и бесплатном образовању, па при том
сматрам да је једини начин земље Србије да задржи моје колеге и образоване људе, најбоље у својим струкама
тиме што ће их (нажалост) условити бесплатним образовањем само ако након школовања врате тој истој земљи
и народу тиме што ће радити минимум 5 година у истој. Такође, да би ово уопште било реално, потребно је да
предност имају ти исти студенти који су завршили државне, а не неке синги дуду вуду факултете који су постали
акредитовани и једнаки са државним. Наша земља је најлепша. Мислим да би сви радо остали овде када би их
неко ценио и мало више платио.
Сматрам да оно због чега наши студенти највише желе да оду у иностранство, поред веће зараде, бољих услова
за живот и слично, јесте управо однос који инострани послодавци и друштво у целини имају према академским
грађанима. То се највише огледа у нивоу поштовања који се одаје људима који професионално и на највишем
нивоу обављају послове за које су школовани, а што се не може рећи за државу у којој живимо. Ми желимо да
одемо негде како бисмо, у највећем броју случајева, неком материјалном сигурношћу захвалили својим
родитељима на свему пруженом, као и омогућеном студирању, у овим тешким временима за све грађане
Србије. Тај, засигурно, бољи живот који ћемо градити у некој другој земљи, као и усавршавање на многим
професионалним нивоима, биће одлика наших способности и потенцијала које наша земља не зна да цени и не
пружа много простора за остварење истих.
Многи студенти, поготово у Београду, уколико студирају медицину, ЕТФ или ФОН, масовно желе у иностранство,
без обзира да ли овде имају посла. Сви би да их школује наша земља, да студирају скоро бесплатно, многи
узимају стипендије, а да касније окрену леђа и оду у стране земље. Ја сам редован студент са високим просеком
и дајем све испите у року. Никако моја идеја није да одем из земље, већ хоћу да служим држави у којој сам
рођен. Мој предлог јесте да се ова анкета попуњава на почетку студирања сваког студента, па ко већ у првој
години планира да касније оде из земље, да се онемогући студирање на буџету. Сваке године нас Срба је све
мање у нашој земљи, много умире, мало се рађа, само нам још миграције фале. Такође, да министарство
просвете све више улаже у школство и науку у земљи, како бисмо поправили ову ситуацију која и није баш
пријатна.
Волела бих да се развијају и мања места, да људи имају шансу да у њима раде и живе...
С обзиром да се као здравствени радник бавим педагошким радом у средњем и восокошколском образовању,
морам да нагласим тужну реалност наших младих који искључиво уписују школе за образовање медицинских
сестара и других здравствених профила како би отишли у иностранство! Посебан акценат стављам и на
преквалификације и доквалификације које су на врло непрофесионалном нивоу. Једна сам од оних који заиста
желе да остану у својој држави, али схватам и њихово размишљање. Надам се да ће се управо оваквим
истраживањима подстаћи држава и све релевантне институције да направе стратегије које ће бити супротне
одласку младих и паметних снага из Србије!!!
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Све нам омогућите да одемо у иностранство, сви ћемо да одемо и мало ко ће се вратити. Очекујте сцену исту као
за миграције становништва из села у град. То заваравање да ћемо се вратити са страним знањем, искуством и
новцем потпуно пада у воду, јер нас ништа не мотивише (изузев породице и пријатеља) да се вратимо у матичну
државу. Уосталом, и породице ће такође мигрирати после неког времена. Ако Вам је, господо која одлучујете о
будућности Србије, стало да на овим просторима још дуго година живи исто становништво као и до сада,
омогућите нам овде све што бисмо тражили на неком другом месту, озбиљно почните да се бавите белом кугом
и недостатком становништва и забаченим крајевима, подстичите младе предузетнике, користите ресурсе ових
простора, јер имамо све што нам треба ту пред носом и ништа не искоришћавамо, чак постоје и одредбе којима
се кажњавају људи који раде неке радње које доприносе бољитку. Мењајте из корена све што је труло и
постављајте ову државу на сигурне ноге, тако што ћете се окренути становницима и природним ресурсима, а не
страним инвеститорима. Надам се да ће се бар неко замислити над овим текстом и да ове речи нису узалуд
написане. Желим Вам пријатан дан
Обезбедите посао и остаћемо :)
Омогућите у сваком граду Start up центар са научним центром, и младима и старијима дајте перспективу да
покрену свој посао и тако ћете их најбоље задржати. Као и велике своте новца као субвенцију...
На основу све већег броја младих који одлазе у иностранство, надам се да ће држава Србија уложити већи труд у
спречавању истог... Нешто што је сигурно, а то је да студентима треба обезбедити хонорарне послове овде у
Србији, јер родитељи нису баш у могућности да плаћају све потребе школовања... Потребно је и обезбедити
усавршавање у струци током школовања, које треба бити обавезно као у неким страним државама... Основни
разлог одлазка у иностранство је сам приступ систему, бољи страндард, бољи услови рада и школовања...
Поздрав, ЗН
Поштовани, моје мишљење је да велики број младих људи жели да остане да живи и ради у Србији. Младим
људима треба обезбедити стабилно окружење. Пре свега, стабилан политички систем који се неће мењати сваке
две године. Ако се то обезбеди, онда се стичу услови за јачање економије! Јачање економије ће значити бољи
животни стандард свих људи који живе у Србији. То је једини начин да се спречи одлазак у иностранство.
Ја имам 21 годину и за две године ћу добити звање дипломирани менаџер. То звање у нашој земљи нема неко
значење. У очима својих рођака, ја се школујем да будем рецепционер или неко ко ради у туристичкој
огранизацији, евентуално туристичкој агенцији, а ја ћу за две године имати знања да водим и хотел и агенцију. А
она прича да ћу радом доћи до позиције (макар у нашој земљи и у мојој Сокобањи) само је прича. Зато желим да
одем негде где ће моја знања бити цењена и плаћена, а не да живим у земљи где ћу са дипломом факултета да
радим евентуално на рецепцији хотела или можда (ако мама и тата повуку везе) у туристичкој огранизацији.
Хвала, али ипак, не, хвала. Надам се да ћете из прикупљених података доћи до неке стратегије и да неће само ту
стати, него да ће и та стратегија бити имплементирана и дати неке резултате. Пуно поздрава
Ја се заиста надам да ће проблем миграције младих да се реши у Србији. Али апсолутно не смемо осуђивати
младе који се одлуче на такав корак, јер јако често немају никаквог избора у нашој земљи - како за рад, тако и за
боље усавршавање. Надам се да овај упитник неће бити неко покриће да се наводно нешто ради. Младима је
потребан бољи програм запошљавања. Млади не налазе посао за време студија а ни након. Решити ово
стратешки! Поћи од државних институција које не желе, конкретно техничаре, да плаћају са вишком, већ их
плаћају са средњом школом. Па редом. Многи моји пријатељи одлазе не зато што мисле да је тамо много боље,
и зато што су одувек сањали да живе негде тамо. Него зато што немају избора! И знајте да увек има младих који
хоће да раде и да су изговори како су нам млади лењи и не желе апсурдни. А такође увек има младих који желе
да помогну овакве иницијативе, како дељењем ових упитника тако и својим идејама и искуствима! Ми желимо
да помогнемо! Надам се да ће до промена доћи!
Иако бих желела да останем, то не значи да ћу радити посао ван струке по сваку цену. Ако не будем могла да
нађем посао за који се школујем, наравно да бих отишла у иностранство.
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Поштовани, Интересантно је да сте (напокон) направили сличан упитник и да се брига о младом, образованом,
становништву појавила. Јако ми је жао што је можда иницијатива за истим помало, рекла бих, закаснила - јер је
велики, јако велики број мојих колега (што старијих, што млађих, што са године) нажалост бесповратно отишло
из земље и нема намеру да се врати. Верујем да ћете се сложити да је то превелика трагедија за нашу нацију јер управо ти који су се одлучили на такве (тешке) животне кораке не само да су едуковани и способни млади
људи већ су и упорни, издржљиви и марљиви радници који су могли да донесу просперитет држави Србији, а
сада због својих неоспорних квалитета доносе просперитет неким другим државама, народима и компанијама.
Надам се да ће надлежни органи направити реорганизацију радног становништва и приоритизовати млађи
кадар у односу на старији, као и да ће урадити све што је неопходно да би се задржали млади, образовани људи
и омогућити им да се надају макар некој позитивној будућности у Републици Србији.
Моје мишљење о спречавању одласка младих из земље јесте да би требало да се омогући запошљавање
младих, да се плате повећавају из године у годину како би млади приметили да се у држави нешто мења и иде
ка бољем.
У Србији бих остао да живим уколико се не би олако продавала српска земља странцима и домаћим тајкунима,
не би дала предност страним инвеститорима, што подразумева: конкуренција домаћим предузећима, олакшице
које дугорочно штете интересима државе, субвенције за радна места, искоришћавање природних ресурса
државе, уколико би се променила унутрашња, а и спољна политика, ако би се овде развијали нови производи из
моје струке (машинство), ако би постојале значајне (!) финансијске и законске олакшице у отварању сопственог
бизниса, уколико бих имао запослење где постоји напредовање/усавршавање у струци, ако би здравствена
заштита била боља. Из иностранства ћу се вратити када се довољно професионално усавршим, зарадим
довољно да могу самостално покренути сопствени бизнис, буде постојала политичка искрена амбиција да се
стање у држави заиста мења набоље, у складу са интересима грађана, а не ради одржавања појединаца на
власти, када будем имао могућност да искључиво сопственим радом, знањем и енергијом допринесем
оздрављењу српског друштва и привреде, а не да зависим од владајуће странке и моћних појединаца.
Поштовани, сматрам да је питање одласка младих у иностранство веома важно и заиста се надам да ћете успети
да донесете неке корените промене у вези с тим. Најпре, обезбеђивање довољно радних места за младе,
могућност једнаког запошљавања за све без обзира ком слоју припадају и којим везама располажу, као и
повишење плата за многе послове који су премало плаћени у складу са ценама које су тренутно на тржишту. С
обзиром да припадам младим лекарима који желе да се усавршавају и да раде у својој земљи, надам се да ће
наш труд и рад бити препознати и награђени. Такође, мислим да се питањем волонтирања које је веома
учестало у медицинској струци треба позабавити, јер млади лекари управо због волонтирања унедоглед, чак
неки и по 4-5 година, које се заврши незапошљавањем исте особе, губе сваку наду и буду разочарани и одлучују
се на одлазак у иностранство, иако је њихова почетна жеља можда и била останак у својој земљи. Срдачан
поздрав.
Млади нису жељни одласка у иностранство због тога што је тамо много боље, већ због тога што је овде јако
лоше. Од овог стања је све боље, свака плата, па макар радили најпримитивније послове. Сваки чистач улица,
рибар или кућна помоћница у иностранству има бољу плату него што факултетски образована особа има у
Србији. Није то нека мудрост схватити у чему је проблем и зашто млади одлазе. Пружите нам веће плате и боље
услове за школовање и радо ћемо остати. Срдачан поздрав!
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Највећи проблем јесте то што моја генерација, али и млађе и старије, нема жељу да се уопште потруди да
оствари нешто у нашој земљи, већ мисли да у иностранству само њих чекају. Што се мене тиче, овде постоји
будућност, ко је жели.
Потребно је СТВАРНО уложити и у мање градове и места. Отворити радна места на којима ће људи имати плату
достојну своје струке (али не 25000 дин. месечно - плата инжењера). Јер су плате у Београду и околини у односу
на остатак земље 3-5 пута веће.
Такође, не планирам да одем по сваку цену. Волела бих да одем ради сопственог професионалног напретка, па
бих се вратила, ако постоји могућност да добијем посао у струци.
Мислим да млади, образовани народ Србије треба да остане ту да се бори за себе, своју земљу, свој народ, за
неку бољу будућност. Ако није добро данас, можда сутра буде, ако сви одемо у иностранство, шта ће остати од
Србије? Запитајмо се, да ли наша земља заслужује да је напустимо а чувала нас је годинама?
Плате морају да буду веће за високо образоване људе. Тренутне плате покривају само рачуне и храну. То није
довољан мотив да се остане у земљи. Недостатак новца је главни разлог одласка, иначе је Србија дивна за
живот. Потрудите се да обезбедите послове образованим људима. Србија се распада, има ту доста посла,
смислите стратегију којом ћете помоћи и држави и младима. Ја бих волела да останем у земљи, омогућите ми то
после студија.
Једино право решење ове ситуације јесте смањивање корупције у здравству у смислу запошљавања преко везе и
повећање плата, јер је понижавајуће да лекари у овој земљи имају нижи животни стандард од особа које
завршавају много лакше факултете и раде мање одговорне и захтевне послове, што доказује да наша држава не
цени довољно лекарску струку. Због тога све више младих лекара одлази из ове земље (и себе укључујем у ову
групу) и не видим да ће се ускоро ишта променити. У овој земљи остаје све мањи број квалитетних лекара и
сматрам да ће наша земља у наредном периоду због тога бити у великом проблему.
Сматрам да се, генерално, јако мало пажње посвећује студентима у Србији. Школарине су прескупе, услови у
домовима за студенте никакви, литература је, у већини случајева, застарела. Сматрам, такође, да учимо доста
небитних информација, података, бројева и слично, а мало професора полаже пажњу на учење кроз примере,
интерактивна предавања и занемаривање бројки. Сматрам да смо много оптерећени градивом и раштркани на
све стране, много се осврћемо на дефиниције и ретко ко цени када се искаже сопствено, критичко мишљење.... А
након студирања и покушаја проналаска посла у струци, на неки начин није ни чудо што највећи број
школованих младих људи одлази другде, јер ипак, тамо смо много више цењени и са много мање школе него
овде. Са аспекта студента туризма, шокантно је то да су свугде другде праксе у струци плаћене, док се у Србији
ретко која плаћа. Све по страни, сматрам да ми са факултета излазимо као људи са великим знањем и
способностима за рад у струци, а да се то јако мало цени (или нимало). С поштовањем....
Треба драстично смањити број студената који могу да упишу одређени образовни профил јер ће се у противном
наставити хиперпродукција високообразованих и истовремено неквалификованих и недовољно квалификованих
људи који у Србији не могу да раде у струци, а не могу ни да оду у иностранство јер нису мањина са великим
просеком/новцем/препорукама/стипендијама... Не акредитовати поново образовне профиле у установама које
нису у стању да изводе практичну наставу и тиме спречити стварање неспособних бакалауреата. Као што
стоматолози овладају вештинама неопходним за рад са пацијентима, тако би и биолози морали да буду
способни да се служе бар основним техникама, што није случај у нашој земљи.
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По мом мишљењу би требало стимулисати младе лекаре за останак у земљи, било бољом понудом посла,
смањењем непотизма или стипендијама у току студија које са собом носе услов останка у земљи. Тренутно сам
на студијама и поражавајућа је чињеница да преко 80% мојих колега жели да оде у иностранство, а и остали уче
немачки или други страни језик за случај да наиђе прилика. Ја лично немам жељу да одем, али уколико не
будем могла да се запослим, нећу имати избора.
Немам ни најмању намеру да останем у Србији, гуши ме ова држава, овај менталитет, наш правни систем, начин
на који се долази до посла, занемаривање квалитета и знања, а потенцирање новца и веза. Могу само да Вам
врло ускоро кажем ''збогом'', без ''до скорог виђења'', драга државо, која ништа ниси урадила за омладину која
стиже.
Појачати извор информисања о иностраним студентским стипендијама за наше студенте који би остали овде и
наставили своје усавршавање у струци. Такође и о могућностима за покретање сопственог бизниса и пословања
са другим страним државама касније, што би знатно смањило степен миграције и утицало позитивно на доста
фактора. Осмислити програм који би заинтересовао студенте за останак у својој земљи, где би се идеје студената
о могућим пословним пројектима могле реализовати уз помоћ едукатора у виду радионица. Студенткиња (21)
На овом списку нигде не стоје јаки политички разлози због којих млади одлазе - партократија, већ добро
познатно запошљавање на основу припадности владајућим структурама, свеопште незнање, промена вредности
у друштву, насиље међу младима, родна неједнакост, игнорисање права грађана на учешће у процесу
доношења одлука, аутократија, медијски мрак, непоштовање људских права и низ доказаних чињеница због
којих млади не желе више да буду део овог друштва нити да се за њега боре или мењају, јер и немају с ким да га
мењају. Велике миграције из унутрашњости ка већим политичким центрима, а све вођено политиком и
неадекватним обезбеђивањем основних услова за живот и рад, па опет чувена политизација сваке сфере
просечног грађанина и грађанке у Србији - само су неки од разлога да свако са академским образовањем, па и
сви други поштени млади људи, покупе своје ствари и захвале вам се на (не)сарадњи.
Свесни смо ми да у иностранству не падају паре с неба, пуно се ради и напорно је. Велика врлина јесте да се увек
напредује и да се увек труд исплати и награди, што је у Србији ретко. Ако ствари не крену набоље, за неколико
година ће ово бити веома озбиљан проблем, можда већ и јесте. Сви одоше преко, то је главна тема кад се
постави питање шта ћеш да радиш после овога или онога. Срећно, Србијо, верујем да може боље!!!
Желим да останем у својој земљи, да помажем својим људима и говорим матерњим језиком! :)
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Прилог 2
Упитник за студента

ˀ̡̛̖̪̱̣̍̌ˁ̛̬̠̍̌
ʶʤʥʰʻʫ˃ʺʰʻʰˁ˃ˀʤ
ʥʫʯʿʽˀ˃ˇʫʹʤ
ʯʤʪ˄ʮʫʻʽʧʯʤʪʫʺʽʧˀʤˇʰʵ˄
ʰʿʽʿ˄ʸʤˉʰʽʻ˄ʿʽʸʰ˃ʰʶ˄

ǹǸǩǰǡǭ

ˀ̡̛̖̪̱̣̍̌ˁ̛̬̠̍̌
ʺʰʻʰˁ˃ʤˀˁ˃ʦʽ
ʿˀʽˁʦʫ˃ʫ͕ʻʤ˄ʶʫ
ʰ˃ʫˈʻʽʸʽˌʶʽʧˀʤʯʦʽʵʤ

ˀ̡̛̖̪̱̣̍̌ˁ̛̬̠̍̌
ˀʫʿ˄ʥʸʰˋʶʰʯʤʦʽʪʯʤˁ˃ʤ˃ʰˁ˃ʰʶ˄

ʰˁ˃ˀʤʮʰʦʤʼʫͲʺʰʧˀʤˉʰʵˁ˃˄ʪʫʻʤ˃ʤ

ʽˁʻʽʦʻʰʿʽʪʤˉʰKʦʰˁʽʶʽʽʥˀʤʯʽʦʻʽʵʰʻˁ˃ʰ˃˄ˉʰʵʰʶʽʵ˄ʿʽˈʤ˕ʤ˃ʫ

ʻ̴̡̨̡̡̨̛̛̱̣̯̖̯̭̖̹̣̖̌̏̌̌ͬ̏͗̚
vritauioahicwakvlufuacitqkf|kqlf

ˁ̵̡̨̨̨̛̛̯̖̪̖̦̭̯̱̠̠̯̬̖̦̱̯̦̪̯̖̔̌̌͂̌
ˁ̨̛̯̱̠̖̪̬̭̯̖̪̖̦̔̏̐̌
ʽ̨̡̡̛̭̦̦̖̖̥̭̖̭̯̱̠̖̏̌̌̔̔
ʽ̨̡̨̛̭̦̦̖̭̯̬̱̦̖̭̯̱̠̖̏̏̔
ˁ̨̛̯̱̠̖̬̱̭̯̖̪̖̦̔̔̐̐̌
ʺ̡̡̛̭̯̖̬̖̥̭̖̭̯̱̠̖̌̌̌̔̔
ˁ̶̸̡̡̨̛̛̛̛̪̖̠̣̭̯̖̭̯̬̱̦̖̭̯̱̠̖̌̏̔
ˁ̶̸̡̡̡̛̛̛̛̪̖̠̣̭̯̖̖̥̭̖̭̯̱̠̖̌̌̌̔̔
ʰ̡̡̛̛̦̯̖̬̭̦̖̖̥̭̖̭̯̱̠̖̐̌̌̌̔̔
ˁ̛̯̱̠̖̯̬̖̖̭̯̖̪̖̦̔̓̐̌
ʪ̨̡̨̡̡̡̛̯̬̭̖̖̥̭̖̭̯̱̠̖̌̌̔̔
ˁ̨̛̯̬̪̬̬̥̌̐̌
˄̛̛̪̭̦̭̖̥̖̭̯̬̭̯̱̠̌̌̔̌;̡̡̨̨̛̛̱̭̣̱̭̭̯̱̠̭̥̪̬̬̥̥̌̔̌̔̐̌Ϳ͗

ʽʿˌ˃ʰʿʽʪʤˉʰ

ϭ

ʿ̨̣

ϯ

ʺ̨̨̧̖̭̯̬̖͂̌͗

ʺ̡̨̱̹

ʮ̡̨̖̦̭

Ϯ

ʧ̨̨̧̛̦̬̖̔̌͂̌

vritauioahicqr|uioftusaofesgacfsq}fpa

ϰ

ʪ̨̬̙̤̦̭̯̌̏̌̏
ˀ̡̛̖̪̱̣̖̍ˁ̛̬̠̖̍

ˀ̡̛̖̪̱̣̖̍ˁ̛̛̬̠̖̬̱̖̬̙̖̍̔̐̔̌̏͗
vritauioahicesvdfesgacf

ʪ̬̱̖̬̙̖̐̔̌̏͗
vritauioahicesgacf

ϱ

ʿ̛̛̬̖̣̹̯̖̍̏̌;̨̨̨̧̥̖̭̯̭̯̣̦̭̯̦̌̐̌̏̌̌Ϳ͗
vritauioahicqr|uioftusaofesgacf

ϲ

ʧ̨̡̨̧̛̛̛̖̙̯̖̯̥̭̯̱̬͍̔̏̔̌̌
ʶ̨̨̛̬̯̖̤̔̔̌

˄̨̛̦̠̥̤̖̦̥̭̯̦̱̌̌̚
˄̡̨̨̭̯̱̖̦̯̭̥̥̱̔̔

ʶ̨̨̡̛̬̪̬̠̯̖̤̔͂̌̌ͬ̌̌
ʪ̨̬̱̐͗
ϳ

ʽ̡̨̨̨̨̡̨̧̛̛̛̛̛̪̹̯̦̱̠̠̙̯̖̬̯̖̯̥̭̯̱̬̌̏ͬ̍̌̏̔̌̌͗
vritauioahicqr|uiof

ϴ

ˁ̡̡̨̨̧̛̛̛̛̛̛̯̬̦̠̖̠̥̭̖̭̣̱̙̯̖̦̦̌̏̌̌͗̚̚

vritauijfeaoilici|fjfhika

ˁ̧̛̬̖̔

ʿ̸̨̛̖̯̦
ϵ

ʻ̛̪̬̖̦̌̔

ʪ̨̡̨̧̨̨̛̛̛̛̛̣̭̯̖̯̥̭̯̱̬̬̣̱̦̭̯̬̦̭̯̱͍̌̔̌̌̍̌̏̌̏
ʪ̌

nqdv~fjfqhoa{iuici|fqedqcqsa

ʻ̖

˃̸̡̛̛̛̱̬̭̯
ʿ̴̶̨̨̡̨̡̨̛̛̛̛̛̬̭̱̭̯̦̥̖̱̦̬̦̥̦̖̬̖̦̠̥͕̭̱̪̥̭̣̏̌͂̌̔̌̌̏̌͘
ˁ̡̯̱̖̦̯̭̬̥̖̦̔̌̌̌̚
ʿ̨̨̨̛̛̛̬̬̥̥̣̦̭̯̐̌̍ʫ˄;ƌĂƐŵƵƐ͕ƌĂƐŵƵƐDƵŶĚƵƐ͕dĞŵƉƵƐ͕Wh^̛̭̣͘Ϳ
ʦ̨̨̡̨̛̣̦̯̖̬̭̪̬̬̥̐̌
tŽƌŬĂŶĚƚƌĂǀĞůƉƌŽŐƌĂŵ
ˀ̨̨̨̨̭̬̦̥̣̥̌̔̌̌̔̔̏̚
ˀ̨̨̖̬̦̖̣̖̌̔̍̌̔̔̏̚̚
ʿ̶̨̨̛̛̛̛̛̭̖̯̬̥̣̪̬̠̯̖̤̥̌͂̌̌̌̌
ʪ̨̬̱̐͗
ϭϬ

˄̡̨̨̨̛̛̛̠̠̬̙̭̯̖̦̠̱̙̖̬̣͍̔̌̏̌̔̍̌̏
vritauioahicesgacf

ʶ̨̬̖̌̓̔ϯ̶̥̖̭̖̌
ϯͲϱ̶̛̥̖̭̖

ϲͲϭϭ̶̛̥̖̭̖
ʧ̨̛̛̦̱̱̙̖̔̔

ϭϭ

ʶ̨̡̨̨̨̨̛̛̛̛̣̱̭̯̖̬̣̱̯̠̬̙͍̔̐̍̌̏̔̌̏

ϭϮ

ʪ̧̧̡̨̨̡̨̨̛̛̛̛̛̣̪̣̦̬̯̖̦̭̯̯̖̭̯̱̬̖̱̭̬̹̖̦̦̬̹̖̦̭̯̱̠̭̪̬̬̥͍̌̌̌̔̌̌̌̏̔̌ͬ̌̏̌̏̌̌̌̏̐̔̐̐̌̌̚
ʻ̖
ʪ̴̨̡̛͕̦̭̯̥̱̣̯̖̯̱̱̌̌̌ˁ̛̛̬̠̍
ʪ̴̨̡͕̦̬̱̥̱̣̯̖̯̱̱̌̌̔̐̌ˁ̛̛̬̠̍
ʪ̨̛͕̱̦̭̯̬̦̭̯̱̌̌̏
vritauioahicesgacf

ϭϯ

ʪ̡̨̧̧̨̛̛̛̛̛̣̪̣̦̬̯̖̭̖̦̦̭̯̱̬̱̭̬̹̱̦̭̯̬̦̭̯̱̬̯̯̖̱̌̌̌̔̌̌̔̌̌ͬ̌̏̌̏̌̌̌̏̏̌ˁ̛̬̠̱͍̍
ʪ̌

ϭ

ˁ̡̨̨̛̛̛̯̱̖̦̯̠̭̯̦̱̠̖̭̯̱̬̱̭̥̬̱̔̌̔̌̏̐̌̔

Ϯ

ˁ̡̨̨̨̨̨̛̛̛̛̯̱̖̦̯̠̭̖̭̖̣̬̱̬̪̹̯̦̖̭̯̬̦̖̬̙̖̔̔̔̐̐̐̌̔̌ͬͬ̌̔̌̏̚

ʻ̖

ϭ

ˁ˃˄ʪʫʻ˃ʶʽʵʰˁ˃ʤʻ˄ʵʫʰˁ˃˄ʪʰˀʤ˄ˁʦʽʺʧˀʤʪ˄

ʧ̡̨̨̡̨̨̧̛̛̛̖̪̣̦̬̯̖̙̯̖̦̦̬̹̖̦̹̣͍̔̌̌̔̌̏̌̌̏̐̏̌̌̚
ϭ͘ϭ

˄̡̨̛̛̛̛̛̥̖̭̯̱̱̠̖̥̭̯̱̬̥̥̥̪̬̖̣̹̯̖̔̌̌̍̏̌

ϭ͘Ϯ

˄̡̨̨̦̖̥̬̱̥̥̖̭̯̱̔̐;̨̛̛̬̱̪̹̯̦̐̌̔ͬͿ̱ˁ̛̛̬̠̍

ϭ͘ϯ

˄̨̛̦̭̯̬̦̭̯̱̌̏

ϭ͘ϭ
ϭ

˄̡̨̛̛̛̛̛̥̖̭̯̱̱̠̖̥̭̯̱̬̥̥̥̪̬̖̣̹̯̖̔̌̌̍̏̌
ʶ̵̨̨̨̡̨̨̨̡̨̨̛̛̛̛̛̛̛̛̠̭̱̬̣̠̭̯̠̖̯̖̱̬̱̪̹̯̦̱̠̠̥̯̖̪̬̖̣̹̯̖͍̌̍̐̌̐̌̔ͬ̌̍̏̌̚̚̚
nqdv~fjfqhoa{iuici|fqedqcqsaisaodisauiixrsfnacagoqtui

ʸ̶̡̧̨̛̹̖̦̣̙̖̖̪̭̣̱̭̯̬̱̌̌̌̌
ʸ̡̧̨̡̡̨̨̛̹̖̦̣̙̖̖̣̪̭̣̌̌̌̍̌̏̐̌
ʿ̸̨̨̨̛̛̛̬̦̬̣̔̌̚̚
ˀ̨̨̧̛̖̹̖̦̭̯̥̖̦̪̯̖̌̍̌
ʻ̨̛̛̛̖̙̖̣̥̙̥̱̬̱̥̥̖̭̯̱̔̌̏̔̐
ʪ̨̬̱̐͗
Ϯ

ʶ̵̨̨̧̡̨̡̨̨̛̛̛̠̖̭̱͕̪̹̖̥̥̹̤̖̱͕̦̠̖̖̪̬̖̪̬̖̖̣̥̣̱̦̭̯̬̦̭̯͍̏̌̌̏̓̌̔̌̌̌̔̌̏̚̚
nqdv~fjfqhoa{iuici|fqedqcqsaisaodisauiixrsfnacagoqtui

ʻ̶̨̡̨̖̭̯̯̦̔̌̌̏̌
ʻ̨̧̨̡̛̖̪̦̖̭̯̬̦̠̖̌̏̌̌̐̌̚̚
ʶ̶̨̡̨̨̨̡̛̥̪̣̦̪̬̖̱̬̣̏̌̌̔̌̌̔̌̌̚̚;̨̨̛̛̪̪̬̣̠̌̐̌Ϳ
ˁ̶̨̨̨̧̨̨̨̛̛̛̛̯̬̖̪̬̖̱̬̖̠̖̬̹̦̖̣̬̦̖̣̖̐̔̌̔̍̌̍̌̏̌̔̔̏̚̚
ʽ̧̨̨̛̛̛̠̖̬̦̖̪̬̠̯̖̤̱̔̏̌̌̔̔̍̌̌ˁ̛̛̬̠̍
ʻ̴̶̨̡̨̨̨̨̨̡̨̨̛̛̛̛̖̭̯̯̦̬̥̠̥̱̦̭̯̥̣̭̱̦̭̯̬̦̭̯̔̌̌̌̌̐̓̌̔̌̌̌̏
ʻ̨̨̧̨̨̛̛̛̛̖̖̭̦̭̯̱̖̭̠̖̥̪̭̣̱̦̭̯̬̦̭̯̱̏̏̌̔̍̌̌̌̏̚̚
ʪ̨̬̱̐͗

ʶ̨̥̖̦̯̬̌͗

ϭ͘Ϯ

˄̡̨̨̦̖̥̬̱̥̥̖̭̯̱̔̐;̨̛̛̬̱̪̹̯̦̐̌̔ͬͿ̱ˁ̛̛̬̠̍

ϭ

ʶ̵̨̨̨̡̨̨̛̛̛̛̛̛̛̠̭̱̬̣̠̪̣̦̬̯̖̭̖̪̬̖̭̖̣̯̖̱̬̱̬̪̹̯̦̱̱̌̍̐̌̌̔̌̔̐̐̌̔ͬ̚̚̚ˁ̛̛̬̠͍̍
nqdv~fjfqhoa{iuici|fqedqcqsaisaodisauiixrsfnacagoqtui

ʸ̶̡̧̨̛̹̖̦̣̙̖̖̪̭̣̱̭̯̬̱̌̌̌̌
ʸ̡̧̨̡̡̨̨̛̹̖̦̣̙̖̖̣̪̭̣̌̌̌̍̌̏̐̌
ʿ̸̨̨̨̛̛̛̬̦̬̣̔̌̚̚
ˀ̨̨̧̛̖̹̖̦̭̯̥̖̦̪̯̖̌̍̌
ʿ̵̨̨̧̨̨̛̛̛̛̛̭̯̠̖̭̯̥̱̣̯̦̥̖̬̱̬̱̥̬̱̪̹̯̦̌̌̏̌̔̐̐̌̔ͬ
ʪ̨̬̱̐͗
Ϯ

ʧ̛̛̛̖̭̯̖̭̖̪̬̖̭̖̣̣͍̔̍
vritauidsaeqr|uiov

ϯ

ʶ̵̨̨̧̡̨̡̨̨̛̛̛̠̖̭̱͕̪̹̖̥̥̹̤̖̱͕̦̠̖̖̪̬̖̪̬̖̖̣̥̣̱̦̭̯̬̦̭̯͍̏̌̌̏̓̌̔̌̌̌̔̌̏̚̚
nqdv~fjfqhoa{iuici|fqedqcqsaisaodisauiixrsfnacagoqtui

ʻ̶̨̡̨̖̭̯̯̦̔̌̌̏̌
ʻ̨̧̨̡̛̖̪̦̖̭̯̬̦̠̖̌̏̌̌̐̌̚̚
ʶ̶̨̡̨̨̨̡̛̥̪̣̦̪̬̖̱̬̣̏̌̌̔̌̌̔̌̌̚̚;̨̨̛̛̪̪̬̣̠̌̐̌Ϳ
ˁ̶̨̨̨̧̨̨̨̛̛̛̛̯̬̖̪̬̖̱̬̖̠̖̬̹̦̖̣̬̦̖̣̖̐̔̌̔̍̌̍̌̏̌̔̔̏̚̚
ʽ̧̨̨̛̛̛̠̖̬̦̖̪̬̠̯̖̤̱̔̏̌̌̔̔̍̌̌ˁ̛̛̬̠̍
ʻ̴̶̨̡̨̨̨̨̨̡̨̨̛̛̛̛̖̭̯̯̦̬̥̠̥̱̦̭̯̥̣̭̱̦̭̯̬̦̭̯̔̌̌̌̌̐̓̌̔̌̌̌̏
ʻ̨̨̧̨̨̛̛̛̛̖̖̭̦̭̯̱̖̭̠̖̥̪̭̣̱̦̭̯̬̦̭̯̱̏̏̌̔̍̌̌̌̏̚̚
ʪ̨̬̱̐͗

ʶ̨̥̖̦̯̬̌͗

ϭ͘ϯ

˄̨̛̦̭̯̬̦̭̯̱̌̏

ϭ

ʪ̨̨̨̨̨̛̛̛̛̣̭̬̯̖̤̪̬̙̠̱̖̯̖̱̦̭̯̬̦̭̯͍̌̏̌̔̔̌̏̌̔̌̔̌̏

ʪ̌

ʻ̖

Ϯ

ʪ̨̨̛̛̛̛̛̛̛̛̣̥̯̖̬̦̱̣̪̬̠̯̖̤̖̱̦̭̯̬̦̭̯̱͍̌̌̔̍ͬ̌̌̏

ʪ̌

ʻ̖

ϯ

ʶ̵̨̨̨̡̨̨̛̛̛̛̠̭̱̬̣̠̦̥̖̬̯̖̖̯̖̌̍̐̌̌̏̌̔̌̔̚̚̚̚ˁ̛̬̠̖͍̍
nqdv~fjfqhoa{iuici|fqedqcqsaisaodisauiixrsfnacagoqtui

ʻ̶̨̨̧̨̛̖̥̱̦̭̯̦̣̙̖̪̭̣̱̭̯̬̱̐̓̌̌̌̌
ʻ̨̨̧̨̡̡̨̨̛̖̥̱̦̭̯̦̣̙̖̣̪̭̣̱̐̓̌̌̌̍̌̏̐̌ˁ̛̛̬̠̍
ˁ̶̨̨̨̛̣̪̣̖̦̪̭̱̭̯̬̱̌̍̌̓̌
ʻ̴̨̨̨̨̨̨̧̛̖̥̱̦̭̯̪̬̖̭̦̣̦̦̪̬̖̐̓̌̐̌̔̏̌̌
ʻ̡̨̛̛̛̙̯̦̭̯̦̬̌̏̌̔̌̔̚
ʸ̶̨̡̨̨̡̛̛̹̖̦̥̭̭̯̱̠̱̌̌̌̌ˁ̛̛̬̠̍
ʪ̨̬̱̐͗
ϰ

ʶ̨̨̨̨̨̛̛̛̠̖̭̱͕̪̥͕̪̬̖̦̭̯̙̯̱̦̭̯̬̦̭̯̱͍̏̌̌̔̏̌̌̏
nqdv~fjfqhoa{iuici|fqedqcqsaisaodisauiixrsfnacagoqtui

ʸ̶̡̧̨̛̹̖̦̣̙̖̖̪̭̣̱̭̯̬̱̌̌̌̌
ʸ̡̧̨̡̡̨̨̛̹̖̦̣̙̖̖̣̪̭̣̌̌̌̍̌̏̐̌
ʥ̶̨̨̨̨̛̛̤̖̪̣̖̦̪̭̱̭̯̬̱̱̦̭̯̬̦̭̯̱̌̓̌̌̏
ʥ̴̨̨̨̨̨̨̨̧̛̤̥̱̦̭̯̪̬̖̭̦̣̦̦̪̬̖̌̐̓̌̐̌̔̏̌̌
ʦ̨̡̨̛̛̛̭̙̯̦̭̯̦̬̏̌̔̌̔
ʥ̶̨̡̨̨̡̛̛̤̖̦̥̭̭̯̱̠̌̌̌̌
ʪ̨̬̱̐͗
ϱ

˄̡̨̛̛̠̱̬̙̱̪̣̦̬̯̖̖̯̖͍̔̌̏̌̌̔̌̔
vritauioahicesgacf

ϲ

ʶ̨̡̨̨̨̨̛̛̛̣̱̪̣̦̬̯̖̭̯̦̖̯̖̱̦̭̯̬̦̭̯̱͍̔̐̌̌̔̌̌̌̏
nqdv~fjfqhoa{iuici|fqedqcqsaisaodisauiixrsfnacagoqtui

ʪ̶̨̡̡̨̨̡̛̛̖̦̥̭̭̯̱̠̱̌̌̌ˁ̛̛̛̬̠̦̖̱̖̭̯̣̦̍̍̔̌̍̌
ʪ̶̨̡̨̨̨̨̨̨̡̧̨̛̦̖̖̖̥̤̦̦̪̬̖̯̖̪̭̣̱̍̍̔̔̏̏̌̌̌̌̚̚ˁ̛̛̬̠̍
ʪ̴̨̡̡̨̨̨̨̨̨̡̛̛̦̖̭̯̖̦̖̥̤̦̪̬̖̭̦̣̦̭̱̭̯̔̏̌̐̏̌
ʻ̛̛̖̪̣̦̬̥̭̖̬̯̥̱̌̌̔̌̏̌ˁ̛̬̠̱̍
ʪ̨̬̱̐͗

ϳ

ˌ̨̨̨̨̡̨̛̛̛̛̛̯̭̥̯̭̣̪̬̥̖̦̯̖̣̱̱̭̯̦̖̯̖̱̌̍̏̌̏̌̔̌̔̔̌̌ˁ̛̛̬̠͍̍
nqdv~fjfqhoa{iuici|fqedqcqsaisaodisauiixrsfnacagoqtui

ʽ̶̨̨̛̖̖̖̦̪̭̱̭̯̬̱̍̍͂̌̚
ʻ̶̨̨̡̧̨̨̛̛̪̬̖̯̖̭̪̭̯̖̦̦̭̏̌̌̌̏̐̍̌̚̚
ʿ̸̨̨̡̨̛̛̛̛̤̦̭̯̥̖̦̬̖̯̥̣̖̬̦̖̪̬̖̏̌̍̔̌̌̔̍̌̌̏̚
ʿ̸̨̨̡̡̛̛̛̛̛̤̦̭̯̥̖̦̬̖̯̥̣̖̦̱̦̖̏̌̍̔̌̌̔̌̚
ˁ̡̨̡̨̛̛̛̛̛̛̯̥̱̣̯̦̬̖̯̭̬̖̭̯̣̠̖̬̭̯̖̌̏̔ͬ̔̏̌̍̏
ʪ̨̬̱̐͗
ϴ

ʶ̡̨̨̨̨̛̛̪̣̦̬̯̖̖̯̖̱̦̭̯̬̦̭̯͍̌̌̌̔̌̔̌̏
nqdv~fjfqhoa{iuici|fqedqcqsaisaodisauiixrsfnacagoqtui

ʿ̡̨̨̡̛̬̖̬̪̬̠̯̖̤͂̌̌ͬ̌̌
ʿ̸̵̡̨̡̨̛̛̬̖̱̭̖̤̖̦̪̬̬̥̥̭̐̌̌̌̍̌̌̔̌
ˁ̨̨̨̨̨̛̛̛̥̭̯̣̦̱̯̬̙̯̪̭̱̦̭̯̬̦̭̯̱̌̌̓̌̌̌̏
˄̨̨̧̪̭̬̖̖̔̏̌̚ʻ̶̨̨̧̛̦̣̦̖̭̣̱̙̖̪̹̤̖̌̌̍̌̌̌̏̌̚̚
ʽ̧̛̛̛̭̯̬̖̥̪̬̦̭̯̪̖̦̠̱̏̌̏̌̌̏̌̌̔
ʪ̨̬̱̐͗

ϵ

ʶ̵̨̨̧̡̨̡̨̨̛̛̛̠̖̭̱͕̪̹̖̥̥̹̤̖̱͕̦̠̖̖̪̬̖̪̬̖̖̣̥̣̱̦̭̯̬̦̭̯͍̏̌̌̏̓̌̔̌̌̌̔̌̏̚̚
nqdv~fjfqhoa{iuici|fqedqcqsaisaodisauiixrsfnacagoqtui

ʻ̶̨̡̨̖̭̯̯̦̔̌̌̏̌
ʻ̨̧̨̡̛̖̪̦̖̭̯̬̦̠̖̌̏̌̌̐̌̚̚
ʶ̶̨̡̨̨̨̡̛̥̪̣̦̪̬̖̱̬̣̏̌̌̔̌̌̔̌̌̚̚;̨̨̛̛̪̪̬̣̠̌̐̌Ϳ
ˁ̶̨̨̨̧̨̨̨̛̛̛̛̯̬̖̪̬̖̱̬̖̠̖̬̹̦̖̣̬̦̖̣̖̐̔̌̔̍̌̍̌̏̌̔̔̏̚̚
ʽ̧̨̨̛̛̛̠̖̬̦̖̪̬̠̯̖̤̱̔̏̌̌̔̔̍̌̌ˁ̛̛̬̠̍
ʻ̴̶̨̡̨̨̨̨̨̡̨̨̛̛̛̛̖̭̯̯̦̬̥̠̥̱̦̭̯̥̣̭̱̦̭̯̬̦̭̯̔̌̌̌̌̐̓̌̔̌̌̌̏
ʻ̨̨̧̨̨̛̛̛̛̖̖̭̦̭̯̱̖̭̠̖̥̪̭̣̱̦̭̯̬̦̭̯̱̏̏̌̔̍̌̌̌̏̚̚
ʪ̨̬̱̐͗

ʶ̨̥̖̦̯̬̌͗

Ϯ

ˁ˃˄ʪʫʻ˃ʶʽʵʰˁʫʪʽˁʫʸʰʽʰʯʪˀ˄ʧʽʧʧˀʤʪʤͬʽʿˌ˃ʰʻʫͬˁ˃ˀʤʻʫʪˀʮʤʦʫ

ʧ̡̨̨̡̨̨̧̛̛̛̖̪̣̦̬̯̖̙̯̖̦̦̬̹̖̦̹̣͍̔̌̌̔̌̏̌̌̏̐̏̌̌̚
Ϯ͘ϭ

˄̡̨̛̥̖̭̯̱̱̠̖̥̭̯̱̬̥̔̌

Ϯ͘Ϯ

ʦ̨̨̡̨̨̛̬̯̱̭̖̯̥̣̖̭̥̹̌̓̌̔̌̌̔̌;̨̨̨̧̥̖̭̯̭̯̣̦̭̯̦̌̐̌̏̌̌Ϳ

Ϯ͘ϯ

˄̡̨̨̦̖̥̬̱̥̥̖̭̯̱̔̐;̨̛̛̬̱̪̹̯̦̐̌̔ͬͿ̱ˁ̛̛̬̠̍

Ϯ͘ϰ

˄̨̛̦̭̯̬̦̭̯̱̌̏

Ϯ͘ϭ

˄̡̨̛̥̖̭̯̱̱̠̖̥̭̯̱̬̥̔̌

ϭ

ʶ̵̨̨̨̡̨̨̨̧̛̛̛̛̛̛̠̭̱̬̣̠̭̯̠̖̯̖̱̬̱̪̹̯̦̭̯̱̬͍̌̍̐̌̐̌̔ͬ̔̌̌̚̚̚
nqdv~fjfqhoa{iuici|fqedqcqsaisaodisauiixrsfnacagoqtui

ʸ̶̡̧̨̛̹̖̦̣̙̖̖̪̭̣̱̭̯̬̱̌̌̌̌
ʸ̡̧̨̡̡̨̨̛̹̖̦̣̙̖̖̣̪̭̣̌̌̌̍̌̏̐̌
ʿ̸̨̨̨̛̛̛̬̦̬̣̔̌̚̚
ˀ̨̨̧̛̖̹̖̦̭̯̥̖̦̪̯̖̌̍̌
ʪ̨̬̱̐͗
Ϯ

ˌ̨̨̨̨̛̛̛̛̯̭̥̯̭̣̭̖̬̯̯̖̱̭̠̖̥̖̭̯̌̍̏̌̏̌̔̌̏̌̏;̨̨̨̧̥̖̭̯̭̯̣̦̭̯̦̌̐̌̏̌̌Ϳ͍
nqdv~fjfqhoa{iuici|fqedqcqsaisaodisauiixrsfnacagoqtui

ʽ̶̨̨̛̖̖̖̦̪̭̱̭̯̬̱̍̍͂̌̚
ˀ̨̨̧̛̖̹̖̦̭̯̥̖̦̪̯̖̌̍̌
ˁ̨̡̨̨̡̨̨̛̛̛̛̯̥̱̣̯̦̖̥̖̬̖̣̠̖̬̭̯̖̦̣̣̦̥̦̱̌̏̍̏̌̌̏
ʪ̨̬̱̐͗
ϯ

ʶ̵̨̨̧̡̨̡̨̨̛̛̛̠̖̭̱͕̪̹̖̥̥̹̤̖̱͕̦̠̖̖̪̬̖̪̬̖̖̣̥̣̱̦̭̯̬̦̭̯͍̏̌̌̏̓̌̔̌̌̌̔̌̏̚̚
nqdv~fjfqhoa{iuici|fqedqcqsaisaodisauiixrsfnacagoqtui

ʻ̶̨̡̨̖̭̯̯̦̔̌̌̏̌
ʻ̨̧̨̡̛̖̪̦̖̭̯̬̦̠̖̌̏̌̌̐̌̚̚
ʶ̶̨̡̨̨̨̡̛̥̪̣̦̪̬̖̱̬̣̏̌̌̔̌̌̔̌̌̚̚;̨̨̛̛̪̪̬̣̠̌̐̌Ϳ
ˁ̶̨̨̨̧̨̨̨̛̛̛̛̯̬̖̪̬̖̱̬̖̠̖̬̹̦̖̣̬̦̖̣̖̐̔̌̔̍̌̍̌̏̌̔̔̏̚̚
ʽ̧̨̨̛̛̛̠̖̬̦̖̪̬̠̯̖̤̱̔̏̌̌̔̔̍̌̌ˁ̛̛̬̠̍
ʻ̴̶̨̡̨̨̨̨̨̡̨̨̛̛̛̛̖̭̯̯̦̬̥̠̥̱̦̭̯̥̣̭̱̦̭̯̬̦̭̯̔̌̌̌̌̐̓̌̔̌̌̌̏
ʻ̨̨̧̨̨̛̛̛̛̖̖̭̦̭̯̱̖̭̠̖̥̪̭̣̱̦̭̯̬̦̭̯̱̏̏̌̔̍̌̌̌̏̚̚
ʪ̨̬̱̐͗

ʶ̨̥̖̦̯̬̌͗

Ϯ͘Ϯ

ʦ̨̨̡̨̨̛̬̯̱̭̖̯̥̣̖̭̥̹̌̓̌̔̌̌̔̌;̨̨̨̧̥̖̭̯̭̯̣̦̭̯̦̌̐̌̏̌̌Ϳ

ϭ

ʶ̵̨̨̨̡̨̨̨̨̧̛̛̛̛̛̠̭̱̬̣̠̪̣̦̬̯̖̭̖̬̯̯̖̱̥̖̭̯̭̯̣̦̭̯̦͍̌̍̐̌̌̔̌̏̌̌̐̌̏̌̌̚̚̚
nqdv~fjfqhoa{iuici|fqedqcqsaisaodisauiixrsfnacagoqtui

ʽ̶̨̨̛̖̖̖̦̪̭̱̭̯̬̱̍̍͂̌̚
ʸ̡̧̨̡̡̨̨̛̹̖̦̣̙̖̖̣̪̭̣̌̌̌̍̌̏̐̌
ʺ̨̨̨̡̧̨̨̛̛̱̦̭̯̪̬̖̯̭̪̭̯̖̦̦̭̐̓̌̌̏̐̍̌̚
ʿ̵̨̨̧̨̡̨̨̛̛̛̛̭̯̠̖̭̯̥̱̣̯̦̥̖̬̦̣̣̦̥̦̱̌̌̏̌̌̌̏
ˀ̨̨̧̛̖̹̖̦̭̯̥̖̦̪̯̖̌̍̌
ʿ̸̨̨̨̛̛̛̬̦̬̣̔̌̚̚
ʪ̨̬̱̐͗
Ϯ

ʶ̵̨̨̧̡̨̡̨̨̛̛̛̠̖̭̱͕̪̹̖̥̥̹̤̖̱͕̦̠̖̖̪̬̖̪̬̖̖̣̥̣̱̦̭̯̬̦̭̯͍̏̌̌̏̓̌̔̌̌̌̔̌̏̚̚
nqdv~fjfqhoa{iuici|fqedqcqsaisaodisauiixrsfnacagoqtui

ʻ̶̨̡̨̖̭̯̯̦̔̌̌̏̌
ʻ̨̧̨̡̛̖̪̦̖̭̯̬̦̠̖̌̏̌̌̐̌̚̚
ʶ̶̨̡̨̨̨̡̛̥̪̣̦̪̬̖̱̬̣̏̌̌̔̌̌̔̌̌̚̚;̨̨̛̛̪̪̬̣̠̌̐̌Ϳ
ˁ̶̨̨̨̧̨̨̨̛̛̛̛̯̬̖̪̬̖̱̬̖̠̖̬̹̦̖̣̬̦̖̣̖̐̔̌̔̍̌̍̌̏̌̔̔̏̚̚
ʽ̧̨̨̛̛̛̠̖̬̦̖̪̬̠̯̖̤̱̔̏̌̌̔̔̍̌̌ˁ̛̛̬̠̍
ʻ̴̶̨̡̨̨̨̨̨̡̨̨̛̛̛̛̖̭̯̯̦̬̥̠̥̱̦̭̯̥̣̭̱̦̭̯̬̦̭̯̔̌̌̌̌̐̓̌̔̌̌̌̏
ʻ̨̨̧̨̨̛̛̛̛̖̖̭̦̭̯̱̖̭̠̖̥̪̭̣̱̦̭̯̬̦̭̯̱̏̏̌̔̍̌̌̌̏̚̚
ʪ̨̬̱̐͗

ʶ̨̥̖̦̯̬̌͗

Ϯ͘ϯ

˄̡̨̨̦̖̥̬̱̥̥̖̭̯̱̔̐;̨̛̛̬̱̪̹̯̦̐̌̔ͬͿ̱ˁ̛̛̬̠̍

ϭ

ʶ̵̨̨̨̡̨̨̛̛̛̛̛̛̛̠̭̱̬̣̠̪̣̦̬̯̖̭̖̪̬̖̭̖̣̯̖̱̬̱̬̪̹̯̦̱̱̌̍̐̌̌̔̌̔̐̐̌̔ͬ̚̚̚ˁ̛̛̬̠͍̍
nqdv~fjfqhoa{iuici|fqedqcqsaisaodisauiixrsfnacagoqtui

ʸ̶̡̧̨̛̹̖̦̣̙̖̖̪̭̣̱̭̯̬̱̌̌̌̌
ʸ̡̧̨̡̡̨̨̛̹̖̦̣̙̖̖̣̪̭̣̌̌̌̍̌̏̐̌
ʿ̸̨̨̨̛̛̛̬̦̬̣̔̌̚̚
ˀ̨̨̧̛̖̹̖̦̭̯̥̖̦̪̯̖̌̍̌
ʿ̵̨̨̧̨̨̛̛̛̛̛̭̯̠̖̭̯̥̱̣̯̦̥̖̬̱̬̱̥̬̱̪̹̯̦̌̌̏̌̔̐̐̌̔ͬ
ʪ̨̬̱̐͗
Ϯ

ʧ̛̛̛̖̭̯̖̭̖̪̬̖̭̖̣̣͍̔̍
vritauidsaeqr|uiov

ϯ

ʶ̵̨̨̧̡̨̡̨̨̛̛̛̠̖̭̱͕̪̹̖̥̥̹̤̖̱͕̦̠̖̖̪̬̖̪̬̖̖̣̥̣̱̦̭̯̬̦̭̯͍̏̌̌̏̓̌̔̌̌̌̔̌̏̚̚
nqdv~fjfqhoa{iuici|fqedqcqsaisaodisauiixrsfnacagoqtui

ʻ̶̨̡̨̖̭̯̯̦̔̌̌̏̌
ʻ̨̧̨̡̛̖̪̦̖̭̯̬̦̠̖̌̏̌̌̐̌̚̚
ʶ̶̨̡̨̨̨̡̛̥̪̣̦̪̬̖̱̬̣̏̌̌̔̌̌̔̌̌̚̚;̨̨̛̛̪̪̬̣̠̌̐̌Ϳ
ˁ̶̨̨̨̧̨̨̨̛̛̛̛̯̬̖̪̬̖̱̬̖̠̖̬̹̦̖̣̬̦̖̣̖̐̔̌̔̍̌̍̌̏̌̔̔̏̚̚
ʽ̧̨̨̛̛̛̠̖̬̦̖̪̬̠̯̖̤̱̔̏̌̌̔̔̍̌̌ˁ̛̛̬̠̍
ʻ̴̶̨̡̨̨̨̨̨̡̨̨̛̛̛̛̖̭̯̯̦̬̥̠̥̱̦̭̯̥̣̭̱̦̭̯̬̦̭̯̔̌̌̌̌̐̓̌̔̌̌̌̏
ʻ̨̨̧̨̨̛̛̛̛̖̖̭̦̭̯̱̖̭̠̖̥̪̭̣̱̦̭̯̬̦̭̯̱̏̏̌̔̍̌̌̌̏̚̚
ʪ̨̬̱̐͗

ʶ̨̥̖̦̯̬̌͗

Ϯ͘ϰ

˄̨̛̦̭̯̬̦̭̯̱̌̏

ϭ

ʪ̨̨̨̨̨̛̛̛̛̣̭̬̯̖̤̪̬̙̠̱̖̯̖̱̦̭̯̬̦̭̯͍̌̏̌̔̔̌̏̌̔̌̔̌̏

ʪ̌

ʻ̖

Ϯ

ʪ̨̨̛̛̛̛̛̛̛̛̣̥̯̖̬̦̱̣̪̬̠̯̖̤̖̱̦̭̯̬̦̭̯̱͍̌̌̔̍ͬ̌̌̏

ʪ̌

ʻ̖

ϯ

ʶ̵̨̨̨̡̨̨̛̛̛̛̠̭̱̬̣̠̦̥̖̬̯̖̖̯̖̌̍̐̌̌̏̌̔̌̔̚̚̚̚ˁ̛̬̠̖͍̍
nqdv~fjfqhoa{iuici|fqedqcqsaisaodisauiixrsfnacagoqtui

ʻ̶̨̨̧̨̛̖̥̱̦̭̯̦̣̙̖̪̭̣̱̭̯̬̱̐̓̌̌̌̌
ʻ̨̨̧̨̡̡̨̨̛̖̥̱̦̭̯̦̣̙̖̣̪̭̣̱̐̓̌̌̌̍̌̏̐̌ˁ̛̛̬̠̍
ˁ̶̨̨̨̛̣̪̣̖̦̪̭̱̭̯̬̱̌̍̌̓̌
ʻ̴̨̨̨̨̨̨̧̛̖̥̱̦̭̯̪̬̖̭̦̣̦̦̪̬̖̐̓̌̐̌̔̏̌̌
ʻ̡̨̛̛̛̙̯̦̭̯̦̬̌̏̌̔̌̔̚
ʸ̶̨̡̨̨̡̛̛̹̖̦̥̭̭̯̱̠̱̌̌̌̌ˁ̛̛̬̠̍
ʪ̨̛̛̬̱̬̣̐̌͗̚̚
ϰ

ʶ̨̨̨̨̨̛̛̛̠̖̭̱͕̪̥͕̪̬̖̦̭̯̙̯̱̦̭̯̬̦̭̯̱͍̏̌̌̔̏̌̌̏
nqdv~fjfqhoa{iuici|fqedqcqsaisaodisauiixrsfnacagoqtui

ʸ̶̡̧̨̛̹̖̦̣̙̖̖̪̭̣̱̭̯̬̱̌̌̌̌
ʸ̡̧̨̡̡̨̨̛̹̖̦̣̙̖̖̣̪̭̣̌̌̌̍̌̏̐̌
ʥ̶̨̨̨̨̛̛̤̖̪̣̖̦̪̭̱̭̯̬̱̱̦̭̯̬̦̭̯̱̌̓̌̌̏
ʥ̴̨̨̨̨̨̨̨̧̛̤̥̱̦̭̯̪̬̖̭̦̣̦̦̪̬̖̌̐̓̌̐̌̔̏̌̌
ʦ̨̡̨̛̛̛̭̙̯̦̭̯̦̬̏̌̔̌̔
ʥ̶̨̡̨̨̡̛̛̤̖̦̥̭̭̯̱̠̌̌̌̌
ʪ̨̬̱̐͗
ϱ

˄̡̨̛̛̠̱̬̙̱̪̣̦̬̯̖̖̯̖͍̔̌̏̌̌̔̌̔

ϲ

ʶ̨̡̨̨̨̨̛̛̛̣̱̪̣̦̬̯̖̭̯̦̖̯̖̱̦̭̯̬̦̭̯̱͍̔̐̌̌̔̌̌̌̏

vritauioahicesgacf
nqdv~fjfqhoa{iuici|fqedqcqsaisaodisauiixrsfnacagoqtui

ʪ̶̨̡̡̨̨̡̛̛̖̦̥̭̭̯̱̠̱̌̌̌ˁ̛̛̛̬̠̦̖̱̖̭̯̣̦̍̍̔̌̍̌
ʪ̶̨̡̨̨̨̨̨̨̡̧̨̛̦̖̖̖̥̤̦̦̪̬̖̯̖̪̭̣̱̍̍̔̔̏̏̌̌̌̌̚̚ˁ̛̛̬̠̍
ʪ̴̨̡̡̨̨̨̨̨̨̡̛̛̦̖̭̯̖̦̖̥̤̦̪̬̖̭̦̣̦̭̱̭̯̔̏̌̐̏̌
ʻ̛̛̖̪̣̦̬̥̭̖̬̯̥̱̌̌̔̌̏̌ˁ̛̬̠̱̍
ʪ̨̬̱̐͗
ϳ

ˌ̨̨̨̨̡̨̛̛̛̛̛̯̭̥̯̭̣̪̬̥̖̦̯̖̣̱̱̭̯̦̖̯̖̱̌̍̏̌̏̌̔̌̔̌ˁ̛̛̬̠͍̍
nqdv~fjfqhoa{iuici|fqedqcqsaisaodisauiixrsfnacagoqtui

ʽ̶̨̨̛̖̖̖̦̪̭̱̭̯̬̱̍̍͂̌̚
ʻ̶̨̨̡̧̨̨̛̛̪̬̖̯̖̭̪̭̯̖̦̦̭̏̌̌̌̏̐̍̌̚̚
ʿ̸̨̨̡̨̛̛̛̛̤̦̭̯̥̖̦̬̖̯̥̣̖̬̦̖̪̬̖̏̌̍̔̌̌̔̍̌̌̏̚
ʿ̸̨̨̡̡̛̛̛̛̛̤̦̭̯̥̖̦̬̖̯̥̣̖̦̱̦̖̏̌̍̔̌̌̔̌̚
ˁ̡̨̡̨̛̛̛̛̛̛̯̥̱̣̯̦̬̖̯̭̬̖̭̯̣̠̖̬̭̯̖̌̏̔ͬ̔̏̌̍̏
ʪ̨̬̱̐͗
ϴ

ʶ̡̨̨̨̨̛̛̪̣̦̬̯̖̖̯̖̱̦̭̯̬̦̭̯͍̌̌̌̔̌̔̌̏
nqdv~fjfqhoa{iuici|fqedqcqsaisaodisauiixrsfnacagoqtui

ʿ̡̨̨̡̛̬̖̬̪̬̠̯̖̤͂̌̌ͬ̌̌
ʿ̸̵̡̨̡̨̛̛̬̖̱̭̖̤̖̦̪̬̬̥̥̭̐̌̌̌̍̌̌̔̌
ˁ̨̨̨̨̨̛̛̛̥̭̯̣̦̱̯̬̙̯̪̭̱̦̭̯̬̦̭̯̱̌̌̓̌̌̌̏
˄̨̨̧̪̭̬̖̖̔̏̌̚ʻ̶̨̨̧̛̦̣̦̖̭̣̱̙̖̪̹̤̖̌̌̍̌̌̌̏̌̚̚
ʽ̧̛̛̛̭̯̬̖̥̪̬̦̭̯̪̖̦̠̱̏̌̏̌̌̏̌̌̔
ʪ̨̬̱̐͗

ϵ

ʶ̵̨̨̧̡̨̡̨̨̛̛̛̠̖̭̱͕̪̹̖̥̥̹̤̖̱͕̦̠̖̖̪̬̖̪̬̖̖̣̥̣̱̦̭̯̬̦̭̯͍̏̌̌̏̓̌̔̌̌̌̔̌̏̚̚
nqdv~fjfqhoa{iuici|fqedqcqsaisaodisauiixrsfnacagoqtui

ʻ̶̨̡̨̖̭̯̯̦̔̌̌̏̌
ʻ̨̧̨̡̛̖̪̦̖̭̯̬̦̠̖̌̏̌̌̐̌̚̚
ʶ̶̨̡̨̨̨̡̛̥̪̣̦̪̬̖̱̬̣̏̌̌̔̌̌̔̌̌̚̚;̨̨̛̛̪̪̬̣̠̌̐̌Ϳ
ˁ̶̨̨̨̧̨̨̨̛̛̛̛̯̬̖̪̬̖̱̬̖̠̖̬̹̦̖̣̬̦̖̣̖̐̔̌̔̍̌̍̌̏̌̔̔̏̚̚
ʽ̧̨̨̛̛̛̠̖̬̦̖̪̬̠̯̖̤̱̔̏̌̌̔̔̍̌̌ˁ̛̛̬̠̍
ʻ̴̶̨̡̨̨̨̨̨̡̨̨̛̛̛̛̖̭̯̯̦̬̥̠̥̱̦̭̯̥̣̭̱̦̭̯̬̦̭̯̔̌̌̌̌̐̓̌̔̌̌̌̏
ʻ̨̨̧̨̨̛̛̛̛̖̖̭̦̭̯̱̖̭̠̖̥̪̭̣̱̦̭̯̬̦̭̯̱̏̏̌̔̍̌̌̌̏̚̚
ʪ̨̬̱̐͗

ʶ̨̥̖̦̯̬̌͗
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