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ПРЕГЛЕДНИ НАУЧНИ РАД

СЕК СУ АЛ НА ЕДУ КА ЦИ ЈА У  
ЕВРОП СКИМ ДР ЖА ВА МА

МИР ЈА НА РА ШЕ ВИЋ
Ин сти тут дру штве них на у ка

Центар за де мо граф ска ис тра жи ва ња
Кра љи це На та ли је 45, Бе о град, Ср би ја

ra se vicm@gmail.co m

СА ЖЕ ТАК: Швед ска је још 1955, као пр ва европ ска зе мља, уве ла оба-
ве зну сек су ал ну еду ка ци ју у школ ске про гра ме. Да нас је она део обра зо ва-
ња у мно гим европ ским др жа ва ма. Да ли је са вре ме ни при ступ сек су ал ној 
еду ка ци ји ре ал ност и у Ср би ји? Од но сно, да ли је др жа ва мо дер ни зо ва ла 
обра зов ни си стем и при ла го ди ла га зах те ви ма и по тре ба ма вре ме на у овој 
сфе ри? У том сми слу у ра ду се размaтра ви ше те ма ве за них за сек су ал ну 
еду ка ци ју: са вре ме но де фи ни са ње пој ма, по што ва ње ре ле вант них људ ских 
пра ва, но ве по тре бе за овом вр стом ин фор ма ци ја, прин ци пи, ба ри је ре и 
мо де ли спро во ђе ња у европ ским зе мља ма, уло га шко ле, здрав стве них уста-
но ва и ме ди ја, као и при ме ри до бре прак се у Евро пи. По ред ре зул та та ис тра-
жи ва ња об ја вље них у на уч ним ра до ви ма, ва жну из вор ну гра ђу за об ра ду 
на ве де них те ма пред ста вља ле су и од го ва ра ју ће сту ди је Свет ске здрав-
стве не ор га ни за ци је, Ме ђу на род не фе де ра ци је за пла ни ра но ро ди тељ ство 
и Европ ског удру же ња за кон тра цеп ци ју и ре про дук тив но здра вље. На тај 
на чин ство ре на је осно ва за оце ну ста ња и из но ше ње оче ки ва ња ве за них 
за спро во ђе ње сек су ал не еду ка ци је мла дих у Ср би ји. У ра ду је на гла сак 
на мла ди ма, као ва жној циљ ној гру пи за обра зо ва ње у овој сфе ри, ма да је 
сек су ал на еду ка ци ја бит на у свим жи вот ним до би ма. 

KЉУЧНЕ РЕ ЧИ: сек су ал на еду ка ци ја, европ ске зе мље, Ср би ја

СА ВРЕ МЕ НИ КОН ЦЕПТ СЕК СУ АЛНЕ ЕДУ КА ЦИ ЈЕ: 
ДЕ ФИ НИ ЦИ ЈА, РАЗ ВОЈ, ПРИ МЕ НА

По јам сек су ал не еду ка ци је Свет ска здрав стве на ор га ни за ци ја је де-
фи ни са ла 2002. го ди не, Ме ђу на род на фе де ра ци ја за пла ни ра но ро ди тељ-
ство, во де ћа ме ђу на род на не вла ди на ор га ни за ци ја у обла сти сек су ал ног и 
ре про дук тив ног здра вља 2006. го ди не, а Ор га ни за ци ја Ује ди ње них на ци ја 
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за обра зо ва ње, на у ку и кул ту ру 2009. го ди не. У са вре ме ном од ре ђе њу овог 
пој ма на гла сак је на сек су ал но сти као цен трал ном и ком плек сном аспек ту 
људ ског би ти са ња, по што ва њу људ ских пра ва, и нео п ход но сти усва ја ња 
зна ња, ве шти на, ста во ва и вред но сти бит них за раз у ме ва ње сек су ал но сти 
и пре ве ни ра ње не же ље них ис хо да. 

У ме ђу на род ној за јед ни ци учи ње ни су зна чај ни на по ри за де фи ни-
са ње сек су ал них и ре про дук тив них пра ва то ком де ве де се тих го ди на 20. 
ве ка. Ва жну уло гу у том сми слу има ле су три кон фе рен ци је Ује ди ње них 
на ци ја. На Свет ској кон фе рен ци ји о људ ским пра ви ма (Беч, 1993) ис так-
нут је зна чај пра ва же на и де вој чи ца, а на пе тој по ре ду Ме ђу на род ној 
кон фе рен ци ји о ста нов ни штву и раз во ју (Ка и ро, 1995) и Че твр тој свет ској 
кон фе рен ци ји о же на ма (Пе кинг, 1995) сек су ал на и ре про дук тив на пра ва 
су укљу че на у аген ду људ ских пра ва. 

За тим је Ме ђу на род на фе де ра ци ја за пла ни ра но ро ди тељ ство до не-
ла ши ро ко ко ри шће ну По ве љу о сек су ал ним и ре про дук тив ним пра ви ма 
[In ter na ti o nal Plan ned Pa rent hood Fe de ra tion, 1997]. У По ве љи је утвр ђе на 
ве за из ме ђу сва ког од 12 ме ђу на род но при зна тих људ ских пра ва и пра ва 
на сек су ал но и ре про дук тив но здра вље. Свет ска здрав стве на ор га ни за ци-
ја је, пак, 2002. го ди не по ста ви ла на свој сајт рад ну де фи ни ци ју сек су ал-
них пра ва. Она, из ме ђу оста лих по је ди нач них пра ва, укљу чу ју и пра во 
сва ке осо бе на сек су ал ну еду ка ци ју [Wo rld He alth Or ga ni za tion – Re gi o nal 
Of fi ce for Eu ro pe, Fe de ral Cen tre for He alth Edu ca tion, 2010: 17]. 

Сек су ал на еду ка ци ја је до жи во тни про цес. Међутим, нај ва жни је је 
спро во ђе ње обра зо ва ња из ове сфе ре то ком де тињ ства и адо ле сцен ци је. 
Свет ска асо ци ја ци ја за сек со ло ги ју [Lot tes 2000: 15] ин си сти ра да се са 
еду ка ци јом от поч не у што ра ни јем жи вот ном до бу, од са мог ро ђе ња. 
Свет ска здрав стве на ор га ни за ци ја је то при хва ти ла и угра ди ла у стан дар де 
за сек су ал ну еду ка ци ју у Евро пи [Wo rld He alth Or ga ni za tion – Re gi o nal 
Of fi ce for Eu ro pe, Fe de ral Cen tre for He alth Edu ca tion, 2010: 38–39]. Оту да би 
сек су ал на еду ка ци ја тре ба ла да бу де при род ни део од ра ста ња у по ро ди ци 
и са став ни део школ ских про гра ма. Здравственe уста но ве и ма сов ни ме ди ји 
су ва жни парт не ри у овом про це су. Ин ди рект ни уче сни ци у сек су ал ној 
еду ка ци ји су кре а то ри по ли ти ка, ли де ри у ло кал ној за јед ни ци, ис тра жи-
ва чи, чла но ви не вла ди них ор га ни за ци ја, као и вр шњач ки еду ка то ри. 

Шко ла се сма тра нај бит ни јом ка ри ком у лан цу ре ле вант ном за сек-
су ал ну еду ка ци ју из нај ма ње два раз ло га. То је че сто па си ван од нос ро-
ди те ља пре ма сек су ал но сти њи хо ве де це, као и чи ње ни ца да нај ве ћи део 
по пу ла ци је мла дих ко ји по ти чу из раз ли чи тих со ци јал них кру го ва про-
ла зи кроз обра зов ни си стем. Исто вре ме но ре зул та ти ис тра жи ва ња у мно-
гим сре ди на ма, укљу чу ју ћи и Ср би ју, по ка за ли су да су мла ди све сни 
свог не зна ња у сфе ри сек су ал но сти и да же ле да га стек ну то ком школ ског 
обра зо ва ња [Rašević 2002]. 

Спро во ђе ње сек су ал не еду ка ци ја у Евр о пи има ду гу исто ри ју. Швед-
ска је пр ва европ ска зе мља ко ја је дав не 1955. го ди не уве ла оба ве зну 
сек су ал ну еду ка ци ју у школ ске про гра ме [In ter na ti o nal Plan ned Pa rent hood 
Fe de ra tion, 2006: 79]. По че ци обра зо ва ња мла дих у Швед ској за очу ва ње 
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сек су ал ног и ре про дук тив ног здра вља се ве зу ју за три де се те го ди не 20. 
ве ка и отва ра ње ових те ма у сред њим шко ла ма у окви ру здрав стве ног 
вас пи та ња [Wert he i mer-Ba le tić 2006: 13]. Ли бе ра ли за ци ја на мер ног пре-
ки да труд но ће и про да је кон тра цеп тив них сред ста ва 1921. го ди не и спро-
во ђе ње сек су ал не еду ка ци је би ло је у скла ду с већ та да про кла мо ва ним 
мо де лом по пу ла ци о не по ли ти ке Швед ске ба зи ра ном на ства ра њу усло ва 
за ра ђа ње же ље ног бро ја де це [Rašević i Pe tro vić 1996: 55]. 

То ком се дам де се тих и осам де се тих го ди на 20. ве ка сек су ал на еду-
ка ци ја је по ста ла са став ни део школ ских про гра ма и у дру гим скан ди нав-
ским зе мља ма и мно гим зе мља ма За пад не Евро пе, на при мер, у Не мач кој 
1968. и у Ау стри ји 1970. го ди не. Уво ђе ње сек су ал не еду ка ци је у обра зов ни 
си стем је на ста вље но у по след њој де це ни ји 20. ве ка и у пр вим де це ни ја-
ма 21. ве ка, пр во у Фран цу ској и Ве ли кој Бри та ни ји, а за тим и у зе мља ма 
Ју жне Евро пе, као што су Пор ту га ли ја и Шпа ни ја. Чак и у Ир ској, зе мљи 
са до ми на ци јом тра ди ци о нал них ста во ва у овој сфе ри, сек су ал на еду ка-
ци ја се спр о во ди у основ ним и сред њим шко ла ма од 2003. го ди не. Са 
па дом ко му ни зма, и зе мље у Цен трал ној и Ис точ ној Евро пи по чи њу да 
уво де сек су ал ну еду ка ци ју у шко ле [Wo rld He alth Or ga ni za tion – Re gi o nal 
Of fi ce for Eu ro pe, Fe de ral Cen tre for He alth Edu ca tion 2010: 12].

Фун да мен тал не про ме не по зна те као „сек су ал на ре во лу ци ја” ко је су 
се од и гра ле у се дам де се тим и до дат но страх од епи де ми је СИ ДЕ у осам де-
се тим го ди на ма су пред ста вља ли глав не раз ло ге ши ре ња про це са укљу чи-
ва ња сек су ал не еду ка ци је у обра зов ни си стем у ни зу европ ских зе ма ља. 
На по чет ку 21. ве ка ја вља ју се но ве по тре бе за ин тен зи ви ра њем спро во ђе-
ња сек су ал не еду ка ци је. Оне су узро ко ва не ими гра ци јом гру па дру га чи јег 
кул тур ног и ре ли ги о зног по ре кла, бр зим ши ре њем но вих ме ди ја, по ве ћа-
њем за бри ну то сти ве за не за сек су ал но зло ста вља ње де це и адо ле сце на та 
и род но усло вље но на си ље, и сва ка ко про ме ње но сек су ал но по на ша ње 
мла дих у Евро пи. 

Про гра ми сек су ал ног обра зо ва ња се да нас ре а ли зу ју у Евро пи под 
раз ли чи тим на зи ви ма као што су, на при мер, еду ка ци ја о сек су ал но сти, 
еду ка ци ја о сек су и парт нер ству, еду ка ци ја за по ро дич ни жи вот, еду ка-
ци ја о жи вот ним ве шти на ма или здрав стве на еду ка ци ја [In ter na ti o nal 
Plan ned Pa rent hood Fe de ra tion, 2006: 9]. Чи ни се да са ма упо тре ба тер ми-
на за сек су ал но обра зо ва ње мла дих од ра жа ва кул тур ни дис курс у ко јем 
се ова еду ка ци ја спро во ди или чак, пре ма ми шље њу Екс перт ске гру пе за 
сек су ал ну еду ка ци ју Европ ског удру же ња за кон тра цеп ци ју и ре про дук-
тив но здра вље, сте пен отво ре но сти дру штва да мла ди уче о сек су [Lo e ber 
et al. 2010: 170]. Не раз ли ку је се са мо тер ми но ло ги ја, већ је раз ли чит и на-
чин спро во ђе ња сек су ал не еду ка ци је у шко ла ма у европ ским зе мља ма.

То су по ка за ли ре зул та ти ис тра жи ва ња ове те ме у 27 европ ских др жа-
ва у окви ру про јек та SA FE1 ко ји је 2006. го ди не спро ве ла Европ ска мре жа 
Ме ђу на род не фе де ра ци је за пла ни ра но ро ди тељ ство у са рад њи са Свет ском 
здрав стве ном ор га ни за ци јом и Уни вер зи те том у Лун ду у Швед ској [Inter-

1 Акро ним за про је кат: “A Eu ro pean part ner ship to pro mo te the se xu al and re pro duc ti ve 
he alth and rights of young pe o ple”.
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na ti o nal Plan ned Pa rent hood Fe de ra tion, 2006]. Ма да по сто је сре ди не где је 
сек су ал на еду ка ци ја по се бан пред мет, нај че шће су ове те ме укљу че не у 
би о ло ги ју, фи зич ко, здрав стве но или гра ђан ско вас пи та ње, фи ло зо фи ју 
или уче ње ма тер њег је зи ка. Из бор пред ме та за ви си од до го во ре ног до ми-
нант ног фо ку са еду ка ци је, то јест да ли је обра зо ва ње усме ре но на по др шку 
сек су ал ном и ре пр о дук тив ном здра вљу мла дих или ди ску си ју о со ци јал-
ним и мо рал ним пи та њи ма у овој сфе ри са уче ни ци ма. Утвр ђен је тренд 
по ра ста зе ма ља у пр вој де це ни ји 21. ве ка у ко ји ма је сек су ал на еду ка ци ја 
оба ве зна и ко је при хва та ју хо ли стич ки при ступ ко ји под ра зу ме ва да се 
ре ле вант не те ме об ра ђу ју у раз ли чи тим пред ме ти ма са јед ним ко ор ди-
на то ром ак тив но сти. 

Са уче њем те ма из ове сфе ре се по чи ње у раз ли чи то до ба у евр оп ским 
зе мља ма, у ра спо ну од 4. го ди не (у Ве ли кој Бри та ни ји и По р ту га ли ји) до 
14. го ди не у Ита ли ји и на Ки пру. У нај ве ћем бро ју зе ма ља сек су ал на еду-
ка ци ја је оба ве зна за уче ни ке с 15 и ви ше го ди на. У сек су ал ну еду ка ци ју 
у Евр о пи су укљу че ни учи те љи/настaвници раз ли чи тог про фе си о нал ног 
про фи ла ко ји су за вр ши ли спе ци јал не кур се ве, или мо ти ви са ни учи те љи/
настaвници за јед но са здрав стве ним рад ни ци ма, и/или пси хо ло зи ма, од-
но сно пе да го зи ма. У не ким зе мља ма, као што су на при мер Швед ска или 
Есто ни ја, део еду ка ци је се од ви ја у нај бли жем здр ва стве ном цен тру за 
мла де да би се про мо ви са ле по се те овим цен три ма у бу дућ но сти. 

Да нас се у ни зу зе ма ља, пре све га Се вер не и За пад не Евр о пе, те жи 
хо ли стич ком при сту пу у де фи ни са њу про гра ма и спро во ђе њу сек су ал не 
еду ка ци је мла дих у ци љу по др шке ин ди ви ду ал ном и сек су ал ном раз во ју 
[U ni ted Na ti ons Edu ca ti o nal, Sci en ti fic and Cul tu ral Or ga ni za tion, 2009]. Овај 
при ступ се ди ја ме трал но раз ли ку је од оно га ко ји про мо ви ше ап сти нен-
ци ју од сек су ал них од но са пре бра ка, ка рак те ри сти чан за Сје ди ње не 
Аме рич ке Др жа ве и зе мље Ис точ не Евро пе, и ја сно је ши ри од ра ни јих 
про гра ма ко ји су се ба зи ра ли на про мо ци ји упо тре бе ефи ка сне кон тра-
цеп ци је и за шти ти од пол но пре но си вих ин фек ци ја. 

Са вре ме но схва та ње сек су ал не еду ка ци је под ра зу ме ва да се обра зо-
ва ње у овој сфе ри за сни ва на сле де ћим прин ци пи ма ко је је де фи ни са ла 
Свет ска здрав стве на ор га ни за ци ја [Wo rld He alth Or ga ni za tion – Re gi o nal 
Of fi ce for Eu ro pe, Fe de ral Cen tre for He alth Edu ca tion, 2010: 27]:

1. Сек су ал на еду ка ци ја је у скла ду са ста ро сном до би осо бе ко ја учи 
и кул тур ном кон тек сту у ко јем жи ви;

2. Сек су ал на еду ка ци ја је за сно ва на на кон цеп ту по што ва ња људ ских 
пра ва, укљу чу ју ћи сек су ал на и ре про дук тив на пра ва; 

3. Сек су ал на еду ка ци ја је за сно ва на на хо ли стич ком кон цеп ту бла-
го ста ња, укљу чу ју ћи и здра вље; 

4. Сек су ал на еду ка ци ја је за сно ва на на род ној јед на ко сти, сек су ал-
ном иден ти ту по је дин ца и при хва та њу раз ли чи то сти;

5. Сек су ал на еду ка ци ја по чи ње ро ђе њем;
6. Сек су ал на еду ка ци ја тре ба да бу де схва ће на као до при нос раз во ју 

пра вед ног и са о се ћај ног дру штва пу тем ја ча ња по је дин ца и за јед ни це; 
7. Сек су ал на еду ка ци ја је за сно ва на на на уч но по твр ђе ним чи ње ни ца ма.
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По ред се дам прин ци па, Свет ска здрав стве на ор га ни за ци ја је из дво-
ји ла и се дам нај ва жни јих ка рак те ри сти ка ко је до при но се ква ли те ту сек-
су ал не еду ка ци је. То су уче шће мла дих у ор га ни зо ва њу, спро во ђе њу и 
ева лу а ци ји сек су ал не еду ка ци је, кон текст на ори јен та ци ја, ува жа ва ње 
раз ли чи тих по тре ба же на и му шка ра ца, ин тер ак тив но уче ње, мул ти сек-
тор но по ве зи ва ње, кон ти ну и ра но спро во ђе ње, као и стал на ко о пе ра ци ја 
са ро ди те љи ма и за јед ни цом у нај ши рем сми слу [Wo rld He alth Or ga ni za-
tion – Re gi o nal Of fi ce for Eu ro pe, Fe de ral Cen tre for He alth Edu ca tion, 2010: 
29–30]. 

Ре ле вант не ме ђу на род не ор га ни ца за ци је, пре свих Свет ска здрав-
стве на ор га ни за ци ја (2010), Ме ђу на род на фе де ра ци ја за пла ни ра но ро ди-
тељ ство (2006) и Ор га ни за ци ја Ује ди ње них на ци ја за обра зо ва ње, на у ку 
и кул ту ру (2009), су по себ ну па жњу усме ри ли на ис хо де ове вр сте обра-
зо ва ња. Они се на сла ња ју на из не те прин ци пе и основ не ка рак те ри сти ке 
сек су ал не еду ка ци је. Од сек су ал не еду ка ци је оче ку ју се сле де ће до бро-
би ти на ми кро-, ме зо- и ма кро ни воу, то јест до бро би ти за мла ду осо бу, 
парт нер ске од но се и дру штво у це ли ни: 

● cтицање тач них ин фор ма ци ја о свим аспек ти ма сек су ал но сти, пра-
ви ма, за шти ти сек су ал ног и ре про дук тив ног здра вља и од го ва ра ју-
ћим са ве то ва ли шти ма и сер ви си ма;

● раз ви ја ње жи вот них ве шти на за су о ча ва ње са свим аспек ти ма сек-
су ал но сти и ре ла ци ја, као што су кри тич ко раз ми шља ње, ко му ни-
ка ци ја, пре го ва ра ње, са мо ра звој, до но ше ње од лу ка, пре у зма ње од-
го вор но сти, по ста вља ње пи та ња и тра же ње по мо ћи, са мо по у зда ње, 
асер тив ност и ем па ти ја;

● не го ва ње по зи тив них ста во ва и вред но сти бит них за очу ва ње сек-
су ал ног и ре про дук тив ног здра вља, али и отво ре ност, по што ва ње 
се бе и дру гих и при хва та ње раз ли чи то сти;

● ства ра ње со ци јал не кли ме у ко јој се по шту је сек су ал ност, род на 
рав но прав ност и раз ли чи ти жи вот ни сти ло ви, ста во ви и вред но сти. 

Ве ћи на на ве де них ис хо да је те шко мер љи ва. Оту да се нај че шће успе-
шност спро во ђе ња сек су ал не еду ка ци је у јед ној сре ди ни про це њу је пу тем 
два ин ди ка то ра. То су од ла га ње пр вог сек су ал ног од но са ка ста ри јем 
до бу жи во та и ма ња уче ста лост ри зич ног по на ша ња мла дих. По зи ти ван 
ути цај спро во ђе ња про гра ма сек су ал не еду ка ци је у шко ла ма на сек су ал-
но по на ша ње мла дих утвр ђен је на осно ву ме та а на ли зе ре зул та та 83 сту-
ди је [Ki rby et al. 2007: 206]. По ка за но је да уче ни ци ко ји су по ха ђа ли те 
про гра ме ни су ра ни је по че ли са сек су ал ном ак тив но шћу ни ти су се ри-
зич ни је сек су ал но по на ша ли. На су прот, не ки про гра ми су до при не ли 
од ла га њу или из бе га ва њу сек су ал них од но са, или по ве ћа њу уче ста ло сти 
ко ри шће ња кон до ма или друге кон тра цеп ци је. Та ко ђе је уо че но да су про-
гра ми би ли де ло твор ни у раз ли чи тим зе мља ма, кул тур ним сре ди на ма и 
гру па ци ја ма мла дих, као и да их је мо гу ће при ме ни ти у раз ли чи тим дру-
штве ним сре ди на ма.
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С дру ге стра не је уста но вље но да про гра ми про мо ци је ап сти нен ци-
је као је ди ног при хва тљи вог об ли ка сек су ал ног по на ша ња мла дих не 
да ју же ље не ре зул та те у раз ви је ним зе мља ма све та. На осно ву ана ли зе 
13 сту ди ја у ко ји ма је та квом вр стом еду ка ци је би ло об у хва ће но око 
16.000 мла дих из Сје ди ње них Аме рич ких Др жа ва, утвр ђе но је да ни је дан 
про грам ни је имао ути ца ја на вре ме по чет ка сек су ал не ак тив но сти, уче-
ста лост не за шти ће них сек су ал них од но са, број па рт не ра и ко ри шће ње 
кон до ма [Un der hill, Mont go mery and Operariо 2007: 248].

ФИН СКА, ЕСТО НИ ЈА И СЛО ВЕ НИ ЈА: ПРИ МЕ РИ ДО БРЕ  
ПРАК СЕ У СПРО ВО ЂЕ ЊУ СЕК СУ АЛ НЕ ЕДУ КА ЦИ ЈЕ 

Ис ку ство Фин ске по ка зу је ко ли ко је с јед не стра не ва жно да сек су-
ал на еду ка ци ја бу де оба ве зан део обра зо ва ња са де фи ни са ним про гра мом 
од по чет ка шко ло ва ња, а с дру ге стра не да од го ва ра ју ћи здрав стве ни 
се р ви си бу ду до ступ ни. У тој зе мљи сек су ал на еду ка ци ја је по ста ла оба-
ве зни пред мет у шко ла ма 1970. го ди не. Од 1972. по че ли су да се раз ви ја ју 
здрав стве ни сер ви си у ло кал ним са мо у пра ва ма чи је су услу ге ве за не за 
пру жа ње са ве та у сфе ри сек су ал ног и ре про дук тив ног здра вља би ле бес-
плат не за це лу по пу ла ци ју. Као ре зул тат уво ђе ња тих ме ра, сто пе абор-
ту са и по ро ђа ја ме ђу адо ле сцен ти ма про гре сив но су се сни жа ва ле до 
ве о ма ни ских вред но сти сре ди ном де ве де се тих го ди на, ка да су из раз ли-
чи тих раз ло га услу ге са ве то ва ња у здрав стве ним сер ви си ма уки ну те, а 
сек су ал на еду ка ци ја по ста ла из бор ни пред мет са про гра мом ко ји ни је 
био по ста вљен на на ци о нал ном ни воу. Не по сред не по сле ди це су би ле 
сни жа ва ње уче ста ло сти ко ри шће ња кон тра цеп ци је ме ђу адо ле сцен ти ма, 
по ве ћа ње уде ла мла дих ко ји су би ли сек су ал но ак тив ни у уз ра сту 15 и 
16 го ди на и по раст сто па абор ту са ме ђу де вој ка ма ста ро сти 15–19 го ди на. 

У од го во ру на све ло ши је ин ди ка то ре сек су ал ног и ре про дук тив ног 
здра вља мла дих Фи на ца 2004. je у шко ле уве де но здрав стве но вас пи та ње, 
ко је је по ста ло оба ве зно две го ди не ка сни је. Оно је та ко по ста вље но да 
укљу чу је сти ца ње зна ња и ве шти на, као и раз вој лич не од го во р но сти за 
соп стве но здра вље и здра вље дру гих љу ди. Са став ни део здрав стве ног 
вас пи та ња је и вас пи та ње за очу ва ње сек су ал ног и ре про дук тив ног здра-
вља. Од 7. до 12. го ди не ста ро сти уче ни ка здрав стве но вас пи та ње је укљу-
че но у пред мет – При ро да и за шти та жи вот не сре ди не. Уче ни ци са 13, 14 
и 15 го ди на има ју здрав стве но вас пи та ње као по се бан пред мет са укуп но 
114 ча со ва. Исто вре ме но је по но во ак ти ви ран са ве то ва ли шни рад у окви-
ру при мар не здрав стве не за шти те. Не по сред но по уво ђе њу оба ве зног 
здрав стве ног вас пи та ња у шко ле и обез бе ђи ва њу до ступ но сти са ве то ва-
ња у здрав стве ним сер ви си ма еви ден ти ран је пад уде ла мла дих ко ји не 
ко ри сте кон тра цеп ци ју и ре ги стр о ва но сни жа ва ње уче ста ло сти сек су ал-
не ак тив но сти адо ле сце на та уз ра ста 15 и 16 го ди на и зна чај но сма њи ва ње 
сто па адо ле сцент них абор ту са [Lo e ber et al. 2010: 173–174].

Есто ни ја је по че ла да раз ви ја са ве то ва ли шта за мла де од 1991. го ди-
не, та ко да она да нас по сто је ши ром те зе мље, пру жа ју ћи здрав стве не 
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услу ге бeсплатно мла ди ма ста ро сти до 25 го ди на. Са ве то ва ли шта обез бе-
ђу ју сек су ал ну еду ка ци ју, са ве то ва ње о сек су ал но сти и кон тра цеп ци ји, 
те сти ра ње на пол но пре но си ве ин фек ци је и ин фек ци ју ХИВ, са ве то ва ње 
пре и по сле абор ту са и пру жа ју струч ну по др шку жр тва ма си ло ва ња. У 
са ве то ва ли шти ма се оба вља и еду ка ци ја здрав стве них рад ни ка ко ји пру-
жа ју здрав стве не услу ге мла дим па ци јен ти ма. Др жа ва суб вен ци о ни ше 
на бав ку кон тра цеп тив не пи лу ле. Оба ве зна сек су ал на еду ка ци ја је уве де-
на у обра зов ни си стем 1996. го ди не и као та ква се ре а ли зу је од 7. до 16. 
го ди не уче ни ка. Од 2002. го ди не је сек су ал на еду ка ци ја обaвезна и у 
сред њим шко ла ма. Те ме ре ле вант не за сек су ал ну еду ка ци ју се об ра ђу ју 
у окви ру пред ме та под на зи вом „Дру штве но вас пи та ње” у основ ном 
обра зо ва њу и по себ ног ку р са у сред њим шко ла ма [Hal dre, Part and Ket ting 
2012: 352, 358].

На овај на чин, раз ви је ном мре жом са ве то ва ли шта за мла де и си сте-
мат ским спр о во ђе њем сек су ал не еду ка ци је, оства рен је зна ча јан на пре дак 
у очу ва њу сек су ал ног и ре про дук тив ног здра вља мла дих у Есто ни ји. 
На и ме, ана ли за ба зи ра на на ре зул та ти ма 12 ис тра жи ва ња и по да ци ма из 
на ци о нал ног здрав стве ног ре ги стра по ка за ла je да је по ве ћа на упо тре ба 
кон до ма и ефи ка сне кон тра цеп ци је ме ђу мла ди ма и да је пре по ло вље на 
сто па адо ле сент них труд но ћа у пе ри о ду 1990–2009. Број ре ги стро ва них 
но вих слу ча је ва ХИВ-а ме ђу ли ци ма ста рим од 15. до 19. го ди на пао је 
са 560 у 2001. на 25 у 2009, но вих слу ча је ва си фи ли са са 116 у 1998. на 2 
у 2009. и но вих слу ча је ве го но ре је са 263 у 1998. го ди ни на 20 у 2009. 
[Hal dre, Part and Ket ting 2012: 351].

Ис ку ство Сло ве ни је у овој сфе ри је дру га чи је. У Сло ве ни ји сек су ал на 
еду ка ци ја ни је ни ка да по ста ла оба ве зни део шко ло ва ња. Чак је 1996. го ди-
не здрав стве но вас пи та ње ис кљу че но из школ ских про гра ма због ва жни јих 
са др жа ја. Оту да су ги не ко ло зи и спе ци ја ли сти школ ске ме ди ци не уз аси-
стен ци ју сту ден та ме ди ци не и на став ни ка ко ји то же ле по че ли спо во ди ти 
сек су ал ну еду ка ци ју у овој зе мљи. Здрав стве ни рад ни ци су ини ци ра ли и 
спр о во ђе ње ме диј ских кам па ња са ре ле вант ним са др жа ји ма из ове сфе ре. 
За сво је на по ре су има ли по др шку кре а то ра здрав стве не по ли ти ке.

Но, по раст уде ла сек су ал не ак тив но сти у ра ној адо ле сцен ци ји, пад 
упо тре бе кон до ма и по раст ре ги стро ва них слу ча је ва пол но пре но си вих 
ин фек ци ја ме ђу мла ди ма у Сло ве ни ји је усло вио да ги не ко ло зи 2004. го-
ди не усво је но ви при ступ у сво јим на сто ја њим да спр о во де сек су ал ну 
еду ка ци ју мла дих. Ње го ва при ме на под ра зу ме ва про мо ци ју три исто вре-
ме на по на ша ња ме ђу адо ле сцен ти ма:

1. Про мо ци ју ап сти нен ци је: ап сти нен ци је од ри зич ног сек су ал ног 
по на ша ња укљу чу ју ћи и од ла га ње пр вог сек су ал ног од но са, се кун дар ну 
ап сти нен ци ју, ап сти нен ци ју од пе не тра тив ног сек су ал ног од но са, ап сти-
нен ци ју од сек са без кон до ма или упо тре бе дру гих кон тра цеп ти ва;

2. Про мо ци ју ве р но сти: мо но га ми је или сма ње ње бро ја исто вре ме них 
сек су ал них па рт не ра;

3. Про мо ци ју упо тре бе кон до ма, са или без упо тре бе дру ге кон тра-
цеп ци је. 
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Ги не ко ло зи су па ра лел но по че ли пре пи си ва ти кон тра цеп тив не пи-
лу ле адо ле сцент ки ња ма. Ре зул та ти ко ји су по стиг ну ти у Сло ве ни ји с при-
ме ном овог при сту па охра бру ју, јер по да ци ис тра жи ва ња по ка зу ју да у 
пе ри о ду 2001/2002–2005/2006. ни је до шло до по ра ста уде ла мла дих ста-
ро сти 15 го ди на ко ји су сек су ал но ак тив ни, за раз ли ку од мно гих евр оп-
ских зе ма ља. У истом вре мен ском пе ри о ду и у ис тој ста ро сној гру пи је, 
пак, ре ги стро ван по раст упо тре бе кон до ма у по след њем се ксу ал ном од-
но су [Lo e ber et al. 2010: 174–175]. 

ДA ЛИ СЕ СПРО ВО ДИ СЕК СУ АЛ НА ЕДУ КА ЦИ ЈА  
У СР БИ ЈИ?

У Ср би ји је при ла го ђа ва ње здрав стве не за шти те по тре ба ма адо ле сце-
на та за по че ло у де ве де се тим го ди на ма 20. ве ка осни ва њем са ве то ва ли шта 
за ре про дук тив но здра вље мла дих у при бли жно че твр ти ни оп шти на у 
окви ру до ма здра вља, пре све га као де лат ност школ ског дис пан зе ра. Мо-
дел ра да са ве то ва ли шта се за сни ва на мул ти ди сци пли нар ном при сту пу 
и ак тив ној пар ти ци па ци ји мла дих. У са ве то ва ли шти ма мла ди мо гу да се 
еду ку ју о раз ли чи тим те ма ма зна чај ним за раз вој здра ве и за до во ља ва ју ће 
сек су ал но сти и за шти ту ре про дук тив ног здра вља, али и да до би ју од го-
ва ра ју ћу струч ну по моћ и са ве те о кон тра цеп ци ји и пре вен ци ји пол но 
пре но си вих ин фек ци ја. Са ве то ва ли шта, ме ђу тим, ни су на од го ва ра ју ћи 
на чин по др жа на у окви ру ре фор ме здрав стве ног си сте ма. Уво ђе ње кон цеп-
та иза бра ног ле ка ра, да ва ње пред но сти ку ра тив ној у од но су на пре вен тив-
ну ме ди ци ну, про гре сив но сма њи ва ње бро ја пе ди ја та ра и ги не ко ло га у 
при мар ној здрав стве ној за шти ти и не мо гућ ност еви ден ти ра ња здрав стве них 
услу га пру же них мла ди ма у са ве то ва ли шту до ве ли су у пи та ње не са мо 
да љи раз вој, већ и оп ста нак са ве то ва ли шта за мла де [Седлецки 2018: 135]. 

Сек су ал на еду ка ци ја ни ка да ни је по ста ла оба ве зан део обра зов ног 
про це са у Ср би ји. Исто вре ме но ре зул та ти ве ћег бро ја ис тра жи ва ња ука-
зу ју да по сто ји озбиљ на по тре ба да се еду ка ци ја на сва три ни воа обра-
зо ва ња при ла го ди зах те ви ма и по тре ба ма вре ме на у овој сфе ри. Та ко су 
ре зул та ти ис тра жи ва ња, ко је је об у хва ти ло ви ше хи ља да де во ја ка уз ра-
ста 19 и 20 го ди на и ко је су по пу ни ле упит ник на web сај ту Удру же ња за 
ре про дук тив но здра вље Ср би је, по ка за ли да је 29% адо ле сцент ки ња пр во 
сек су ал но ис ку ство до жи ве ло са 16 и ма ње го ди на, 25% је има ло че ти ри 
или ви ше сек су ал них парт не ра а 24% је оства ри ло сек су ал ни од нос у ве зи 
ко ја је тра ја ла до се дам да на. Кон тра цеп ци ју ни је ко ри сти ло или при ме њу-
је ме тод пре ки ну тог сно ша ја 28% ис пи та ни ца. Го то во јед на тре ћи на ис пи-
та ни ца (31%) ни ка да ни је до жи ве ла ор га зам или га до жи вља ва рет ко, а 36% 
ни је за до вољ но или је збу ње но сво јим сек су ал ним жи во том. Зло ста вља ње 
у парт нер ској ве зи ис ку си ло је 15% де во ја ка. Са ис ку ством ко је по се ду је, 
39% њих би од ло жи ло по че так сек су ал не ак тив но сти [Рашевић и Се длец ки 
2013: 655].

Да од го ва ра ју ћа зна ња и вред но сти не до ста ју и осо ба ма ко је ће се у 
бу дућ но сти про фе си о нал но ба ви ти не ким аспек ти ма про мо ци је, од но сно 
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за шти те ре про дук тив ног здра вља го во ре ре зул та ти ис тра жи ва ња ко ји је 
об у хва ти ло сту дент ки ње II и IV го ди не Ме ди цин ског и Фар ма це ут ског 
фа кул те та и Фа кул те та по ли тич ких на у ка Уни вер зи те та у Бе о гра ду. На-
и ме, сва ка де се та сту дент ки ња ме ди ци не (12,4%) и фар ма ци је (13,5%) и 
чак сва ка тре ћа бу ду ћа но ви нар ка од но сно по ли ти ко лог (31,8%) ни је зна-
ла да су плод ни да ни у сре ди ни мен стру ал ног ци клу са. То ис тра жи ва ње 
је по ка за ло да су сту дент ки ње оп те ре ће не и број ним, опреч ним ми шље-
њи ма о кон тра цеп ци ји. При ме ра ра ди, о хор мон ској кон тра цеп ци ји ко ја 
пред ста вља нај по пу лар ни ји вид пла ни ра ња труд но ћа у раз ви је ним зе-
мља ма, по себ но ме ђу мла ди ма, оне су исто вре ме но сма тра ле да је без-
бед на и ефи ка сна, као и да пру жа не кон тра цеп тив не пред но сти, али и да 
има мно го не же ље них де ло ва ња, да је не при род на, да по ве ћа ва те жи ну 
и угро жа ва плод ност [Se dlecky, Ra še vić and To pić 2011: 469].
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SUM MARY: Swe den was the fi rst co un try in Eu ro pe to in tro du ce com pul sory sex 
edu ca tion in to school cur ri cu la as early as 1955. It is no wa days in te gra ted in the edu ca tion 
systems of many Eu ro pean co un tri es. Is the con tem po rary ap pro ach to sex edu ca tion 
re a li stic in Ser bia, as well? In ot her words, has the sta te mo der ni sed its edu ca tion system 
and adap ted it to the pre sent-day re qu i re ments and ne eds in this fi eld? With that re spect, 
the pa per con si ders a num ber of to pics re la ted to sex edu ca tion: con tem po rary de fi ni tion 
of the con cept, re spect of the re le vant hu man rights, new ne eds for this type of in for ma-
tion, the im ple men ta tion prin ci ples, bar ri ers and mo dels in the Eu ro pean co un tri es, the 
ro le of scho ols, he alth ca re in sti tu ti ons and the me dia, as well as the good prac ti ces in 
Eu ro pe. Be si des the re se arch re sults pu blis hed in sci en ti fic pa pers, im por tant in puts for 
con si de ra tion of the abo ve to pics we re al so ta ken from the re le vant stu di es of the Wo rld 
He alth Or ga ni sa tion, the In ter na ti o nal Plan ned Pa rent hood Fe de ra tion and the Eu ro pean 
So ci ety of Con tra cep tion and Re pro duc ti ve He alth. This has pro vi ded the ba sis for the 
sta tus as ses sment and the for mu la tion of ex pec ta ti ons with re gard to the im ple men ta tion 
of youth sex edu ca tion in Se r bia. The emp ha sis is on wo r king with youth as the key tar get 
gro up for edu ca tion in this fi eld, alt ho ugh sex edu ca tion is sig ni fi cant in all sta ges of li fe. 

KEYWORDS: sex edu ca tion, Eu ro pean co un tri es, Ser bia
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Уни вер зи тет у Бе о гра ду
Фи ло зоф ски фа кул тет
Оде ље ње со ци о ло ги је

Чи ка Љу би на 18–20, Бе о град, Ср би ја

СА ЖЕ ТАК: Ср би ја при па да кор пу су од ви ше од по ло ви не зе ма ља 
све та ко је има ју ве о ма ни ске ни вое ра ђа ња. Пре ма по да ци ма по пи са из 
2011, ни јед на ге не ра ци ја же на у Ср би ји (без Ко со ва и Ме то хи је), ро ђе них 
у пе ри о ду 1930–1962. ни је ро ди ла ви ше од дво је де це. Зна чај но је по рас тао 
број же на ста ро сти 30–34, без де це (са 21,2% [2002], на 30,3% [2011]). Оне 
су нај че шће са ме, не у да те и ван уни ја, са ви шим или ви со ким обра зо ва њем, 
рад но ак тив не, за по сле не и жи ве у ур ба ним сре ди на ма. Као од го вор на 
про блем ни ског ра ђа ња, Вла да Ср би је је кра јем 2017. усво ји ла ре ви ди ра ну 
Стра те ги ју под сти ца ња ра ђа ња, ко ја се на сла ња на прет ход ну Стра те-
ги ју из 2008, ко ју до пу њу је и до дат но раз ра ђу је. У овом ра ду се украт ко 
ела бо ри ра тре ћи циљ нај но ви јег до ку мен та, сни жа ва ње со ци о-п си хо ло шке 
це не ра ђа ња, ко ји, уз њен дру ги циљ, ускла ђи ва ње ра да и ро ди тељ ства, 
тре ба да ство ри усло ве да се сма њи пре оп те ре ће ност мај ки/же на у ро ди тељ-
ству и до ма ћин ству, и ти ме олак ша тран зи ци ју ка ви шем ре ду ра ђа ња. Као 
ем пи риј ска под ло га у овом ра ду ко ри шће ни су, по ред оста лих, ре зул та ти 
нај но ви јег ан кет ног ис тра жи ва ња „Кул ту ра ра ђа ња – ре про дук тив не и 
па рт не р ске стра те ги је же на у Ср би ји да нас” из 2017, ко је је спр о вео Ин-
сти тут за со ци о ло шка ис тра жи ва ња Фи ло зоф ског фа кул те та Уни вер зи те та 
у Бе о гра ду. Ре зул та ти су ука за ли на уме ре но ја ке па три јар хал не ста во ве 
и ве о ма из ра же ну па три јар хал ну прак су у бра ку и ро ди тељ ству, од но сно 
на пер зи сти ра ју ћу нор му „ин тен зив ног мај чин ства”, те одво је них му шко–
жен ских прак си у кри тич ном мо мен ту „ра ног ро ди тељ ства”, као и ка сни је 
то ком по ро дич ног жи во та, у окол но сти ма ни ског ква ли те та сва ко днев ног 



жи во та и оп ште оску ди це у дру штву по лу пе ри фе ри је. Та кве нор ме и ре про-
дук тив не прак се, ни су, ка ко са вре ме на ли те та ту ра по ка зу је, у функ ци ји 
по ви ше ног ра ђа ња, већ на про тив, од ла га ња и од у ста ја ња од ра ђа ња, по себ-
но, ви шег ре да. За то се као по ли тич ки од го вор пред ла же ак тив ни је укљу-
чи ва ње му шка ра ца у ро ди тељ ство, уво ђе њем кво те за оче ве у тра ја њу од 
две сед ми це, пла ће ног од су ства. Ова ме ра тре ба ло би да бу де пра ће на 
ши ром, дру штве ном про мо ци јом очин ства, по себ но у по слов ној сфе ри, 
код по сло да ва ца и дру гих за по сле них му шка ра ца. 

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: же не/мај ке, му шкар ци/оче ви, стра те ги ја, ис тра жи-
ва ње, по ли ти ке, Ср би ја 

НО ВИ ЈИ ТЕ О РИЈ СКИ УВИ ДИ И ПО ЛИ ТИ КЕ

Ср би ја (без Ко со ва и Ме то хи је) при па да ко р пу су ин ду стри ја ли зо ва-
них по пу ла ци ја, ко је има ју ни ске ни вое ра ђа ња, а ове зе мље чи не ви ше 
од по ло ви не све та [UN, 2017, итд]. Не до вољ но ра ђа ње или тзв „кри за 
ма те рин ства”, по сле ди ца је ду го трај но ни ских сто па фер ти ли те та, у усло-
ви ма сни же ног мор та ли те та, од но сно про ду же ног жи вот ног ве ка, што 
ва жи и за зе мље ко је су про шле пост со ци ја ли стич ку тран зи ци ју, по пут 
Ср би је [Nikitović et al. 2015; Ра ше вић 2015; Frej ka and Ba sten 2016; итд]. 
До ми нант на те о риј ска па ра диг ма у 21. ве ку је и да ље Дру га де мо граф ска 
тран зи ци ја ко ја об ја шња ва опа да ње ну кле ар не по ро ди це услед: 1) по ра ста 
ин ди ви ду а ли зма; 2) ра ста за по сле но сти же на; 3) ни ског ни воа же ље ног 
и оства ре ног ра ђа ња, услед од ла га ња; 4) опа да ње бро ја жи во ро ђе ња због 
од су ства ра ђа ња ви ше од јед ног или два де те та [Рашевић 2015; итд.]. Не до-
вољ на плод ност на ста је и услед: па да фе кон ди те та због од ла га ња труд но ћа 
и ра ста се кун дар ног сте ри ли те та; ви со ких еко ном ских и опор ту ни тет них 
тро шко ва по ди за ња де це; по ра ста раз во да и рас па да уни ја; плу ра ли за ци је 
жи вот них сти ло ва, по ра ста лич них сло бо да, итд. За обе гру пе зе ма ља, и 
зе мље тзв. цен тра и по лу пе ри фе ри је свет ског ка пи та ли зма [Bla go je vic 
Hju son 2013], за јед нич ки су и сле де ћи ма кро усло ви: јав не по ли ти ке, дру-
штве не ин сти ту ци је и еко но ми ја, под зна чај ном су до ми на ци јом му шка-
ра ца, од но сно ма ску ли них иде о ло ги ја, та ко да оп ста је есен ци ја ли стич ка, 
на ту ра ли стич ка иде о ло ги ја ма те рин ства, очин ства и при ват не, жен ске, 
на спрам му шке, јав не сфе ре [New man 2008: 18]. 

Ср би ја се, одав но су о чи ла са про бле мом не до вољ ног ра ђа ња. Но ви ја 
ана ли за ко хорт ног фер ти ли те та (без Ко со ва и Ме то хи је) на осно ву по да-
та ка по след њег по пи са, 2011. [Рашевић 2015: 75], по ка зу је да ни јед на од 
33 ге не ра ци је же на, ро ђе них из ме ђу 1930. и 1962, ко је су иза шле из ре про-
дук тив ног пе ри о да, ни је ро ди ла ви ше од дво је де це, про сеч но, та ко да је 
ни зак фе р ти ли тет већ ду го ста би ли зо ван на ни воу од 1,8 де те та по же ни. 
Пре ма по да ци ма Ре пу блич ког за во да за ста ти сти ку (РЗС) из 2016, СУФ 
је 1,46 де те та по же ни, и ис под је евр оп ског про се ка од 1,58. Из ме ђу два 
по след ња по пи са (од 2002. до 2011), зна чај но је по рас тао број же на, ста рих 
30–34, ко је ни су ро ди ле ни јед но де те, са 21,2%, на 30,3% [Рашевић 2015]. 
Њи хов со ци о де мо граф ски про фил ука зу је да су оне нај че шће не у да те и ван 
уни ја (73%), има ју ви ше или ви со ко обра зо ва ње (48%), рад но су ак тив не 
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(81%), за по сле не (64%), срп ске на ци о нал но сти (86%), нај че шће жи ве у 
ур ба ним сре ди на ма (78%). 

Си ту а ци ја је у Ср би ји до дат но де мо граф ски иза зов на, услед не га тив-
ног ми гра ци о ног би лан са на кон по пи са 2002. То ком по след ње три де це-
ни је, зе мљу све ви ше на пу шта мла до, ви со ко о бра зо ва но ста нов ни штво, 
чи ме на ста ју и ди рект ни и ин ди рект ни де мо граф ски гу би ци. Ни вои уми-
ра ња (по себ но му шког) ука зу ју да има про сто ра за уна пре ђе ње жи во та 
и здра вља по пу ла ци је, у прав цу про ду же ња жи вот ног ве ка и сма ње ња 
род них раз ли ка у смрт но сти. Де по пу ла ци ја и ста ре ње су ствар ност де мо-
граф ског ре жи ма Ср би је, по себ но на ју гу и ју го и сто ку зе мље, па је, чи ни 
се, не из бе жна со ци јал на тран сфор ма ци ја у прав цу дру штва ста рих, у 
по ли тич ком, ин сти ту ци о нал ном, кул тур ном, обра зов ном, еко ном ском, 
еко ло шком, по ро дич ном и ин ди ви ду ал ном сми слу. 

Стра хо ви вла да и по ли ти ча ра зе ма ља Цен трал не и Ис точ не Евро пе 
(ЦИЕ) по сле 1990, због зна чај ног па да фер ти ли те та, по ве за ни са стра хо-
ви ма од гу би та ка људ ских ре сур са, не до стат ка фи нан сиј ских и ху ма них 
ка пи та ла за дру штве не ре фор ме, укљу чу ју ћи и по ве ћа ње тро шко ва ле че ња, 
збри ња ва ња и со ци јал не за шти те све ста ри јих по пу ла ци ја, зах те ва ли су 
тра га ње за по ли тич ким од го во ром. Фор му ли са не су, про ши ри ва не и им-
пле мен ти ра не со ци јал не и по ли ти ке усме ре не на по ро ди цу и ра ђа ње [Frej ka 
and Ba sten 2016: 5]. Тран зи ци ја ка ка пи та ли зму, нео ли бе рал ног ти па, ство-
ри ла је ве о ма не по во љан ам би јент за ра ђа ње, за раз ли ку од прет ход них, 
со ци ја ли стич ких ре жи ма, у ко ји ма је, у ве ћи ни ових др жа ва, ра ђа ње би ло 
ра но, уни вер зал но, по др жа но иде о ло ги ја ма про на та ли зма. Ко манд но план-
ске при вре де, рад но ин тен зив не, а ка пи тал но де фи ци тар не, зах те ва ле су 
број ну рад ну сна гу, а би ле су еко ном ски не е фи ка сне и тех но ло шки за о ста-
ле за за пад ним, тр жи шним. Са им пло зи јом со ци ја ли зма и тран сфор ма-
ци јом ка ка пи та ли зму у свим овим др жа ва ма на сту па ју окол но сти ко је 
про из во де слич не со ци јал не и по пу ла ци о не по сле ди це. Основ ни еко ном-
ски циљ по ста је раст про фи та и про дук тив но сти, при ме на са вре ме них, 
ви со ко со фи сти ци ра них, ску пих тех но ло ги ја, ве о ма ком пе те тив но тр жи-
ште ра да, при ти сак на сти ца ње што ви шег, спе ци ја ли зо ва ног обра зо ва ња, 
по себ но же на, уз ши ре ње ме ра штед ње (у од но су на рад ни ке и ши ре 
дру штво, обра зо ва ње, здрав ство, кул ту ру, со ци јал ну за шти ту, пен зи је, 
ро ди те ље и де цу, и сл), тзв., флек си би ли за ци ја ра да и ин фор ма ли за ци ја 
еко но ми је, не ста бил ност за по сле ња, ни зак ни во за ра да, ши ре ње пре ка-
ри ја та (ра да без ре гу ли са них пра ва из рад ног од но са, од би ја ње да се за-
по сле же не и от пу шта ње же на на кон ра ђа ња, итд.) [Frej ka and Ba sten 2016: 
9–10; Bla go je vić Hju son 2013]. 

Ква ли та тив на, ком па ра тив на ана ли за по ли ти ка пре ма по ро ди ци у 
15 др жа ва ЦИЕ у пе ри о ду 2013–2015, из дво ји ла је 4 ти па: 

1) Све о бу хват ни мо дел по ли ти ке пре ма по ро ди ци (нај ви ше при су тан 
у Есто ни ји и Сло ве ни ји), до са да нај ви ше од ма као у ства ра њу усло ва за 
му шкар це и же не да ком би ну ју по ро ди цу и пла ће ни рад, не са мо услед 
фи нан сиј ских под сти ца ја, већ и раз ви је ним, ин сти ту ци о нал ним ре ше њи ма, 
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ши ре њем уста но ва за чу ва ње де це за по сле них ро ди те ља, уво ђе њем „кво та 
за оче ве”, ја ча њем род не рав но прав но сти, и тсл.;

2) Про на та ли стич ки мо дел (Ру ска Фе де ра ци ја, Бе ло ру си ја, Укра ји-
на, де лом Бу гар ска и Ле то ни ја), пре те жно фи нан сиј ски под сти ца ји да се 
по ве ћа ра ђа ње;

3) При вре ме ни мо дел му шкар цахра ни о ца (Че шка Ре пу бли ка и Сло-
вач ка); те жња да се на ста ви са до бро пла ће ним, ду гим по ро диљ ским 
од су ством за же не из со ци ја ли зма; по сло дав ци дис кри ми шу же не/мај ке 
и мла де же не, па је њи ма ве о ма те шко да ускла де по сао и по ро ди цу;

4) Кон вен ци о нал ни мо дел по ро дич них по ли ти ка (ком би на ци ја од су-
ства мај ке, деч јег до дат ка, уста но ва за збри ња ва ње де це за по сле них ро ди-
те ља, што све омо гу ћа ва са мо де ли мич ну по др шку ро ди те љи ма и де те ту). 
Ни во укуп не дру штве не по др шке је, ме ђу тим, не до во љан, да се раз ре ши 
кон фликт по ро ди це и ра да (Ср би ја, Хр ват ска, Ли тва ни ја, Пољ ска, Ру му-
ни ја, де лом и Ма ђар ска) [Frej ka and Ba sten 2016: 21–22].

Вла да Ср би је је кра јем 2017. го ди не усво ји ла ре ви ди ра ну Стра те
ги ју под сти ца ња ра ђа ња. Она се на сла ња на прет ход ну Стра те ги ју из 
2008, ко ја, ме ђу тим, ни је до жи ве ла сво ју пу ну им пле мен та ци ју, де лом и 
због на сту па ња свет ске еко ном ске кри зе. У но вом до ку мен ту се те жи кре-
и ра њу јед ног све о бу хват ни јег мо де ла пла ни ра ња по ро ди це, па је, по ред 
оста лог, ста вљен на гла сак на убла жа ва ње еко ном ске це не ра ђа ња, по себ но 
по др шком мла дим па ро ви ма у ре ша ва њу стам бе ног пи та ња, олак ша ва њем 
за по сле ња, по себ но жен ског, осна жи ва њу за по сле них на тр жи шту ра да, 
бо љем ускла ђи ва њу ра да и ро ди тељ ства, итд. Па жња је по кло ње на и тзв. 
сма ње њу со цио-пси хо ло шке це не ро ди тељ ства (тре ћи циљ), што тре ба да 
ство ри усло ве за род но рав но прав но парт нер ство и ро ди тељ ство, од са мог 
по чет ка ра ђа ња де те та, од но сно да под стак не оче ве да се ви ше укљу че око 
де це, ку ће и до ма ћих по сло ва. Има ју ћи у ви ду и ве о ма раз ра ђе не оста ле 
ци ље ве (укуп но 8), очу ва ња и уна пре ђе ња ре про дук тив ног здра вља, ре-
ша ва ња не плод но сти, за тим, здра вог ма те рин ства, ак ти ви ра ња ло кал не 
за јед ни це, по пу ла ци о не еду ка ци је, уз опе ра ци о на ли за ци ју кроз ак ци о ни 
план за на ред ни пе ри од, мо же се ре ћи да је ство ре на со лид на осно ва за 
ве о ма сло жен, са вре мен и ком плек сан по ли тич ки од го вор на про бле ме са 
ко ји ма се су о ча ва Ср би ја, не са мо у до ме ну ра ђа ња, већ и еми гра ци је, ста-
ре ња, итд. По ред Стра те ги је, нај но ви јим За ко ном о фи нан сиј ској по др шци 
по ро ди ца ма са де цом пред ви ђе не су ве о ма из да шне про на та ли тет не ме ре 
на ме ње не ро ди те љи ма, од пр вог до че твр тог ре да ро ђе ња1.

 У овам ра ду ће мо се по за ба ви ти со цио-пси хо ло шком це ном ра ђа ња, 
у чи јој смо раз ра ди у ре ви ди ра ној Стра те ги ји уче ство ва ли (тре ћи циљ), 
а ко ја је би ла ин спи ри са на но ви јим на уч ним уви ди ма у ми кро раз ло ге 
ни ског фе р ти ли те та. Под со цио-пси хо ло шком це ном ра ђа ња под ра зу ме-
ва мо лич ни осе ћај фру стри ра но сти, по ве зан са ро ди тељ ством као ком-
плек сном уло гом, иде о ло ги јом и прак сом, ко ја под ра зу ме ва ве ли ки стрес, 

1 Уп. члан 23 [Pa ra graf: „Za kon o fi nan sij skoj po drš ci...”]. 
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ула га ња огром них ре сур са, вре ме на, енер ги је, емо ци ја, ак тив но сти, пре 
свих, мај ке/же не, за ко је не по сто ји до вољ но дру штве ног раз у ме ва ња од-
но сно по др шке [Blagojević 1997]. Са вре ме ни со ци јал ни де мо гра фи ука зу ју 
на: 1) зна чај ис ку ста ва же на/мај ки ве за на за кри ти чан мо ме нат ра ђа ња 
пр вог де те та и пр ве го ди не (1–3) ко ја, ако су не га тив на (умор, пре оп те ре-
ће ност, не за дољ ство, су ко би и кри зе у парт нер ству, здрав стве не те го бе, 
итд.) по вла че од у ста ја ње од дру гог и сва ког да љег ра ђа ња [Myrskylä and 
Mar go lis 2014; Mar go lis and Myrskylä 2015]. У да на шњој гло ба ли за ци ји, 
оче ки ва ти да же на бу де све де на са мо или до ми нант но на би о ло шку, ре про-
дук тив ну уло гу, а му шка рац на ин стру мен тал ну („хра ни оц”), пот пу но 
су ана хро на и не ре ал на. Сер ви сна еко но ми ја зах те ва ви сок ни во рад не 
ак тив но сти, ви со ко о бра зо ва них же на, те су по ли ти ке пре ма по ро ди ци, 
ко је по чи ва ју на па ра диг ми ком пле мен тар но сти брач не ди ја де осу ђе не 
на не у спех. Не са мо за то што се же не све ви ше обра зу ју за про фе си је, већ 
што су струк ту рал не окол но сти на мет ну ле укљу че ност же на у то ко ве 
при вре де и „ду пли те рет”, бу ду ћи да же не, по пра ви лу, не од у ста ју од ма-
те рин ства. Про блем ускла ђи ва ња ра да и по ро ди це на ме ће се он да као им-
пе ра тив да се же на ре а ли зу је и као мај ка, што је не са мо ин те рес др жа ва, 
већ и сна жан лич ни мо тив са мих ак те ра (же на и му шка ра ца). Тре ће, иа ко 
је раз вод да нас уче стао, ве ћи на па ро ва те жи срећ ном парт нер ству, бла-
го ста њу у дво је, же ли да жи ви у ста бил ним уни ја ма, а то је не по сре дан 
пред у слов на став ка ра ђа ња. Има ју ћи у ви ду ма кро струк тур ни кон текст, 
про ме ње на оче ки ва ња од же на и му шка ра ца у јав ној сфе ри, ди на ми ку 
уни ја, по од ма кло ста ре ње, јав не по ли ти ке (ме зо ни во) чи ни се да је род на 
флек си бил ност и за ме њи вост уло га му шка ра ца и же на у при ват ној сфе ри 
(тзв. дру га по ло ви на род не ре во лу ци је) нај бо љи од го вор иза зо ви ма са-
вре ме ног, ри зич ног дру штва. Од но сно, му шкар ци су при ну ђе ни да узму 
ак тив ни је уче шће у ро ди тељ ству, од са мог по чет ка ра ђа ња де те та, а за тим 
и око свих оста лих до ма ћих по сло ва [Lap pe gard, Gol dshe i der and Ber nhardt 
2017], а тре ба има ти на уму и да је све ви ше, по себ но мла дих, обра зо ва них, 
оче ва и му шка ра ца, ко ји ма су де те и ква ли те тан парт нер ски жи вот, ва-
жни за осе ћај за до вољ ства лич ним жи во том (“child ori en ted ma scu li nity”) 
[E ver tsson, Boye and Er man 2018]. 

Рад је струк ту ри сан та ко да се, у уво ду, украт ко раз ма тра са вре ме на 
де мо граф ска си ту а ци ја у Ср би ји и при ка зу ју но ви је те о риј ске па ра диг ме. 
Оне ће по слу жи ти као осно ва за са гле да ва ње ем пи риј ске си ту а ци је у 
Ср би ји, илу стро ва не нај но ви јим ис тра жи ва њи ма. На кон ана ли за ре зул-
та та сле ди ди ску си ја и кра ћи при каз осно ве по ли тич ког од го во ра. 

ИЗ ВО РИ ПО ДА ТА КА И МЕ ТО ДЕ

Го ре из ло же ни но ви те о риј ско ем пи риј ски уви ди ин спи ри са ли су 
нас да се са се том ре фе рент них пи та ња укљу чи мо у ан кет но, ре пре зен-
та тив но ис тра жи ва ње „Кул ту ра ра ђа ња и ре про дук тив не и па рт не р ске 
стра те ги је же на у Ср би ји”, ко је је спр о вео Ин сти тут за со ци о ло шка ис-
тра жи ва ња Фи ло зоф ског фа кул те та у Бе о гра ду, то ком про ле ћа 2017, на 
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узо р ку од 1.560 же на у Ср би ји (укљу чу ју ћи и се вер Ко со ва). Реч је о кван-
ти та тив ном и ком пле мен тар ном ис тра жи ва њу, ко је је на ста вак и ем пи-
риј ска про ве ра, прет ход но спро ве де ног, ква ли та тив ног, под на сло вом 
„По ли ти ке ро ди тељ ства” из 2013/14. У оба ова ис тра жи ва ња, ми смо се 
ба ви ли истом те ма ти ком – пре ла зом из па ра у ро ди тељ ство, с тим што 
су нам као ис пи та ни ци у ква ли та тив ном те рен ском ра ду по слу жи ли па-
ро ви у Бе о гра ду (укуп но 30 па ро ва) [Bobić i Sta no je vić 2014]. Узо рак 2017. 
био је ре пре зен та ти ван за окру ге у Ср би ји, за тим за град ско и се о ско жен-
ско ста нов ни штво, ко је има ис ку ство ра ђа ња. У го то во рав но мер ној про пор-
ци ји би ра не су же не из 3 ста ро сне ка те го ри је, мла ђе (18–29), сре до веч не 
(30–44) и ста ри је (45–60), као и пре ма обра зо ва њу: са ни жим, сред њим и 
ви шим [уп: Se ku lić, Ja rić i Ra do njić 2017: 5–11]. 

Наш сет пи та ња у ан ке ти од но сио се на: пла ни ра ње ра ђа ња, усло ве 
за евен ту ал ни на ста вак ра ђа ња, при пре ме за ра ђа ње, зна че ње ра ђа ња, 
сва ко днев не прак се на по чет ку ро ди тељ ства (ра на фа за) и ка сни је, то ком 
по ро дич ног жи во та [уп: Bo bić 2017: 107–135]. По себ но нам је би ло ва жно 
да ис пи та мо ста во ве же на о бра ку и род ним уло га ма, јер су нам ти на ла-
зи по мо гли да раз у ме мо иде о ло ги ју ро ди тељ ства, ко ја усме ра ва ак ту ел не 
прак се, те да у све тлу но ви јих са зна ња са гле да мо пре пре ке по ди за њу 
плод но сти у са да шњем тре нут ку. 

РЕ ЗУЛ ТА ТИ

Због ве о ма огра ни че ног про сто ра, ов де ће мо при ка за ти са мо је дан, 
ма ли део ре зул та та, ко ји се од но се на до ми нант ну, па три јар хал ну, при-
ват ну и јав ну иде о ло ги ју, и с њом по ве за не се гре ги ра не род не прак се на 
по чет ку ро ди тељ ства, што сма тра мо еви дент ном, јед ном од, ба ри је ра 
по ве ћа њу ра ђа ња (по ред ускла ђи ва ња ра да и ро ди тељ ства и др.,), и по ред 
ско ра шњег ак ти ви ра ња ве о ма из да шних, про на та ли тет них фи нан сиј ских 
под сти ца ја у Ре пу бли ци. 

Tабела 1. Ста во ви же на пре ма бра ку и род ним уло га ма (у %)

СТА ВО ВИ 1 2 3 4 5 Све га
1) Ако је у бра ку са мо је дан су пру жник за по слен, 
при род ни је је да то бу де му шка рац 22,6 9,6 8,3 23,0 36,6 100

2) Ве ћи на по сло ва у до ма ћин ству, по сво јој 
при ро ди, ви ше од го ва ра же на ма 26,7 13,9 7,2 27,1 25,0 100

3) До бро је да у бра ку по сто ји јед на кост из ме ђу 
му жа и же не, али је по пра ви лу бо ље да му шка рац 
има по след њу реч 

57,5 15,4 8,0 10,9 8,1 100

4) Му шкар ци ма су бли ски је јав не, а же на ма 
при ват не ак тив но сти 41,8 13,4 18,5 15,9 10,4 100

Ли кер то ва ска ла: 1 – уоп ште се не сла жем; 2 – до не кле се не сла жем; 3 – не у трал на сам;  
4 – до не кле се сла жем; 5 – у пот пу но сти се сла жем.  
Из вор: Об ра да ан ке те.
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Је дан од основ них на ла за ис тра жи ва ња је уме ре но јак па три јар ха-
ли зам, из ра жен у ста во ви ма и, ви де ће мо ни же, у брач но-по ро дич ним 
прак са ма. Из го р ње та бе ле ви ди мо да нај ви ше ис пи та ни ца за сту па род ну 
сегрeгацију (пр ва два ста ва), тј. да му шка рац има при о ри тет ну уло гу 
„хра ни о ца” (пр ви став) (59,3% се сла же, пот пу но или де ли мич но), од но сно 
да су кућ ни по сло ви, по сво јој при ро ди, ви ше „жен ски” (дру ги став) 
(51,9%, се сла же, пот пу но или де ли мич но). Код пи та ња ау то ри те та (тре-
ћи став), при мет не су про ме не, та ко да ве ћи на ис пи та ни ца не по др жа ва 
му шку до ми на ци ју (72,5%, углав ном и пре те жно се не сла же). Ов де се, 
ме ђу тим, отва ра пи та ње о вр сти од лу ка (ко, о че му од лу чу је, тј. одво је-
но сти сфе ра ути ца ја, има ли за јед ни штва у од лу ка ма, итд.). По том, ка ко 
твр де не ке ау тор ке [Hju son 2017; Bla go je vić Hju son 2014], мо гу ће је да се 
род на по ро дич на прак са ме ња бр же од уве ре ња, од но сно да иде ис пред 
њих. Ве ро ват но да је те гоб на сва ко дне ви ца, још од по чет ка 1990-их, па 
све до да нас, у дру штву по лу пе ри фе ри је, ути ца ла на тран сфор ма ци ју 
иде о ло ги је пу не се гре га ци је „му шке” (јав не) и „жен ске” (при ват не) сфе-
ре (че твр ти став), (54,7% се углав ном или пре те жно про ти ви), што је 
де лом кон тра дик тор но с ви со ким за ла га њем за дру ги, па и пр ви став, али 
вред но сна кон фу зи ја на ли ни ји тра ди ци о нал но–мо дер но, по зна та је у 
вре ме дру штве них про ме на [уп: Bo bić 2010].

Та бе ла 2. По де ла по сло ва на по чет ку ро ди тељ ства (у %)

ПOСЛОВИ 1 2 3 4 5 6 Свега
Kупање 46,7 7,8 36,5 8,4 0,3 0,2 99,8
Успа вљи ва ње 65,0 3,0 30,2 1,4 0,0 0,1 99,7
Ме ња ње пе ле на 66,0 0,9 31,9 0,7 0,1 0,2 99,7
Бу ђе ње но ћу кад бе ба пла че 59,3 3,4 36,0 0,8 0,0 0,0 99,6
Из во ђе ње у шет њу 41,0 4,0 51,3 2,4 0,0 0,6 99,4
Код ле ка ра 36,5 2,6 60,5 0,3 0,0 0,0 99,8
Пе гла ње деч је оде ће 80,1 1,1 7,9 9,3 0,1 0,5 99,0
Спре ма ње ста на 67,8 2,4 20,9 7,2 1,0 0,4 99,6
Kување 69,9 1,5 10,2 17,3 0,1 0,6 99,6
Ал бум деч јих фо то гра фи ја 60,8 7,0 28,1 1,5 0,0 0,9 98,2

Oбјашњење од го во ра: 1 – же на/мај ка; 2 – муж/отац; 3 – под јед на ко же на и муж; 4 – же ни на 
мај ка или све кр ва, или ро ђа ка; 5 – пла ће на по моћ; 6 – не ко дру ги. 
Из вор: об ра да ан ке те. 

Највећи део по сло ва на кон по ро ђа ја, око де те та, као и у ку ћи, оба вља-
ју же не/мај ке (Та бе ла 2), што је по твр ђе но и у дру гим, до ма ћим, ис тра-
жи ва њи ма, и то не за ви сно од ма те ри јал ног ста ту са по ро ди ца [Tomanović, 
Sta no je vić i Lju bi čić 2016; Hju son 2017; Bo bić 2012]. Да кле, прак са ро ди тељ-
ства ука зу је на пер зи сти ра ју ћу нор му „ин тен зив ног мај чин ства” и одво-
је них му шко жен ских сфе ра у кри тич ном мо мен ту „ра ног ро ди тељ ства”, 
и то још у окол но сти ма ни ског оп штег ква ли те та сва ко днев ног жи во та, 
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ра ши ре ног си ро ма штва, од су ства раз ви је не др жав не по др шке. Та кве ре про-
дук тив не нор ме и прак се, ни су, као што смо ви де ли из са вре ме не ли те-
та ту ре, у функ ци ји по ви ше ног ра ђа ња, већ на про тив, ње го вог од ла га ња 
и од у ста ја ња, поготовo ви ше од јед ног де те та [Bobić 2017]. 

У дру штву по лу пе ри фе ри је, ка ква је Ср би ја да нас, ви со ку со цио-
пси хо ло шку це ну ро ди тељ ства пла ћа ју, не са мо же не, већ и му шкар ци, 
јер се од њих оче ку је да бу ду глав ни „хра ни о ци”, да обез бе де пу ну, со цио-
е ко ном ску ре про дук ци ју до ма ћин ства, а објек тив не окол но сти их у то ме 
спре ча ва ју, услед ни ских за ра да, не ста бил них и не си гур них по сло ва 
(„кри за ма ску ли ни те та”) итд. [Hju son 2017; Sta no je vić 2015]. Му шко-жен-
ски су ко би, уме сто са рад ње и за јед ни штва, у при ват ној и јав ној сфе ри, 
так ми че ње, бор ба око огра ни че них ре сур са (на тр жи шту ра да, око де це, 
имо ви не, итд.), не рет ко пра ће ни су ро вим на си љем и жр тва ма же на и де це, 
го то во да су пред мет сва ко днев ног ме диј ских из ве шта ва ња у Ср би ји 
[Hju son 2018]. 

ДИ СКУ СИ ЈА: ПО ЛИ ТИЧ КИ ОД ГО ВОР

Као по ли тич ки од го вор пред ла же се, пре све га, ак тив ни је укљу чи-
ва ње му шка ра ца у ро ди тељ ство и до ма ћи рад, тј. про мо ци ја „но вог очин-
ства”, као прак се, и као ле ги тим ног иден ти те та, по себ но у јав ној сфе ри 
(код по сло да ва ца и код ши ре око ли не), еду ка ци ја за про ме ње не род не 
уло ге и њи хо ву флек си бил ност (по чев од по ро ди це, пре ко вр ти ћа, то ком 
це лог обра зо ва ња де це), рав но прав ни је де ље ње кућ них по сло ва, по себ но 
у до ме ну ре пе ти тив них, сва ко днев них, ко је му шкар ци за са да из бе га ва ју 
(ку ва ње, пра ње, пе гла ње, чи шће ње ку ће, итд). Сма ње ње со ци о-п си хо ло шке 
це не ро ди тељ ства је те сно по ве за но са ускла ђи ва њем ра да и ро ди тељ ства 
(од су ство с по сла ра ди не ге де те та за оба ро ди те ља, со лид на ком пен за-
ци ја за ра де, флек си бил но рад но вре ме, ста бил ни рад ни уго во ри, ши ре ње 
уста но ва за чу ва ње де це, по др шка мла ди ма у тран зи ци ји у од ра слост, по-
себ но у за по шља ва њу, ста но ва њу, итд). Да би ме ђу тим, по пу ла ци о не ме ре 
из Стра те ги је има ле сми сла, нео п ход но је по ди за ње оп штег жи вот ног стан-
дар да, кре и ра ње но вих по сло ва, по раст за ра да, итд. 

Раз ви је не за мље ЕУ у ци љу ак ти ви ра ња оче ва уве ле су од су ство с 
по сла ра ди не ге де те та, ко ји мо же има ти раз ли чи те фор ме: са мо за оче ве 
(крат ко, пла ће но од су ство – ‘daddy’ qu o ta), или се пак пре кла па са мај чи-
ним (‘pa ter nity le a ve’), за тим са мо за мај ке (‘ma ter nity le a ve’). У ве ћи ни 
др жа ва ЕУ-28 ко ри сте се сви ови об ли ци, од но сно ро ди тељ ско од су ство 
(‘pa ren tal le a ve’), као до да так оче вом и мај чи ном, а ви си на на док на де ва-
ри ра од зе мље до зе мље [Bel le 2016]. Ис тра жи ва ња по ка зу ју да су мај ке 
и оче ви рав но прав ни ји као ро ди те љи, уко ли ко му шкар ци ко ри сте бар 2, 
од но сно 2 и ви ше ме се ца од су ства на кон ра ђа ња де те та2, али да им је 

2 Ово од су ство за оче ве ва ри ра од са мо 1 да на у Ита ли ји, до 64 рад на да на у Сло ве ни ји, 
а про сек за ЕУ-28 је 12,5 рад них да на [уп: Bel le 2016: 7]. Ро ди тељ ско од су ство мо же да се 
де ли ме ђу парт не ри ма, од но сно да има са мо део на ме њен оче ви ма (‘daddy qu o ta’), а оста ло 
да ко ри сте мај ке. По сто је ве ли ке ва ри ја ци је у ду жи ни, оби му на док на де и на чи ну ко ри шће ња 

352



ве о ма би тан став око ли не и по др шка но вим, ма ску ли ним иден ти те ти ма 
ве за ним за де те, на рад ном ме сту, ме ђу оста лим му шкар ци ма, за тим, флек-
си бил но рад но вре ме, фи нан сиј ска компен за ци ја и до ступ ност уста но ва 
за збри ња ва ње де це [уп.: Ever tsson, Boye and Er man 2018; Bel le 2016]. 

У ве зи са свим на пред из не тим раз ло зи ма, у ре ви ди ра ној Стра те ги ји 
смо пред ло жи ли „од су ство за оче ве”, као лич но пра во на пу но, пла ће но 
од су ство оче ва, у тра ја њу од 2 сед ми це, ко је не би би ло део ро ди тељ ског, 
или ма те рин ског. Ова ме ра тре ба ла би да бу де пра ће на ши ром про мо ци јом 
но вог очин ства, као и про мо ци јом за ме њи во сти и флек си бил но сти род-
них уло га у до ма ћин ству, што би во ди ло: ма њој еск пло а та ци ји жен ских 
ре сур са, по ве ћа њу за до вољ ства ро ди те ља, здра ви јем раз во ју де те та, лак-
шем по врат ку же на на по сао, ве ћој бли ско сти парт не ра и ро ди те ља, ква-
ли тет ни јим и ста бил ни јим уни ја ма, па ко нач но и на став ку ра ђа ња у бу-
дућ но сти3.
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SUM MARY: Ser bia is a part of the cor pus of mo re than a half of world po pu la ti ons 
with very low fer ti lity. Ac cor ding to cen sus from 2011, no ne of the ge ne ra ti ons born bet-
we en 1930 and 1962 in Ser bia (wit ho ut Ko so vo and Me to hi ja) ga ve birth to mo re than 
two chil dren. The sha re of chil dless wo men aged 30–34 has been on ri se, from 21.2% in 
cen sus 2002 up to 30.3% in cen sus 2011. The se wo men are most of ten sin gle, li ving out 
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of uni ons, with ter ti ary edu ca tion, eco no mi cally ac ti ve, em ployed , li ving in ur ban set tings. 
Go vern ment of the Re pu blic of Se r bia has adop ted re vi sed Bi rth Pro mo tion Stra tegy by 
the end of 2017 as the re spon se to the pro blem of low fer ti lity. It re li es on the pre vi o us 
Stra tegy from 2008, but it up gra des and furt her evol ves the do cu ment. This pa per is ai med 
at short ela bo ra tion of the third goal of the re vi sed Stra tegy (dec re a se of the so cio-ps ycho-
lo gi cal cost of child be a ring). Al to get her with the se cond one (re con ci li a tion of wo rk and 
fa mily), it sho uld cre a te con di ti ons in fa vo ur of di mi nis hing enor mo us ex plo i ta ti on of 
wo men/mot hers’ re so ur ces in pa rent hood and in ho u se hold and thus al le vi a te tran si tion 
to fu rt her bi rth pa ri ti es. Em pi ri cal ba se con sists of dif fe rent so ur ces of da ta, most pro-
mi nent one be ing the last fi eld work ca r ried out in 2017 by the In sti tu te for So ci o lo gi cal 
Re se arch, Fa culty of Phi lo sophy in Bel gra de: “Cul tu re of Child be a ring – Re pro duc ti ve 
and Part ner ship Stra te gi es of Wo men in Se r bia to day”. Re sults ha ve de mon stra ted mo-
de ra te pa tri ar chal sta te ments among fe ma les in Se r bia, al to get her with qu i te str ong pa-
tri ar chal prac ti ce in part ne ring and pa ren ting. It is the per si sten ce of the ide o logy of 
“in ten si ve mot her hood” and di vi ded fe ma le/ma le per for man ce in the cri ti cal mo ment of 
“early baby sta ge” and la ter on in the co ur se of fa mily li fe in the con text of low qu a lity 
of everyday li fe and vast im po ve ris hment at the se mi pe rip hery. Such ide o logy and re pro-
duc ti ve be ha vi o ur are not con du ci ve to in cre a sed child be a ring which is well do cu men ted 
in li te ra tu re and re se arch. To the con trary, they lead to post po ne ment and gi ving up births 
even tu ally, espe ci ally of hig her pa ri ti es. As a po li ti cal re spon se we re com mend mo re 
ac ti ve in clu sion of ma les in to pa rent hood, by, in ter alia, in tro du cing of “daddy qu o ta” in 
Ser bia. This short term and fully com pen sa ted pa ter nal le a ve is re com men ded to last two 
we eks. The me a su re sho uld be fol lo wed by vast so cial pro mo tion of fat her hood, espe ci ally 
in bu si ness, with em ployer s, em ployee s and ot her ma les. 

KEYWORDS: Wo men/mot hers, Men/fat hers, Stra tegy, Re se arch, Po li ci es, Ser bia 
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ПРЕГЛЕДНИ НАУЧНИ РАД

ДО СТУП НОСТ АСИ СТИ РА НИХ  
РЕ ПРО ДУК ТИВ НИХ ТЕХ НО ЛО ГИ ЈА У ЗЕ МЉА МА  

РЕ ГИ О НА НЕ КА ДА ШЊЕ ЈУ ГО СЛА ВИ ЈЕ

ГОР ДА НА КО ВА ЧЕК СТА НИЋ
Уни вер зи те т у Но вом Са ду, Прав ни фа кул тет
Трг До си те ја Об ра до ви ћа 1, Но ви Сад, Ср би ја

gksta nic @gmail.com

СА ЖЕ ТАК: У овом ра ду се про у ча ва до ступ ност аси сти ра них ре про-
дук тив них тех но ло ги ја у по је ди ним зе мља ма ре ги о на не ка да шње Ју го сла-
ви је и то Ср би је, Цр не Го ре, Ма ке до ни је, Хр ват ске и Сло ве ни је, као зе мља-
ма ко је, у мо мен ту пи са ња ра да, има ју за кон ску ре гу ла ти ву из ове обла сти. 
До ступ ност ме ди цин ски аси сти ра них ре про дук тив них тех но ло ги ја се 
про у ча ва у сми слу ана ли зе ко ја ли ца мо гу би ти су бјек ти ових по сту па ка 
(су пру жни ци, ван брач ни парт не ри, же на без парт не ра, исто пол ни парт не-
ри) и ко је усло ве тре ба да ис пу не да би мо гли би ти укљу че ни у по сту пак. 
До ступ ност аси сти ра них ре про дук тив них тех но ло ги ја се про у ча ва и у 
сми слу до зво ље но сти од ре ђе них по сту па ка. Та ко, на при мер, по сту пак 
су ро гат ма те рин ства је, у овом мо мен ту, до зво љен са мо у Ма ке до ни ји, док 
је у оста лим зе мља ма за бра њен. Та ко ђе, ана ли зи ра се до зво ље ност до на-
ци је ге нет ског ма те ри ја ла, јај них ће ли ја, се ме них ће ли ја, ем бри о на, те 
по ступ ка пост хум не оплод ње у по је ди ним прав ним си сте ми ма. 

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: асистиранe репродукт ивнe технологијe, су бјек ти, 
до на ци ја, ге нет ски ма те ри јал, пост хум на оплод ња

У зе мља ма ре ги о на не ка да шње Ју го сла ви је за кон ска ре гу ла ти ва ме-
ди цин ски аси сти ра них ре про дук тив них тех но ло ги ја по сто ји у Ср би ји, 
Цр ној Го ри, Ма ке до ни ји, Хр ват ској и Сло ве ни ји.1 У Бо сни и Хе р це го ви ни 
у овом мо мен ту по сто ји На црт за ко на. До ступ ност аси сти ра них ре про-

1 За кон о би о ме ди цин ски пот по мог ну тој оплод њи Ср би је, Слу жбе ни гла сник, 40/2017, 
113/2017; Za kon o zdra vlje nju ne plod no sti in po stop kih oplo di tve z bi o me di cin sko po moč jo, Slo ve-
ni je Urad ni list, 70/2000, и 15/2017; Za kon o me di cin ski po mog nu toj oplod nji Hr vat ske, Na rod ne 
no vi ne, 86/2012; За кон за из ме ну ва ње и до пол ну ва ње на За ко нот за би о ме ди цин ско пот по-
мог на то опло ду ва ње Македонијe, Слу жбе ни ве сник, 149/2014; За ко нот за би о ме ди цин ско 
пот по мог на то опло ду ва ње Ма ке до ни је, Слу жбе ни ве сник, 3/2008; Za kon o li je če nju ne plod-
no sti asi sti ra nim reprоduktivnim teh no lo gi ja ma Cr ne Go re, Slu žbe ni list, 4/2009. У овом ра ду се 
ко ри сти скра ће ни ца АРТ (аси сти ра не ре про дук тив не тех но ло ги је). 



дук тив них тех но ло ги ја за ви си од не ко лико ком по не на та. Јед на се од но си 
на пи та ње ко ја ли ца мо гу би ти су бјек ти ових по сту па ка, а дру га ко ји 
по ступ ци су до зво ље ни у од ре ђе ном прав ном си сте му. 

СУ БЈЕК ТИ АСИ СТИ РА НИХ РЕ ПРО ДУК ТИВ НИХ  
ТЕХ НО ЛО ГИ ЈА

У зе мља ма ре ги о на не ка да шње Ју го сла ви је су бјек ти аси сти ра них 
ре про дук тив них тех но ло ги ја су на пр вом ме сту ли ца ко ја су у бра ку или 
у хе те ро сек су ал ној ван брач ној за јед ни ци. Осим овог основ ног усло ва, 
по сто ја ње бра ка или хе те ро сек су ал не ван брач не за јед ни це, пред ви ђе ни 
су и дру ги усло ви ко ји тре ба да бу ду ис пу ње ни. Ови усло ви се мо гу де-
фи ни са ти као кри те ри ју ми по доб но сти. У за ко но дав ству Ср би је ра ди се 
о сле де ћим кри те ри ју ми ма: пу но лет ство и по слов на спо соб ност, за јед-
нич ки жи вот, спо соб ност ли ца да вр ше ро ди тељ ску ду жност (За кон о 
би о ме ди цин ски пот по мог ну тој оплод њи, чл. 25/1). Спо соб ност ли ца да 
вр ше ро ди тељ ску ду жност се пре ци зи ра усло вом да су ли ца у та квом 
пси хо со ци јал ном ста њу на осно ву ко га се оправ да но мо же оче ки ва ти да 
ће би ти спо соб ни да оба вља ју ро ди тељ ске ду жно сти, у скла ду са за ко ном, 
у ин те ре су де те та. Не сум њи во је да су пру жни ци/ван брач ни па рт не ри 
тре ба да ис пу ња ва ју усло ве ко ји омо гу ћа ва ју да ро ди тељ ско пра во вр ше 
у скла ду са нај бо љим ин те ре сом де те та, али се мо же по ста ви ти пи та ње 
на ко ји на чин ће се утвр ђи ва ти да ли су ови усло ви ис пу ње ни. Из у зет но 
је ва жно да ли ца ко ја бу ду овла шће на да про ве ра ва ју ис пу ње ње усло ва 
бу ду ком пе тент на за ова кву про ве ру, те да се во ди ра чу на о то ме да про-
ве ра усло ва не оп те ре ти по сту пак. 

У ра ни је ва же ћем За ко ну Ср би је из 2009. го ди не2, би ло је за бра ње но 
да се у по сту пак би о ме ди цин ски пот по мог ну те оплод ње укљу чи же на 
ко ја по го ди на ма жи во та и оп штем здрав стве ном ста њу ни је спо соб на да 
ра ђа, од но сно ко ја је у ста ро сној до би ко ја ни је при ме ре на за ра ђа ње (чл. 
26), а што За кон из 2017. го ди не не пред ви ђа. Пре ма на шем ми шље њу 
овај услов је нео прав да но из о ста вљен, јер иа ко је ме ди ци на на та квом 
на уч но-тех но ло шком ни воу да је спо соб на да успе шно при ме ни по ступ-
ке би о ме ди цин ски пот по мог ну те оплод ње и на же ну ко ја ни је у ста ро сној 
до би при ме ре ној за ра ђа ње, или бо ље ре че но, ста ро сној до би у ко јој до ра-
ђа ња не би мо гло до ћи при род ним пу тем, сма тра мо да на осно ву, на пр вом 
ме сту раз ло га дру штве них окол но сти, у са да шњем тре нут ку у до ма ћим 
усло ви ма не би тре ба ло при ме њи ва ти АРТ на же ну ко ја је у ста ро сној 
до би ко ја ни је при ме ре на за ра ђа ње.

Усло ве по доб но сти слич не усло ви ма срп ског За ко на пред ви ђа ју и 
за ко ни дру гих зе ма ља ре ги о на: пу но лет ство и по слов на спо соб ност, за-
јед нич ки жи вот, спо соб ност ли ца да вр ше ро ди тељ ску ду жност.3 За кон 

2 За кон о ле че њу не плод но сти по ступ ци ма би о ме ди цин ски пот по мог ну тог опло ђе ња, 
Слу жбе ни гла сник, 72/2009.

3 Za kon o zdra vlje nju ne plod no sti in po stop kih oplo di tve z bi o me di cin sko po moč jo Slo ve ni je, 
čl. 5, 6; Za kon o me di cin ski po mog nu toj oplod nji Hr vat ske, čl. 10, 11; За ко нот за би о ме ди цин ско 
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Хр ват ске, ме ђу тим, са др жи је дан из у зе так ве зан за по слов ну спо соб ност. 
Та ко, пра во на ме ди цин ски пот по мог ну ту оплод њу има и осо ба ко ја од-
лу ком о ли ше њу по слов не спо соб но сти ни је огра ни че на у да ва њу из ја ва 
ко је се ти чу лич них ста ња (чл. 10/3). Осим на ве де них усло ва, за ко ни 
Сло ве ни је и Цр не Го ре пред ви ђа ју и услов ста ро сне до би за же ну. Услов 
је да же на бу де у ста ро сној до би ко ја је од го ва ра ју ћа за ра ђа ње.

За ко ни Хр ват ске, Ма ке до ни је, Сло ве ни је и Цр не Го ре пред ви ђа ју 
ста ро сну доб као услов спо соб но сти за ро ди тељ ско ста ра ње о де те ту. 
Осим жи вот не до би, хр ват ски За кон пред ви ђа у сми слу спо соб но сти за 
ро ди тељ ско ста ра ње о де те ту, још и оп ште здрав стве но ста ње, а за ко ни 
Сло ве ни је и Цр не Го ре и пси хо со ци јал но ста ње. Да кле, ве за но за спо соб ност 
за ро ди тељ ско ста ра ње о де те ту, пред ви ђе ни су као усло ви: пси хо со ци јал-
но ста ње (Ср би ја, Сло ве ни ја и Цр на Го ра), оп ште здрав стве но ста ње (Хр ват-
ска) и ста ро сна доб (Хр ват ска, Ма ке до ни ја, Сло ве ни ја и Цр на Го ра).

У Ср би ји пра во на ван те ле сну оплод њу има же на до на вр ше не 42 
го ди не, а др жа ва фи нан си ра три по ку ша ја ван те ле сног опло ђе ња.4 У Хр ват-
ској је За ко ном о ме ди цин ски по мог ну тој оплод њи од ре ђе но да пра во на 
оплод њу на те рет Хр ват ског за во да за здрав стве но оси гу ра ње има же на 
у пра ви лу до на вр ше не 42. го ди не жи во та, слич но као у Ср бији. Ме ђу тим, 
хр ват ски за кон пред ви ђа из у зе так од овог пра ви ла, та ко да ако по сто је 
по себ но оправ да ни здрав стве ни раз ло зи ле кар ко ји спро во ди по сту пак 
ме ди цин ски по мог ну те оплод ње, мо же омо гу ћи ти пра во на ме ди цин ски 
по мог ну ту оплод њу и же ни на кон на вр ше не 42. го ди не жи во та.

Ка да се ра ди о ван брач ним парт не ри ма, при ли ком утвр ђи ва ња да ли 
ли ца ко ја жи ве у ван брач ној за јед ни ци има ју пра во на ове по ступ ке, нео-
п ход но је кон сул то ва ти осим за ко на о ме ди цин ски по мог ну тој оплод њи 
и за ко не из обла сти по ро дич ног пра ва. Ови за ко ни ре гу ли шу ван брач ну 
за јед ни цу, усло ве за њен на ста нак и деј ства [Ковачек Ста нић и Са мар џић 
2016].5 Та ко По ро дич ни за кон Ср би је де фи ни ше ван брач ну за јед ни цу као 
трај ни ју за јед ни цу жи во та же не и му шкар ца, из ме ђу ко јих не ма брач них 
смет њи (ван брач ни па рт не ри). Ван брач на за јед ни ца на ста је фак тич ким 
пу тем, ус по ста вља њем за јед ни це жи во та. Смет ње су исте оне ко је оне мо-
гу ћа ва ју за кљу че ње пу но ва жног бра ка (брач ност, не спо соб ност за ра су ђи-
ва ње, срод ство – крв но, адоп тив но и та збин ско, ста ра тељ ство, ма ло лет ство 
и не до ста ци во ље). Из у зет но је ва жно да се пре за по чи ња ња по ступ ка 
би о ме ди цин ски пот по мог ну тог опло ђе ња про ве ри да ли ван брач на за јед-
ни ца ис пу ња ва усло ве, а на ро чи то да ли по сто је брач не смет ње. Смет ња 

пот по мог на то опло ду ва ње Македонијe, čl. 11, 12; Za kon o li je če nju ne plod no sti asi sti ra nim 
reprоduktivnim tehnоlogijama Cr ne Go re, čl. 12.

4 „Под ле че њем сте ри ли те та у сми слу ста ва 1, тач ка 4) овог чла на под ра зу ме ва ју се и 
три по ку ша ја ван те ле сног опло ђе ња код же на до на вр ше них 42 го ди не жи во та у мо мен ту 
за по чи ња ња по ступ ка ван те ле сног опло ђе ња, у скла ду са кри те ри ју ми ма од го ва ра ју ће ре-
пу блич ке струч не ко ми си је ко ју обра зу је ми ни стар над ле жан за по сло ве здра вља”, Пра вил-
ник о са др жа ју и оби му пра ва на здрав стве ну за шти ту из оба ве зног здрав стве ног оси гу ра-
ња и о пар ти ци па ци ји за 2018. го ди ну, чл. 10/3, Слу жбе ни гла сник, 18/2018. Го ди не ста ро сти 
за же ну су по ви ше не са пр во бит них 38 на 41, а за тим на 42, по чев ши од 2017. го ди не.

5 По ро дич ни за кон из 2005. го ди не, Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Ср би је, 18/05. 
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ко ја се мо же по ја ви ти у прак си је брач ност. У слу ча ју да је је дан парт нер 
у бра ку, ван брач на за јед ни ца не про из во ди деј ство, па не по сто ји ни пра-
во на би о ме ди цин ски пот по мог ну то опло ђе ње са ван брач ним па рт не ром 
[Ковачек Ста нић 2016]. 

Слич но је и пре ма по ро дич ним за ко ни ма Цр не Го ре и Сло ве ни је. 
Ван брач на за јед ни ца не про из во ди деј ство, ако су у вре ме ње ног за сни-
ва ња по сто ја ле смет ње за скла па ње пу но ва жног бра ка (цр но гор ска фо р-
му ла ци ја) или ако не ма усло ва због ко јих брак не би био пу но ва жан (сло-
ве нач ка фор му ла ци ја). У за ко ну Ма ке до ни је, ме ђу тим, не по сто ји слич на 
од ред ба.6 У Хр ват ској сâм За кон о ме ди цин ски по мог ну тој оплод њи са-
др жи де фи ни ци ју ван брач не за јед ни це, као за јед ни це ко ју чи не же на и 
му шка рац ко ји не жи ве у бра ку, дру гој ван брач ној или исто пол ној за јед-
ни ци, те ко ји ис пу ња ва ју прет по став ке за ва ља но скла па ње бра ка (чл. 1/5).

По ста вља се пи та ње да ли се су бјек том по сту па ка АРТ мо же сма тра-
ти же на без па рт не ра. Од го вор на ово пи та ње ни је јед но зна чан, по сма тра-
но у те о ри ји, а и у за ко но дав ству. Раз лог про тив укљу чи ва ња у по ступ ке 
же не без парт не ра је чи ње ни ца да де те ро ђе но при ме ном хе те ро лог не 
оплод ње же не без парт не ра не мо же има ти оца, чи ме се на ру ша ва ин те рес 
де те та да има два ро ди те ља. У За ко ну о би о ме ди цин ски пот по мог ну тој 
оплод њи Ср би је из 2017. го ди не пред ви ђе но је да пра во на ове по ступ ке 
има и же на ко ја жи ви са ма, али ова мо гућ ност је са мо из у зет на (чл. 25/2). 
Усло ви по доб но сти су исти као ка да се ра ди о брач ним или ван брач ним 
па рт не ри ма.

У ра ни је ва же ћем За ко ну о ле че њу не плод но сти по ступ ци ма би о ме-
ди цин ски пот по мог ну тог опло ђе ња Ср би је из 2009. го ди не било је пред-
ви ђе но да же на без парт не ра има пра во на ове по ступ ке, уз по се бан услов 
ко ји је фор му ли сан као на ро чи то оправ да ни раз ло зи (чл. 4). С об зи ром 
да се по сту пак би о ме ди цин ски пот по мог ну тог опло ђе ња по овом За ко ну 
спр о во дио у сми слу ле че ња не плод но сти, што се ви ди из са мог на сло ва 
За ко на, те на осно ву екс пли цит но пред ви ђе ног на че ла ме ди цин ске оправ-
да но сти, мо гло би се за кљу чи ти да раз ло зи и у овом слу ча ју тре ба да 
бу ду ме ди цин ске при ро де. Хо мо сек су ал на ори јен та ци ја же не или не мо-
гућ ност да се ро ди тељ ство оства ри са мо због то га што же на не ма парт-
не ра не би тре ба ло сма тра ли оправ да ним раз ло зи ма. Пре ма За ко ну из 
2009. го ди не до дат ни услов је до би ја ње са гла сно сти два над ле жна ми ни-
стра, ми ни стра над ле жног за по сло ве здра вља и ми ни стра над ле жног за 
по ро дич не од но се. 

По ста вља се пи та ње да ли овај став од го ва ра ин тен ци ји но вог За ко на 
из 2017. го ди не или би пра во на по ступ ке би о ме ди цин ски пот по мог ну тог 
опло ђе ња има ла и же на ко ја не ма па рт не ра без об зи ра да ли по сто ји ме-
ди цин ски раз лог. На и ме, из на зи ва но вог За ко на из о ста вље но је да се ра ди 
о за ко ну о ле че њу не плод но сти, али, с дру ге стра не за др жа но је на че ло 
ме ди цин ске оправ да но сти. Ово на че ло је фо р му ли са но на сли чан на чин 

6 Po ro dič ni za kon, Slu žbe ni list Cr ne Go re 1/200, čl. 12/2; Dru žin ski za ko nik, Urad ni list 
Slo ve ni je, 15/17, i 21/18, čl. 4; За кон за се меј ство то, Слу жбен ве сник Ма ке до ни је, 80/92, пре-
чи шћен текст Слу жбен ве сник, 153/2014.
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као и у ра ни јем за ко ну, с тим што је до дат слу чај бу ду ће не плод но сти 
(чл. 4). Сма тра мо да се ов де ра ди о не кон зи стент ним ре ше њи ма. Су бјек-
ти по сту па ка у прак си ће упра во и би ти же не за то што не ма ју парт не ра. 
Мо же се прет по ста ви ти да је за ко но да вац овим За ко ном же лео да пра во 
на по ступ ке би о ме ди цин ски пот по мог ну тог опло ђе ња има и же на ко ја 
не ма парт не ра и то упра во из тог раз ло га. Ако је ин тен ци ја за ко но дав ца 
би ла да же на без парт не ра има пра во на АРТ, сма тра мо да је због ја сно ће 
и кон зи стент но сти тек ста за ко на, тре ба ло на ве сти у са мом за ко ну да се 
ра ди о из у зет ку од на че ла ме ди цин ске оправ да но сти. 

Ако је пре ми са да је ин тен ци ја за ко но дав ца би ла да же на без парт-
не ра има пра во на по ступ ке би о ме ди цин ски пот по мог ну тог опло ђе ња, 
сма тра мо да је за ко но да вац тре ба ло да ува жи ин те рес де те та да има два 
ро ди те ља. Ре ше ње ко је по сто ји у пра ву Ве ли ке Бри та ни је чи ни се вр ло 
до брим, па пред ла же мо да се кроз из ме не За ко на или под за кон ске про-
пи се за при ме ну За ко на уве де слич но ре ше ње [Ковачек Ста нић и Са мар џић 
2016]. 

За кон о ху ма ној фер ти ли за ци ји и ем бри о ло ги ји из 1990. го ди не Ве-
ли ке Бри та ни је са др жао је од ред бу по ко јој же на ни је мо гла би ти укљу че-
на у по сту пак, ако ни је узе та у об зир до бр о бит де те та ко је би би ло ро ђе но 
као ре зул тат трет ма на, укљу чу ју ћи по тре бу де те та за оцем, део 13 (5). Аманд-
ма ни ма на овај За кон из 2008. го ди не фор му ла ци ја „по тре ба де те та за 
оцем” за ме ње на је фо р му ла ци јом „укљу чу ју ћи по тре бу за ро ди тељ ством 
ко је пру жа по др шку” (sup por ti ve pa ren ting), део 14 (2) (б).7 У под за кон ском 
ак ту Co de of Prac ti ce, фо р му ли са но је упут ство за про це ну оба ве зе да се 
узме у об зир по тре ба де те та за оцем на сле де ћи на чин:

„Ако де те не ће има ти прав ног оца, цен тар тре ба да про це ни спо соб-
ност бу ду ће мај ке да за до во љи по тре бе де те та/де це и спо соб ност дру гих 
ли ца у окви ру по ро ди це или со ци јал ног окру же ња ко ји же ле да по де ле 
од го вор ност за до во ља ва ња ових по тре ба.” [Nel son 2013].

Пре ма на шем ми шље њу, ова кво ре ше ње би се мо гло пред ви де ти и 
у Ср би ји, у сми слу да же на ко ја же ли да се под врг не по ступ ку, а не ма 
парт не ра, озна чи осо бу ко ја ће би ти спрем на да јој по мог не у од га ја њу де-
те та, би ло да је то не ко од ње них срод ни ка или при ја те ља и да се на тај 
на чин за до во љи „по тре ба де те та за ро ди тељ ством ко је пру жа по др шку”. 
Има ју ћи у ви ду да су у срп ском дру штву по ро дич ни од но си вр ло раз ви-
је ни мо же се прет по ста ви ти да би у прак си та ко и би ло, чак и да услов ни је 
фор мал но од ре ђен.

У зе мља ма ре ги о на же на без па рт не ра има при ступ аси сти ра ним 
ре про дук тив ним тех но ло ги ја ма и то у Цр ној Го ри (чл. 11/3, 4), Ма ке до-
ни ји (чл. 9/3) и Хр ват ској. У Сло ве ни ји ме ђу тим, ни је пред ви ђе но пра во 
же не без парт не ра на при ступ АРТ, ка ко је, упо ред но прав но по сма тра но, 
нпр. и у Фран цу ској [Fran coz-Ter mi nal 2016]. 

У Цр ној Го ри је услов да же на ко ја не жи ви у брач ној или ван брач ној 
за јед ни ци има пра во на ле че ње не плод но сти уз са гла сност Ми ни стра 

7 Hu man Fe r ti li sa tion and Em bryology Act 2008.
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здра вља, а уз прет ход но ми шље ње од ре ђе не ко ми си је. Ра ди се о Ко ми-
си ји за при мје ну по сту па ка, а ко ја је струч но са ве то дав но те ло, ко ју чи не: 
пред став ник Ми ни стар ства, струч њак за ме ди цин ску ети ку, по је дан 
струч њак из сва ке здрав стве не уста но ве за при ме ну по сту па ка АРТ, по 
је дан струч њак из обла сти пси хо ло ги је или пси хи ја три је, ем бри о ло ги је 
и ге не ти ке, пред став ник Ље кар ске ко мо ре Цр не Го ре и пред став ник за-
штит ни ка људ ских пра ва и сло бо да (чл. 8). У Ма ке до ни ји се тра же исти 
усло ви за же ну ко ја је не у да та и не жи ви у ван брач ној за јед ни ци, као за 
ли ца у бра ку (ван брач ној за јед ни ци). Је дан од усло ва је да су ра ни ји трет-
ма ни би ли не у спе шни и да је же на спо соб на за ро ди тељ ство, у скла ду с 
го ди на ма. Ка ко је већ на ве де но, не плод ност ни је пре вас ход ни раз лог због 
ко га же на ко ја не ма парт не ра же ли да се под врг не АРТ, не го је раз лог 
упра во тај што она не ма парт не ра, а што се на во ди и у те о ри ји у ве зи са 
ма ке дон ским ре ше њем. Та ко, ау торка Иг нов ска сма тра да су са те о риј ског 
аспек та ови усло ви про бле ма тич ни, али на во ди да се у прак си до зво ља ва 
же ни без парт не ра да ко ри сти АРТ без ика квих усло ва [Ig nov ska 2015]. 
У Хр ват ској се же ни без парт не ра да је при ступ АРТ са мо из ме ди цин ских 
раз ло га, а не из раз ло га што не ма парт не ра (чл. 10/2). 

Сле де ће пи та ње је да ли парт не ри истог по ла мо гу би ти су бјек ти 
АРТ. У Ср би ји, а ни у дру гим зе мља ма ре ги о на то ни је мо гу ће. На и ме, у 
Ср би ји, Ма ке до ни ји и Цр ној Го ри за јед ни це ли ца истог по ла, у мо мен ту 
пи са ња овог ра да, ни су ре гу ли са не за ко ном, та ко да не про из во де ни ка ква 
прав на деј ства, па ни ве за на за АРТ. Сло ве ни ја и Хр ват ска за кон ски ре-
гу ли шу исто пол не за јед ни це, али је у Сло ве ни ји из ри чи то за бра њен при-
ступ АРТ исто пол ним парт не ри ма, а та ко ђе и усва ја ње де це. За бра на 
по сто ји за парт не ре ко ји су за кљу чи ли за јед ни цу, али и за парт не ре ко ји 
ни су фор мал но за кљу чи ли за јед ни цу, не го жи ве у фак тич ком, не ре ги-
сто ва ном парт нер ству.8 Хр ват ски За кон о исто пол ним за јед ни ца ма не 
са др жи екс пли цит ну од ред бу о то ме да ли ли ца истог по ла има ју пра во 
на АРТ или не ма ју. Ме ђу тим, као ко ри сни ци пра ва у За ко ну о АРТ на во де 
се же на и му шка рац ко ји су у бра ку или ван брач ној за јед ни ци, те же на 
ко ја ни је у бра ку, ван брач ној али ни исто пол ној за јед ни ци (чл. 10/1,2), а 
не на во де се же не, ни ти му шкар ци у исто пол ној за јед ни ци. 

ПО СТУП ЦИ АСИ СТИ РА НИХ РЕ ПРО ДУК ТИВ НИХ  
ТЕХ НО ЛО ГИ ЈА

За ко ни свих зе ма ља ре ги о на ре гу ли шу уну тар те ле сно опло ђе ње (in 
vi vo) и ван те ле сно опло ђе ње (in vi tro). За кон Ср би је де фи ни ше уну тар 
те ле сно опло ђе ње као уно ше ње се ме них ће ли ја у пол не ор га не же не, те 
уно ше ње јај них ће ли ја за јед но са се ме ним ће ли ја ма у пол не ор га не же не. 
Пре ма За ко ну Ср би је, ван те ле сно опло ђе ње под ра зу ме ва спа ја ње јај них 
и се ме них ће ли ја из ван те ла же не у ци љу ства ра ња зи го та, од но сно ем бри-
о на и њи хо во пре но ше ње у пол не ор га не же не. Сви за ко ни до зво ља ва ју 

8 Za kon o part ner ski zve zi Slo ve ni je, Urad ni list, 35/16, čl. 2/3, i čl. 3/4; Za kon o ži vot nom 
part ner stvu oso ba istog spo la Hr vat ske, Na rod ne no vi ne, 92/14.
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до ни ра ње ге нет ског ма те ри ја ла, али у ве зи с до ни ра њем по сто је раз ли ке 
у ре гу ла ти ви.

Та ко је пре ма За ко ну Ср би је до зво ље на упо тре ба да ро ва них ре про-
дук тив них ће ли ја, али са мо код јед ног су пру жни ка, од но сно ван брач ног 
парт не ра, као и код же не без парт не ра (чл. 29). То зна чи да де те у слу ча-
ју до ни ра ња ре про дук тив них ће ли ја, увек има ге нет ску ве зу са јед ним 
од ро ди те ља. Та ко је и пре ма За ко ну Сло ве ни је (чл. 8), За ко ну Хр ват ске 
(чл. 8), За ко ну Цр не Го ре (чл. 14/2), док За кон Ма ке до ни је не са др жи ова-
кву од ред бу.

Дру го пи та ње у ве зи са до ни ра њем ге нет ског ма те ри ја ла од но си се 
на до звоље ност до ни ра ња ем бри о на. На и ме, у по ступ ку АРТ де ша ва се 
да се по ја ве „су ви шни” ем бри о ни, ка да ли ца од ко јих по ти че ге нет ски 
ма те ри јал не ма ју по тре бу за ем бри о ни ма ко ји су на ста ли у по ступ ку јер 
је по сту пак био успе шан, па је ро ђе но де те (де ца), или из дру гих раз ло га 
(нпр. пре ста нак бра ка или ван брач не за јед ни це). У та квом слу ча ју је по-
треб но од лу чи ти ка ква је суд би на тих ем бри о на. Јед на од со лу ци ја је 
ем брио до на ци ја дру гом па ру ко ји је не пло дан. У ва же ћем За ко ну о би о-
ме ди цин ски пот по мог ну тој оплод њи Ср би је из 2017. го ди не не по сто ји 
екс пли цит на од ред ба ко јом се до зво ља ва до на ци ја ем бри о на, али ни екс-
пли цит на од ред ба ко јом се она за бра њу је. Ме ђу тим, до на ци ја не у по тре-
бље них ем бри о на дру гим ли ци ма се пред ви ђа као јед на од оп ци ја за 
ли ца од ко јих по ти че ем бри он, што упу ћу је на за кљу чак да је до на ци ја 
ем бри о на до зво ље на (чл. 51/6).

У ра ни је ва же ћем за ко но дав ству Ср би је, у За ко ну о ле че њу не плод-
но сти по ступ ци ма би о ме ди цин ски пот по мог ну тог опло ђе ња из 2009. 
го ди не по сто ја ла је не ја сно ћа о то ме да ли је до ни ра ње ем бри о на дру гом 
па ру до зво ље но. На и ме, по сто ја ла је кон тра дик тор ност из ме ђу чла но ва 
56 и 58. У чла ну 56/16 би ло је из ри чи то за бра ње но по кла ња ње људ ских 
ем бри о на у по ступ ку би о ме ди цин ски пот по мог ну тог опло ђе ња. Ме ђу тим, 
у чла ну 58/6 би ло је пред ви ђе но да ли ца од ко јих по ти че ем бри он тре ба 
пи сме но да се из ја сне о да љем по сту па њу са не у по тре бље ним ра ним ем-
бри о ни ма, па, из ме ђу оста лог, мо гу да се из ја сне да ли же ле да до ни ра ју 
ем бри он за по сту пак би о ме ди цин ски пот по мог ну тог опло ђе ња дру гих 
ли ца. Ов де се ра ди о очи глед ном про пу сту за ко но дав ца да у ко нач ној 
ре дак ци ји тек ста до след но дâ при мат јед ном од ре ше ња, а ко ја су пот пу но 
су прот на јед но дру гом. 

До на ци ја ем бри о на до зво ље на је у Хр ват ској (чл. 18) и Ма ке до ни ји 
(чл. 16), док у Сло ве ни ји (чл. 13/1) и Цр ној Го ри (чл. 40) до на ци ја ем бри-
о на ни је до зво ље на. Пре ма ма ке дон ском За ко ну, до зво ље на је до на ци ја 
ем бри о на и у по ступ ку су ро гат ма те рин ства, чл. 1 (5).

Ка да се ра ди о упо ред ном пра ву, мо же се при ме ти ти да до на ци ја 
ем бри о на ни је по сту пак ко ји је уни вер зал но при хва ћен. До зво љен је, нпр. 
у Фран цу ској, Грч кој [Kovaček-Sta nić 2008], Ве ли кој Бри та ни ји9, а ни је до-
зво љен нпр. у Ау стри ји, Ита ли ји [Kovaček-Sta nić 2008]. Пре ма Би о е тич ким 

9 Hu man Fer ti li sa tion and Em bryology Act 2008.



за ко ни ма Фран цу ске, ка да се ко ри сти ем бри он дру гог па ра, тра жи се пи-
сме на са гла сност свих ли ца. О ко ри шће њу ем бри о на од лу чу је су ди ја, ба-
зи ра ју ћи од лу ку на ин те ре си ма бу ду ћег де те та (чл. Л152-5).

Сле де ће пи та ње је да ли је у зе мља ма ре ги о на до зво ље на пост хум на 
оплод ња. У срп ском пра ву ни је са свим ја сно да ли је пост хум на оплод ња 
до зво ље на или за бра ње на. На и ме, у За ко ну о би о ме ди цин ски пот по мог-
ну тој оплод њи Ср би је из 2017. го ди не у чла ну 41 се ка же:

„У по ступ ку БМПО до зво ље но је упо тре бља ва ти ре про дук тив не 
ће ли је, од но сно ем бри о не да ва ла ца ко ји су жи ви.”

Ка да се ра ди о пост хум ној оплод њи се ме ним ће ли ја ма му жа или 
ван брач ног парт не ра (хо мо лог на оплод ња) или ем брио тран сфе ру ем бри-
о на ко ји је на стао оплод њом јај не ће ли је се ме ним ће ли ја ма су пру га/ван-
брач ног парт не ра, тре ба при ме ти ти да су пруг/ван брач ни парт нер не ма 
по ло жај да ва о ца ге нет ског ма те ри ја ла. На про тив, он је су бјект ових по-
сту па ка за јед но са сво јом су пру гом/ван брач ном парт нер ком. Сма тра мо 
да би у за ко ну тре ба ло на пра ви ти раз ли ку у до зво ље но сти или за бра ни 
пост хум не оплод ње у два раз ли чи та слу ча ја, пр вом у ко јем је до ни ран 
ге нет ски ма те ри јал, и дру гом, ка да се ра ди о ге нет ском ма те ри ја лу ко ји 
по ти че од ли ца у бра ку или у ван брач ној за јед ни ци.

Ни у дру гим зе мља ма ре ги о на ова раз ли ка ни је на пра вље на. У Цр ној 
Го ри се пред ви ђа (чл. 33/4) слич но као у Ср би ји, за бра на ко ри шће ња пол-
них ће ли ја до на то ра по сле ње го ве смр ти. У Сло ве ни ји је за бра њен по-
сту пак ко ри шће њем пол них ће ли ја до но ра ко ји у мо мен ту уно са да ро ва-
них пол них ће ли ја или ра них за ме та ка у те ло же не ни су ви ше жи ви. Осим 
то га, пред ви ђа се оба ве за ле ка ра да пре уно са пол них ће ли ја до но ра или 
ра них за ме та ка у те ло же не утвр ди да ли је до нор још жив (чл. 28/3). У 
Хр ват ској (чл. 33/3) се пред ви ђа да се пол не ће ли је или тки ва ко ја се чу ва-
ју мо ра ју уни шти ти у ро ку од 30 да на по сле смр ти ли ца од ко јег по ти чу. 
Ова ква фор му ла ци ја упу ћу је на за кљу чак да се од ред ба од но си ка ко на 
пол не ће ли је до но ра, та ко и на пол не ће ли је ли ца ко ја као су бјек ти уче-
ству ју у по ступ ку.

У дру гим европ ским зе мља ма, пост хум на оплод ња је до зво ље на у 
нпр. Ве ли кој Бри та ни ји и у Грч кој [Zer vo gi an ni 2016], а из ри чи то за бра-
ње на у Фран цу ској, Швај цар ској и Ита ли ји [Schwen zer and Kel ler 2016]. 
У упо ред ном пра ву се као пост хум на (post mor tem) аси сти ра на ре про-
дук ци ја сма тра ре про дук ци ја у слу ча ју смр ти су пру жни ка или парт не ра 
(нпр. у Грч кој и Ве ли кој Бри та ни ји), а не до но ра ге нет ског ма те ри ја ла. 
Сма тра мо да је упра во од нај ве ћег зна ча ја да се за ко но да вац опре де ли да 
ли је до зво ље на пост хум на оплод ња у слу ча ју смр ти су пру жни ка или 
парт не ра, јер са мо у том слу ча ју на сту па ју прав не по сле ди це ве за не за 
ро ди тељ ство.

По сту пак ко ји иза зи ва нај ве ће ди ле ме у те о ри ји и за ко но дав ству је 
по сту пак су ро гат ма те рин ства. По сма тра ју ћи зе мље ре ги о на, са мо је у 
Ма ке до ни ји су ро гат ма те рин ство до зво љен по сту пак, и то од 2014. го ди не. 
Овај по сту пак је ре зер ви сан за брач не парт не ре раз ли чи тог по ла (чл. 5). 
Ем бри он мо же на ста ти спа ја њем спер ма то зо и да му шкар ца и јај не ће ли је 
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же не као брач них парт не ра – та да де те има ге нет ску ве зу с оба брач на 
парт не ра, а ко ји ће и би ти ње го ви прав ни ро ди те љи. Осим то га, ем бри он 
мо же на ста ти спа ја њем спер ма то зо и да му шкар ца из брач ног па ра и до-
ни ра не јај не ће ли је, ка да ће де те има ти ге нет ску ве зу с прав ним оцем. 
Ем бри он мо же на ста ти спа ја њем јај не ће ли је же не из брач ног па ра и до-
ни ра них спер ма то зо и да, ка да ће де те има ти ге нет ску ве зу са прав ном 
мај ком. Ни је пред ви ђе на мо гућ ност ко ри шће ња јај не ће ли је су ро гат мај-
ке, што зна чи да тзв. ге нет ска су ро га ци ја у Ма ке до ни ји ни је до зво ље на.

У Ср би ји је у овом мо мен ту су ро гат ма те рин ство пре ма За ко ну о 
би о ме ди цин ски пот по мог ну тој оплод њи из ри чи то за бра ње но и ква ли-
фи ко ва но као кри вич но де ло (чл. 49/18; чл. 66) [Kovaček-Sta nić 2013], али 
Пред на црт Гра ђан ског за ко ни ка са др жи ал тер на тив ни пред лог према ко јем 
би су ро гат ма те рин ство би ло уве де но у за ко но дав ство Ср би је [Ковачек 
Ста нић и Са мар џић 2016]. 

ЗА КЉУЧ НА РАЗ МА ТРА ЊА

Ка да се ра ди о су бјек ти ма аси сти ра них ре про дук тив них тех но ло ги-
ја, као еле мен ту ко ји ути че на до ступ ност, у свим зе мља ма ре ги о на пра-
во на при ступ по ступ ци ма има ју су пру жни ци и ван брач ни парт не ри. Они 
тре ба да ис пу не одре ђе не усло ве, ко ји се на зи ва ју усло ви по доб но сти. 
За ко но дав ство зе ма ља рeгиона се раз ли ку је ка да се ра ди о усло ву ста ро-
сне до би за же ну. Та ко је у ра ни је ва же ћем За ко ну Ср би је из 2009. го ди не 
би ло за бра ње но да се у по сту пак би о ме ди цин ски пот по мог ну те оплод ње 
укљу чи же на ко ја по го ди на ма жи во та и оп штем здрав стве ном ста њу 
ни је спо соб на да ра ђа, од но сно ко ја је у ста ро сној до би ко ја ни је при ме-
ре на за ра ђа ње, а што За кон из 2017. го ди не не пред ви ђа. Од за ко на ре ги-
о на, за ко ни Сло ве ни је и Цр не Го ре пред ви ђа ју за же ну услов ста ро сне 
до би ко ја је од го ва ра ју ћа за ра ђа ње.

Пре ма на шем ми шље њу овај услов је оправ дан, јер иа ко је ме ди ци на 
у зе мља ма ре ги о на на та квом на уч но-тех но ло шком ни воу да је спо соб на 
да успе шно при ме ни по ступ ке аси сти ра не ре про дук ци је и на же ну ко ја 
је у ста ро сној до би у ко јој до ра ђа ња не би мо гло до ћи при род ним пу тем, 
сма тра мо да на осно ву, на пр вом ме сту раз ло га дру штве них окол но сти, 
у са да шњем тре нут ку то не би тре ба ло до зво ли ти. 

Раз ли ке по сто је и у то ме да ли су же ни ко ја не ма парт не ра до ступ ни 
по ступ ци аси сти ра не ре про дук ци је, од но сно да ли се она сма тра су бјек-
том или не. У свим зе мља ма, изузев Сло ве ни је, же на ко ја не ма парт не ра 
има пра во на ко ри шће ње по сту па ка аси сти ра них ре про дук тив них тех-
но ло ги ја, али под раз ли чи тим усло ви ма. Нај ва жни је пи та ње је да ли 
же на ко ја не ма парт не ра мо же да ко ри сти АРТ упра во из тог раз ло га или 
мо же да ко ри сти АРТ са мо ако се ра ди о раз ло зи ма здрав стве не при ро де. 
Ка да се ра ди о за ко но дав ству Ср би је не по сто ји екс пли ци тан од го вор. 
Ту ма че ћи за кон ске од ред бе при ме ћу је се из ве сна кон тра дик тор ност. Из 
на зи ва За ко на из 2017. го ди не из о ста вље но је да се ра ди о за ко ну о ле че-
њу не плод но сти, а у од ред ба ма За ко на је за др жа но на че ло ме ди цин ске 
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оправ да но сти. Ка да се ра ди о же ни, ка ко се на во ди, ко ја жи ви са ма, пред-
ви ђе но је да она има пра во на ове по ступ ке, али са мо из у зет но, без пре-
ци зи ра ња ко је окол но сти се сма тра ју из у зет ним. Пре ма на шем ми шље њу, 
же ни ко ја не ма перт не ра тре ба ло би до зво ли ти при ме ну АРТ, али уз услов 
да се во ди ра чу на о ин те ре су де те та да има два ро ди те ља, и то та ко што би 
се пред ви де ло да же на озна чи осо бу ко ја ће би ти спрем на да јој по мог не у 
од га ја њу де те та, би ло да је то не ко од ње них срод ни ка или при ја те ља. Сма-
тра мо да же ни не би био ве ли ки про блем да име ну је осо бу ко ја би би ла 
спрем на да јој по мог не у од га ја њу де те та, има ју ћи у ви ду да су у срп ском 
дру штву по ро дич ни од но си вр ло раз ви је ни и да се одр жа ва ју и не гу ју. 

У дру гим зе мља ма ре ги о на, за ко но дав ство се раз ли ку је. Та ко у Цр ној 
Го ри, же на ко ја не жи ви у брач ној или ван брач ној за јед ни ци има пра во 
на ле че ње не плод но сти уз са гла сност Ми ни стра здра вља, али без пре ци-
зи ра ња под ко јим усло ви ма, па се мо же за кљу чи ти да би мо гла да оства ри 
ово пра во упра во за то што не ма парт не ра. У Хр ват ској и Ма ке до ни ји же на 
без парт не ра има при ступ АРТ са мо из ме ди цин ских раз ло га, а не из раз-
ло га што не ма парт не ра, али се у ли те ра ту ри на во ди да се у Ма ке до ни ји у 
прак си омо гу ћу је и же ни без парт не ра при ступ АРТ, без ика квих усло ва.

Што се ти че парт не ра истог по ла, они не мо гу би ти су бјек ти АРТ ни 
у јед ној зе мљи ре ги о на.

Ка да се ра ди о по ступ ци ма као дру гом еле мен ту ко ји ути че на до-
ступ ност, по сту пак до на ци је ре про дук тив них ће ли ја се углав ном огра-
ни ча ва на ре про дук тив не ће ли је ко је по ти чу или од му шкар ца или же не 
као до но ра, а с ци љем да де те увек има ге нет ску ве зу с јед ним од ње го вих 
прав них ро ди те ља. Та ко је пре ма за ко ни ма Ср би је, Хр ват ске и Цр не Го ре, 
док За кон Ма ке до ни је не са др жи ова кву од ред бу. Нај ве ће раз ли ке у зе мља-
ма ре ги о на по сто је у ве зи са до зво ље но шћу до на ци је ем бри о на и до зво ље-
но сти по ступ ка су ро гат ма те рин ства. Та ко је до на ци ја ем бри о на до зво-
ље на у Ср би ји, Хр ват ској и Ма ке до ни ји, док у Сло ве ни ји и Цр ној Го ри 
ни је до зво ље на. Су ро гат ма те рин ство је до зво ље но са мо у Ма ке до ни ји.
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СА ЖЕ ТАК: Ра ни ја ис тра жи ва ња ве за на за при род но кре та ње ста нов-
ни штва Гра да Ис точ но Са ра је во показалa су да су глав ни де мо граф ски 
про бле ми: не га ти ван при род ни при ра штај, по ме ра ње ста ро сне гра ни це 
ра ђа ња, сма ње ње уде ла тре ће ро ђе не де це, по ве ћа ње укуп не сто пе мор та-
ли те та узро ко ва но ста ре њем ста нов ни штва и по ве ћа ње мор та ли те та из над 
70 го ди на ста ро сти. Та ко ђе, ме ре по пу ла ци о не по ли ти ке ко је тре ба да бу ду 
усме ре не на по ве ћа ње на та ли те та, на ни воу Ре пу бли ке Срп ске и оп шти на 
Гра да Ис точ но Са ра је во, ни су аде кват не и до вољ не. Ана ли за фер тил них 
ка рак те ри сти ка Гра да Ис точ но Са ра је во, у том сми слу, пред ста вља про-
ду же так ис тра жи ва ња ко је за хва љу ју ћи спро ве де ном по пи су 2013. го ди не 
(на кон 22 го ди не без по пи са ста нов ни штва у БиХ) мо же би ти на ста вље но. 
Пред мет ис тра жи ва ња ра да су фер тил не ка рак те ри сти ке ста нов ни штва 
Гра да Ис точ но Са ра је во пре ма по пи су ста нов ни штва из 2013. го ди не. Циљ 
ис тра жи ва ња је да се пред ста ве и ана ли зи ра ју обим и ста ро сна струк ту ра 
фер тил ног кон тин ген та ста нов ни штва Гра да Ис точ но Са ра је во, као и удео 
жен ског фер тил ног ста нов ни штва пре ма бро ју ро ђе не де це, што омо гу ћа-
ва са гле да ва ње уде ла не у че ство ва ња у ре про дук ци ји. Та ко ђе, циљ је да се 
ана ли зи ра ју основ ни по ка за те љи ре про дук ци је: сто па фер ти ли те та, су ма 
укуп ног фе ри ли те та, бру то и не то сто па ре про дук ци је и сто па при род ног 
ра ста. 

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: фер ти ли тет, Град Ис точ но Са ра је во, ре про дук ци ја
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Град Ис точ но Са ра је во су сре ће се са озбиљ ним про бле мом при род-
не де по пу ла ци је. Још од 1996. го ди не, са од ре ђе ним осци ла ци ја ма, при-
род ни при ра штај има не га тив ну вред ност, и то у свим оп шти на ма гра да. 
Ра ни ја ис тра жи ва ња по ка за ла су да су, по ред на ве де ног, ка рак те ри сти ке 
при род ног кре та ња ста нов ни штва овог про сто ра и по ме ра ње ста ро сне 
гра ни це ра ђа ња, сма ње ње уде ла тре ће ро ђе не де це, по ве ћа ње сто пе мор-
та ли те та узро ко ва но ста ре њем ста нов ни штва, по ве ћа ње мор та ли те та 
из над 70 го ди на ста ро сти [Lukić Ta no vić and Da ni lo vić 2014].

Иа ко се по је ди не ин сти ту ци је на ни воу Ре пу бли ке Срп ске ба ве по-
пу ла ци о ном по ли ти ком и спро во де од ре ђе не ме ре у ци љу под сти ца ња 
ра ђа ња, ве о ма је бит но ка ко ло кал не за јед ни це схва та ју де мо граф ски 
про блем у ко јем се на ла зе и шта ло кал не вла сти пред у зи ма ју. У Гра ду 
Ис точ но Са ра је во у про те кле две-три го ди не озбиљ ни је при сту па ју про-
бле му, у сми слу да не ке од оп шти на фор ми ра ју ко ми си је за по пу ла ци о ну 
по ли ти ку и до но се од лу ке ко ји ма се ре гу ли шу од ре ђе не ме ре про на та-
ли тет не по пу ла ци о не по ли ти ке. Ме ђу тим, свест о про бле му не до вољ ног 
ра ђа ња ни је под јед на ко раз ви је на у свим оп шти на ма гра да [Lukić Ta no vić 
and Da ni lo vić 2014].

Ана ли за фер тил ног кон тин ген та ста нов ни штва, као ве о ма ва жног 
функ ци о нал ног кон тин ген та, бит на је за ис тра жи ва ња де мо граф ског 
раз во ја. По се бан зна чај има ана ли за фер ти ли те та на ни воу оп шти на јер 
омо гу ћа ва де таљ ни је са гле да ва ње фер тил них ка рак те ри сти ка и да је смер-
ни це за ме ре по пу ла ци о не по ли ти ке.

Про стор Ре пу бли ке Срп ске по след њих не ко ли ко го ди на од ли ку је 
ин тен зи ван пад сто пе фер ти ли те та, што у осно ви по чи ва на мо де лу ни ске 
ре про дук ци је [Маринковић 2009]. 

Ин тен зив но опа да ње сто пе на та ли те та по че ло је још ше зде се тих 
го ди на про шлог ве ка, што је ути ца ло на сма ње ње ре про дук тив ног ста-
нов ни штва. Пад на та ли те та у по след ње три де це ни је про шлог ве ка бит-
но ће ути ца ти на бу ду ће трен до ве ре про дук ци је, а у ско ри јој бу дућ но сти 
мо же се оче ки ва ти и да ље сма ње ње на та ли те та у Ре пу бли ци Срп ској 
[Маринковић и Ма јић 2013], па и у Гра ду Ис точ но Са ра је во. 

Као основ ни из вор по да та ка о ка рак те ри сти ка ма фер тил ног кон тин-
ген та ста нов ни штва ко ри шћен је По пис ста нов ни штва у БиХ 2013. го ди-
не, као и по да ци ви тал не ста ти сти ке Ре пу блич ког за во да за ста ти сти ку 
Ре пу бли ке Срп ске. По да ци су об ра ђе ни у Ex sel про гра му и гра фич ки су 
пред ста вље ни. При ме њен је низ на уч них ме то да, од тра ди ци о нал них до 
са вре ме них, а ускла ђе них са де мо граф ским ис тра жи ва њем: ме тод ге о-
граф ске ана ли зе и син те зе, ма те ма тич ко-ста ти стич ки ме тод, за тим ме-
то ди кла си фи ка ци је, си сте ма ти за ци је, ге не ра ли за ци је, кон кре ти за ци је, 
мо де ли ра ња као и кар то граф ски ме тод. При ли ком из ра де по ка за те ља 
ре про дук ци је ста нов ни штва би ло је по треб но из ра ди ти и та бли це фер-
ти ли те та за про стор Гра да Ис точ но Са ра је во.



СTРУКТУРА ФЕР ТИЛ НОГ КОН ТИН ГЕН ТА ГРА ДА  
ИС ТОЧ НО СА РА ЈЕ ВО

Обим и струк ту ра фер тил ног кон тин ген та ста нов ни штва има ди-
рек тан ути цај на ни во ра ђа ња. Ако је овај кон тин гент оби ман, ни во фер-
ти ли те та мо же да по ра сте. У усло ви ма сма ње них ре про дук тив них нор ми, 
ве ћи фер тил ни кон тин гент и ње го ва ре про дук тив на ак тив ност су пре ди-
спо зи ци ја за број ни ју ге не ра ци ју по то ма ка. У де по пу ла ци о ним сре ди на ма 
че сто не ма до вољ но фер тил них же на ко је би мо гле обез бе ди ти ре ви та-
ли за ци ју [Муцић 2012]. 

Та бе ла 1. Број же на у фер тил ној до би (15–49) за Град Ис точ но Са ра је во пре ма 
По пи су из 2013. го ди не

Те ри то ри ја 15–19 20–24 25–29 30–34 35–39 40–44 45–49
Pf 

(15–49)

Ис точ на Или џа 393 396 502 598 477 409 479 3.254

Ис точ ни Ста ри Град 26 20 20 37 19 24 19 165

Ис точ но Но во Са ра је во 293 297 366 470 374 290 322 2.412

Па ле 649 693 697 764 612 565 682 4.662

Со ко лац 319 318 346 376 328 290 406 2.383

Тр но во 57 42 63 49 43 47 71 372

Град Ис точ но Са ра је во 1.737 1.766 1.994 2.294 1.853 1.625 1.979 13. 248

Из во ри: По пис ста нов ни штва, до ма ћин ста ва и ста но ва у Ре пу бли ци Срп ској 2013. го ди не, 
Ре пу блич ки за вод за ста ти сти ку РС, Ба ња лу ка 2017.

Ана ли за Та бе ле 1 по ка зу је да у Гра ду Ис точ но Са ра је во же не у ста-
ро сној до би од 15 до 49 го ди на чи не 22,1% од укуп ног ста нов ни штва, 
од но сно 42,6% у укуп ном жен ском ста нов ни штву. Удео фер тил них же на 
у укуп ном ста нов ни штву гра да по ду да ра се са уде лом фер тил них же на 
у укуп ном ста нов ни штву Ре пу бли ке Срп ске (22%).

У 2013. го ди ни, по сма тра ју ћи удео фер тил ног кон тин ген та у укуп-
ном ста нов ни штву, из два ја ју се оп шти не Ис точ ни Ста ри Град и Тр но во 
у ко ји ма је овај удео нај ма њи. Ово су две из ра зи то ру рал не оп шти не, где 
је удео ста рог ста нов ни штва знат но ве ћи не го у оста лим оп шти на ма гра-
да, што усло вља ва сма њен обим фер тил ног кон тин ген та, а са мим тим и 
сма ње не сто пе ра ђа ња. На су прот овим оп шти на ма су оп шти не Ис точ но 
Но во Са ра је во и Па ле ко је као при вред но раз ви је ни је, ур ба ни зо ва ни је и 
са бо љим оп штим усло ви ма за жи вот, има ју по вољ ни ју ста ро сну струк-
ту ру ста нов ни штва и по зи ти ван ми гра ци о ни сал до уну тра шњих ми гра-
ци ја, што ди рект но до при но си ве ћем оби му фер тил ног кон тин ген та. 
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Осим оби ма фер тил ног кон тин гент на, бит на је и ана ли за ње го ве ста-
ро сне струк ту ре. Нај ве ћи удео у фер тил ном кон тин ген ту Гра да Ис точ но 
Са ра је во 2013. го ди не има ста ро сна ко хор та же на од 30 до 34 го ди не 
(17,3%), а ова ко хор та ујед но оства ру је и нај ве ћи удео на та ли те та. 

Гра фикон 1. Ста ро сна струк ту ра фер тил ног кон тин ген та ста нов ни штва 
Гра да Ис точ но Са ра је во пре ма По пи су 2013. го ди не

На дру гом ме сту је ста ро сна гру па же на од 25 до 29 го ди на (15,1%), 
па нај ста ри ја гру па фер тил них же на од 45 до 49 го ди на ста ро сти (14,9%). 
Алар мант но је да нај мла ђе фер тил не ко хор те же на (15–19; 20–24) има ју 
ма ње уче шће у фер тил ном кон тин ген ту у од но су на нај ста ри ју фер тил ну 
гру пу. Ста ро сна гру па од 15 до 19 го ди на чи ни 13,1% фер тил них же на, а 
од 20 до 24 го ди не 13,3%. Узр ок то ме су сма ње не сто пе ра ђа ња у рат ном 
пе ри о ду, што се на ста ви ло и у по сле рат ном пе ри о ду, где су од 1997. го-
ди не сто пе при род ног при ра шта ја не га тив не. 

За бри ња ва ју ћа је чи ње ни ца да је удео же на у пост фер тил ној до би 
(ви ше од 50 го ди на) ве ћи од уде ла фер тил ног кон ти нен та и из но си 44,6%, 
док је удео пред фер тил ног кон тин ген та (до 14 го ди на) све га 12,8%. Да на-
шњи пред фер тил ни кон тин гент биће но си лац ре про дук ци је у на ред них 
15 го ди на, а сма ње ње ње го вог оби ма зна чи и бу ду ће сма ње ње фер тил ног 
кон тин ген та. То ме ће по сле ди ца би ти сма ње ње сто па фер ти ли те та и на-
та ли те та и на ста вак при род не де по пу ла ци је на овом про сто ру. 

ОСНОВ НИ ПО КА ЗА ТЕ ЉИ РЕ ПР О ДУК ЦИ ЈЕ СТА НОВ НИ ШТВА  
ГРА ДА ИС ТОЧ НО СА РА ЈЕ ВО

На осно ву по пи са ста нов ни штва из 2013. го ди не мо же се де таљ ни је 
ана ли зи ра ти фер ти ли тет ста нов ни штва, од но сно ре про дук ци ја. По сле 
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сто пе на та ли те та, ве о ма би тан по ка за тељ је и оп шта сто па фер ти ли те та. 
Та ко ђе, од ре ђи ва ње укуп не сто пе фер ти ли те та има ве ли ки де мо граф ски 
зна чај при пла ни ра њу ме ра по пу ла ци о не по ли ти ке, а по себ но је бит на 
ди фе рен ци јал на сто па фер ти ли те та. Због рат них де ша ва ња и ми гра ци ја 
ста нов ни штва, сма ње ње спе ци фич не сто пе фер ти ли те та ве о ма је из ра-
же но и има тен ден ци ју па да. Оп шта сто па фер ти ли те та у Гра ду Ис точ но 
Са ра је во 2013. го ди не из но си 35,7‰. 

Би о ло шка ре про дук ци ја ста нов ни штва под ра зу ме ва про цес об на вља-
ња ста нов ни штва, где де лу ју и на та ли тет и мор та ли тет. Стаг ни ра ју ћа и 
сма њу ју ћа ре про дук ци ја у раз ви је ним зе мља ма до во ди до мањ ка рад не 
сна ге, до не до вољ не по тра жње про из во да, до ста ре ња по пу ла ци је. По сле-
ди ца ово га је огра ни ча ва ње да љег раз во ја зе мље. Бр зи тем по про ши ре не 
ре про дук ци је у не до вољ но раз ви је ним зе мља ма, ства ра те шко ће аграр не 
пре на се ље но сти и ко чи њи хов да љи раз вој [Wert he i mer-Ba le tić 1999]. 

У де мо граф ској ста ти сти ци, нај бо љим по ка за те љем би о ре про дук-
ци је сма тра се су ма укуп ног фер ту ли те та – СУФ, ко ја пред ста вља про-
се чан број жи во ро ђе не де це ко ју би ро ди ла же на то ком свог фер тил ног 
пе ри о да. Да би се оси гу ра ла јед но став на ре про дук ци ја ста нов ни штва, 
од но сно об на вља ње ге не ра ци ја, су ма укуп ног фер ти ли те та тре ба да из-
но си 2,1 де це по јед ној же ни у фер тил ном пе ри о ду [Nejašmić 2005]. 

Екс трем но ни ским фер ти ли те том сма тра се онај код ко га је СУФ 
ис под 1,5. Упо зо ра ва се на чи ње ни цу да СУФ ис под 1,3 де те та по же ни 
им пли ци ра на го ди шње сма ње ње по пу ла ци о не ве ли чи не за 1,5% у ста бил-
ној по пу ла ци ји [Спасеновић и Де ве џић 2012]. 

Град Ис точ но Са ра је во има СУФ 1,17, што је ис под гра ни це, од но сно 
ни је оси гу ра но ни про сто об на вља ње ста нов ни штва. Су ма укуп ног фер-
ти ли те та на про сто ру Гра да Ис точ но Са ра је во ни жа је од ре пу блич ког 
ни воа ко ји из но си 1,29. Нај не по вољ ни ја си ту а ци ја је на Oпш тини Тр но во 
ко ја има су му укуп ног фер ти ли те та од све га 0,54 де те та по же ни. Нај ви-
ша су ма укуп ног фер ти ли те та бе ле жи се у Оп шти ни Ис точ ни Ста ри Град 
и из но си 1,26.

О про ме на ма ре пр о дук ци је ста нов ни штва ко је су се де си ле на про-
сто ру Бо сне и Хер це го ви не у по след њих не ко ли ко де це ни ја, нај бо ље 
го во ре по да ци о кре та њу су ме укуп ног фер ти ли те та на ни воу БиХ. СУФ 
се кре тао од 3,95 у 1960. го ди ни до 1,65 у 1991. го ди ни [Врањеш и Пет-
ко вић 2011], а 2013. го ди не из но сио је 1,27 [A gen ci ja za sta ti sti ku BiH, 2016]. 

Бру то сто па ре про дук ци је по ка зу је број жен ске де це ко ју би јед на 
же на ро ди ла то ком свог фер тил ног пе ри о да, уз прет по став ку да ни јед на 
же на не умре у то ку фер тил ног пе ри о да. Уко ли ко је сто па ма ња од 1,02, 
та да ни је оси гу ра но јед но став но об на вља ње ста нов ни штва [Nejašmić 
2005]. 

У Tабели 2 се уо ча ва да је бру то сто па ре про дук ци је у Гра ду Ис точ-
но Са ра је во ис под је дан, и из но си 0,54 жен ске де це по же ни. На ни воу 
Ре пу бли ке Срп ске, ова сто па је не што ви ша, 0,63. Раз ли ке по сто је ме ђу 
оп шти на ма гра да, али ни јед на оп шти на не ма бру то сто пу ре пр о дук ци је 
ко ја омо гу ћа ва јед но став но об на вља ње ста нов ни штва. 
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Та бе ла 2. По ка за те љи ре пр о дук ци је1 за Град Ис точ но Са ра је во пре ма По пи су 
2013. го ди не

Територија f SUF R Ro μ r

Источна Или џа 39,6 1,25 0,623 0,622 31,1 -1,5

Ис точ ни Ста ри Град 30,3 1,26 0,505 0,417 28,6 -3,1

Ис точ но Но во Са ра је во 40,6 1,24 0,606 0,606 29,6 -1,7

Па ле 34,7 1,16 0,480 0,475 30,5 -2,4

Со ко лац 30,6 1,07 0,486 0,478 28,7 -2,6

Тр но во 16,1 0,54 0,363 0,363 30,3 -3,3

Град Ис точ но Са ра је во 35,7 1,17 0,540 0,535 30,1 -2,0

Из во ри: По себ на об ра да по да та ка: По пис ста нов ни штва, до ма ћин ста ва и ста но ва у Ре пу бли-
ци Срп ској 2013. го ди не, Ре пу блич ки за вод за ста ти сти ку РС, Ба ња лу ка 2017; Де мо граф ска 
ста ти сти ка 17. Ста ти стич ки бил тен, Ре пу блич ки за вод за ста ти сти ку РС, Ба ња лу ка 2014.

Не то сто па ре про дук ци је че шће се ко ри сти јер је тач ни ја и узи ма у 
об зир смрт ност у фер тил ном пе ри о ду. Ова сто па пред ста вља број жен ске 
де це ко ји би јед на же на ро ди ла, уз прет по став ку да ће оста ти исте сто пе 
фер ти ли те та, али се у об зир узи ма и смрт ност по ста ро сти же на. Ако не то 
сто па ре про дук ци је из но си 1,0, зна чи да ће сва ка са да ро ђе на де вој чи ца 
то ком свог фер тил ног пе ри о да ро ди ти јед ну де вој чи цу, што је јед но став-
но об на вља ње жен ског ста нов ни штва. Ако је сто па ис под 1, ста нов ни штво 
је на пра гу де по пу ла ци је [Nejašmić 2005]. 

Не то сто па ре пр о дук ци је у Гра ду Ис точ но Са ра је во са мо је још је дан 
од по ка за те ља ко ји ука зу је на про блем де по пу ла ци је. Про стор гра да има 
не то сто пу ре про дук ци је 0,53 и ни жа је од ре пу блич ког ни воа (0,62). 

У Tабели 2 пред ста вље на је и сред ња ста рост при ли ком ра ђа ња ко ја 
из но си 30,1 го ди ну, што по твр ђу је прет по став ку о по ме ра њу гра ни це 
ра ђа ња. У од но су на про сек Ре пу бли ке Срп ске, сред ња ста рост при ли ком 
ра ђа ња је у гра ду ве ћа за 1,5 го ди ну. Нај ма њу сред њу ста рост при ли ком 
ра ђа ња има ју же не у Оп шти ни Со ко лац, 28,7 го ди на, док нај ви шу има 
Oпш тина Ис точ на Или џа, и то 31,1, а Oпш тина Па ле 30,5 го ди на.

Ка да се по ме ра ста ро сна гра ни ца ра ђа ња пр вог де те та, мај ка ма не 
оста је до вољ но про сто ра за пла ни ра ње и оства ре ње же ље них труд но ћа, 
јер је зна чај но скра ћен ефек тив ни ре про дук тив ни пе ри од. С об зи ром на 
то да ре про дук тив ни пе ри од оста је не до вољ но ис ко ри шћен, на ста вља се 
сни жа ва ње фер ти ли те та. 

1 Оп шта сто па фер ти ли те та – f = N/Pf (15–49) * 1.000; Су ма укуп ног фер ти ли те та – 
SUF = 5 * ∑nnx; Бру то сто па ре про дук ци је – R =SUF * Nf/N; Не то сто па ре про дук ци је –  
Ro = (∑nnx * nLxf/l0) * Nf/N; Сред ња ста рост при ли ком ра ђа ња – μ={∑(x+n/2) * nnx * nLxf/l0} 
* Nf/N / R0; Ствар на сто па при род ног ра ста – r = ln R0 / µ [Ђурђев 2001].
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Та ко ђе, пред ста вље на је и ствар на сто па при род ног ра ста, ко ја је у 
Гра ду Ис точ но Са ра је во 2013. го ди не не га тив на и из но си -2,0%, док на 
ре пу блич ком ни воу ова сто па из но си -1,67%. 

За ана ли зу ре про дук тив ног ста ња не ке по пу ла ци је, бит ни су и по-
да ци о бро ју же на ста ри јих од 15 го ди на ко је ни су ра ђа ле, као и уку пан 
број жи во ро ђе не де це. Не у че ство ва ње же на у ре про дук ци ји по сле ди ца 
је ка сни јег сту па ња у брак и сте ри ли те та, док су оста ли узр о ци ма ње 
зна чај ни [Михајловић 2015]. 

„Не у че ство ва ње же на у ре про дук ци ји ста нов ни штва је сте је дан од 
не по сред них узро ка фер ти ли те та. То је ла ко ме р љи ва де тер ми нан та усло-
вље на са ви ше би о ло шких, пси хо ло шких и со ци јал них фак то ра, чи ји је 
ефе кат на плод ност ста нов ни штва, по пра ви лу, ма њи не го фак то ра ко ји 
ути чу на фор ми ра ње ста во ва о ве ли чи ни по ро ди це. Оту да зна чај овог 
фе но ме на мо же има ти ре ла тив ну вред ност. У јед ној по пу ла ци ји обим 
не у че ство ва ња у ре про дук ци ји мо же да бу де ма ли, а ни во фер ти ли те та 
ни зак или ви сок у за ви сно сти од при хва ће них ре про дук тив них нор ми” 
[Рашевић 2015: 82]. 

Удео же на ста ри јих од 15 го ди на, ко је ни су ра ђа ле у 2013. го ди ни у 
гра ду из но си 28,6%, док је тај про це нат на ни воу Ре пу бли ке Срп ске 25,4%. 
Нај ве ћи про це нат же на ко је ни су уче ство ва ле у ре про дук ци ји има Оп-
шти на Па ле, 30,5%, док је овај про це нат нај ма њи у Оп шти ни Ис точ ни 
Ста ри Град, 23,6%.

По сма тра ју ћи по оп шти на ма гра да, уо ча ва се да се удео же на ко је 
ни су ра ђа ле у ста ро сној до би од 50 до 59 го ди на, кре ће од 10,5% у Оп шти-
ни Со ко лац, до 14,6% у Оп шти ни Тр но во. Уде ли у по пу ла ци ји же на пре-
ко 60 го ди на, кре ћу се од 6,3% у Оп шти ни Тр но во, до 12,4% у Оп шти ни 
Ис точ ни Ста ри Град.

Пре ма по пи су ста нов ни штва 2013. го ди не, 11,5% же на на про сто ру 
Гра да Ис точ но Са ра је во ни је ро ди ло ни јед но де те, а у мо мен ту по пи са 
има ле су из ме ђу 50 и 59 го ди на. У ста ро сној гру пи пре ко 60 го ди на тај 
про це нат из но си 11%, што упу ћу ју на по сто ја ње со ци о ло шког сте ри ли-
те та. На и ме, у ли те ра ту ри се на во ди да фи зи о ло шки сте рил ти тет из но си 
из ме ђу 7% и 9% у сва кој по пу ла ци ји [Рашевић 2015]. На ни воу Ре пу бли ке 
Срп ске, ови уде ли из но се 9,6% и 9,9%, што не упу ћу је на ве ли ко при су-
ство вољ ног сте ри ли те та. 

Сва ка ко тре ба узе ти у об зир вре ме ка да су ове же не тре ба ле да се оства-
ре као мај ке, по чет ком де ве де се тих го ди на, ка да је овај про стор био за хва-
ћен ра том, по ли тич ким про бле ми ма, кри зом ин сти ту ци ја, си ро ма штвом, 
што на ин ду ви ду ал ном ни воу под ра зу ме ва жи вот под стал ним стре сом. 
Све то од ра зи ло се на оства ре ни број ро ђе не де це или на не ра ђа ње. 

Ме ђу же на ма ко је уче ству ју у ре про дук ци ји, 2013. го ди не је нај ве ћи 
про це нат же на ко је су ро ди ле дво је де це, 41,5% же на, сле де же не ко је су 
ро ди ле јед но де те, 14,5%. Због од су ства аде кват них ме ра по пу ла ци о не 
по ли ти ке, нај ве ро ват ни је је да ће по ра сти број же на ко је су ро ди ле јед но 
де те, бу ду ћи да је уве ли ко за вла да ло ми шље ње да се ра ђа њем јед ног де-
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те та у пот пу но сти оства ру је уло га мај чин ства [Михајловић 2015]. Ве о ма 
је ма ли удео же на ко је су ро ди ле че тво ро (2,6%), пе то ро и ви ше де це 
(1,2%). Све оп шти не гра да има ју исти ре до след ка да је реч о уде лу же на 
по бро ју ро ђе не де це. Ме ђу тим, тре ба ис та ћи да ру рал не оп шти не има ју 
ве ћи удео же на ко је су ро ди ле че тво ро, пе то ро или ви ше де це. То ме је 
узр ок ни жи ни во обра зо ва ња же на и њи хо ва ве ћа не за по сле ност, а и ути-
цај тра ди ци је на очу ва ње по ро ди це с ви ше де це. 

Ви ши ни во обра зо ва ња под ра зу ме ва ду жи пе ри од шко ло ва ња, што 
од га ђа сту па ње у брак, усло вља ва ка сни је пр во ро ђе ње и сма ње ње ефек-
тив ног ре про дук тив ног пе ри о да. Мла ђе ви со ко о бра зо ва не ге не ра ци је у 
дру штву чи не аван гар ду у мо дер ни за ци о ном про це су и оне пр ве при хва-
та ју но ве обра сце раз ми шља ња и по на ша ња. Из ме њен вред но сни си стем 
и жи вот ни стил по је ди на ца у град ској сре ди ни, уда ља ва од ре про дук ци-
је [Спасеновић и Де ве џић 2012]. 

У тре нут ку по пи са, при кра ју ре про дук тив ног пе ри о да, 14,6% же на 
у ста ро сној гру пи од 40–49 го ди на ни је има ло де це. Иа ко ове же не има ју 
још при ли ку да уче ству ју у ре про дук ци ји, овај по да так, та ко ђе, упу ћу је 
на ве ли ко уче шће вољ ног сте ри ли те та. 

На по чет ку ре про дук тив ног пе ри о да, у ста ро сној гру пи од 15 до 19 
го ди на, нај ве ћи је удео же на ко је ни су ра ђа ле што је и оче ки ва но јер то 
још увек ни је пу но вре ме фи зи о ло шке и пси хо ло шке зре ло сти. Не у че-
ство ва ње же на у ре про дук ци ји у ста ро сној гру пи од 20 до 24 го ди не је 
ве ли ки, исто та ко и у гру пи од 25 до 29 го ди на, иа ко је то нај плод ни ји 
пе ри од жи во та и ри зи ци од ра ђа ња су нај ма њи. На про сто ру Гра да Ис-
точ но Са ра је во ови уде ли се кре ћу 88,7% и 63,3%. 

Гра фи кон 2. Број жен ског ста нов ни штва ста ри јег од 15 го ди на пре ма уче шћу 
у ре про дук ци ји у Гра ду Ис точ но Са ра је во пре ма По пи су 2013. го ди не



УМЕ СТО ЗА КЉУЧ КА
Бит не од ли ке при род ног кре та ња ста нов ни штва Гра да Ис точ но Са-

ра је во су кон стант но не га ти ван при род ни при ра штај већ ви ше од две 
де це ни је, су ма укуп ног фер ти ли те та од 1,17, ко ја је не до во ља на за про сту 
ре про дук ци ју ста нов ни штва и кон стант но по ме ра ње ста ро сне гра ни це 
ра ђа ња. У бу ду ћем пе ри о ду оче ку је се сма ње ње бро ја ста нов ни ка.

Ка рак те ри сти ка да на шњег дру штва је сте упра во то да је удео же на 
ко је не уче ству је у ре про дук ци ји у по ра сту, што је по сле ди ца мо дер ни-
за ци је у свим сфе ра ма жи во та. Ме ђу тим, мо же се ре ћи да уло га ро ди тељ-
ства и мај чин ства у Ре пу бли ци Срп ској ни је из гу би ла на зна ча ју у ме ри 
у ко јој је то слу чај у раз ви је ни јим зе мља ма.

Не сум њи во је да су у Ре пу бли ци Срп ској, па и у Гра ду Ис точ но Са-
ра је во, рат ни су ко би је дан од основ них фак то ра ко ји су ути ца ли на тренд 
ре про дук ци је и сма ње ње при род ног при ра шта ја, а за тим и еми гра ци ја, 
од но сно ма сов но исе ља ва ње ста нов ни штва у ино стран ство о че му по-
сто је са мо раз ли чи те про це не. Спе ци фи чан дру штве ни си стем, ве о ма 
ло ша струк ту ра при вред ног си сте ма у ко јем су при сут не ве ли ке сто пе 
не за по сле но сти ста нов ни штва, до дат но ути чу на сма ње ње на та ли те та и 
по гор ша ње фер тил них ка рак те ри сти ка ста нов ни штва. 

По пу ла ци о на по ли ти ка ло кал них са мо у пра ва не до вољ на је и не а де-
кват на, а свест о про бле му не до вољ ног ра ђа ња ни је под јед на ко раз ви је на 
у свим оп шти на ма гра да па је нео п ход но пр вен стве но де фи ни са ти ци ље-
ве де мо граф ског раз во ја, а за тим и ме ре за ре ви та ли за ци ју про сто ра и 
ме ре по пу ла ци о не по ли ти ке, као и ин сти ту ци је и ти мо ве ко ји би би ли 
над ле жни за на ве де но.

Ме ре по пу ла ци о не по ли ти ке под ра зу ме ва ле би ве ћу сти му ла ци ју 
мај чин ства, бри гу о здра вљу де це и же на, али исто та ко и по бољ ша ње 
ква ли те та жи во та и уоп ште еко ном ских и со ци јал них усло ва ка ко би се 
сма њи ла ими гра ци ја мла дог и обра зо ва ног ста нов ни штва. Та ко ђе, под-
јед на ко је ва жна и по пу ла ци о на еду ка ци ја ко ја би по ди гла ни во све сти 
ста нов ни штва о ре про дук тив ном здра вљу и пла ни ра њу по ро ди це. 
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SUM MARY: Early re se arch re la ted to the na tu ral mo ve ment of the po pu la tion of 
the City of Sa ra je vo has shown that the main de mo grap hic pro blems are: ne ga ti ve na tu ral 
in cre a se, ra i sing the age li mit of birth, re duc tion of the sha re of third-born chil dren, 
in cre a se in the ove rall mor ta lity ra te ca u sed by aging of the po pu la tion and in cre a se in 
the mor ta lity of po pu la tion over 70 years of age. Al so, the po pu la tion po licy me a su res 



that sho uld be ai med at in cre a sing birth ra tes at the le vel of the Re pu blic of Srp ska and 
the Mu ni ci pa li ti es of East Sa ra je vo are not ade qu a te and suf fi ci ent. The analysis of the 
fer ti le cha rac te ri stics of the City of Sa ra je vo, in that sen se, is an ex ten si on of the re se arch 
which co uld con ti nue, thanks to the con duc ted cen sus of 2013 (af ter 22 years wit ho ut the 
po pu la tion cen sus in Bo snia and Her ze go vi na). The su bject of the re se arch wo rk is the 
fer ti le cha rac te ri stics of the po pu la tion of the City of East Sa ra je vo ac cor ding to the po pu-
la tion cen sus in 2013. The aim of the re se arch is to pre sent and analyze the ex tent and age 
struc tu re of the fer ti le con tin gent plan ta tion of the City of East Sa ra je vo, as well as the 
sha re of fe ma le fe r ti le po pu la tion in te rms of the num ber of chil dren born, which al lows 
se e ing the sha re of non-re pro duc tion in re pro duc tion. Al so, the aim is to analyze the ba sic 
in di ca tors of re pro duc tion: fer ti lity ra te, to tal fer ti lity ra te, gross and net re pro duc tion 
ra te, and na tu ral growth ra tes.

KEYWORDS: fer ti lity, City of East Sa ra je vo, re pro duc tion
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СА ЖЕ ТАК: Ис тра жи ва ња ево лу ци је по пу ла ци о не по ли ти ке, у на шој 
зе мљи, по ка за ла су да је она има ла осци ла ци је у раз во ју, да ни је би ла кон-
зи стент на, ни ти за сно ва на на по зна тим на уч ним прин ци пи ма, а на ро чи то, 
да ње не ме ре ни су би ле ду го трај не. Кра јем 20. ве ка, по пу ла ци о на по ли ти-
ка је до би ла на зна ча ју, фор ми ра њем од ре ђе них ор га на на нај ви шем ни воу 
вла сти, али и ме ра ма ко је су ува жа ва ле по тре бу ро ди те ља за под сти ца њем 
ра ђа ња, а још ви ше за по др шком у по ди за њу де це. У том кон тек сту, јав не 
ин сти ту ци је за де цу пре по зна те су као зна чај ни но си о ци по пу ла ци о не по-
ли ти ке, чи ји су ци ље ви би ли сма њи ва ње еко ном ске це не ро ди тељ ства, 
бо ље функ ци о ни са ње ин сти ту ци о нал ног си сте ма, бо ље ко ри шће ње свих 
ре сур са ко ји ма он рас по ла же и про ме не на бо ље у свим аспек ти ма жи во та. 
Пред школ ске уста но ве има ле су у то ме зна чај ну уло гу. Пре де сет го ди на, 
у Вој во ди ни је спро ве де но ис тра жи ва ње о пред школ ским уста но ва ма у 
њој кроз еле мен те ре ле вант не за по пу ла ци о ну по ли ти ку – број ових уста-
но ва, њи хо ви ка па ци те ти и мре жа, људ ски ре сур си, об ли ци ра да, рад но 
вре ме, об у хват де це, че ка ње на ме сто у ја сла ма и вр ти ћи ма, пла но ви за по-
ве ћа ње бро ја и ка па ци те та де чи јих обје ка та и на чи ни иден ти фи ко ва ња 
по тре ба за об ли ци ма ра да и услу га ма. Циљ овог ра да је да пред ста ви ре зул-
та те fol low-up сту ди је на кон спро ве де ног иден тич ног ис тра жи ва ња – де сет 
го ди на по сле. Ре зул та ти по ка зу ју да про ме не те ку спо ро и да се ве ли ке 
мо гућ но сти пред школ ских уста но ва у по пу ла ци о ној по ли ти ци не ре спек-
ту ју од над ле жних у до вољ ној ме ри.

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: пред школ ске уста но ве, по пу ла ци о на по ли ти ка, по-
тре бе де це и по ро ди ца с де цом

Пр ва пред школ ска уста но ва у Вој во ди ни, од но сно у на шој зе мљи, 
осно ва на је 1843. го ди не у Су бо ти ци. Иа ко је од та да про шло 175 го ди на, 
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про цес на ста ја ња пред школ ских уста но ва још ни је за вр шен у сми слу да оне 
пред ста вља ју спе ци фич не ин сти ту ци је ко је истоврeмено за до во ља ва ју: 
по тре бе ро ди те ља за збри ња ва њем ма ле де це док су они на по слу, раз-
вој не по тре бе де це као и по тре бе дру штва да ро ди те љи ма пру жи по др шку 
у за шти ти, по ди за њу, вас пи та њу и обра зо ва њу ма ле де це. Спе ци фич ност 
ових уста но ва огле да се у мул ти функ ци о нал но сти њи хо ве де лат но сти о 
че му све до чи ре а лан жи вот и зна ча јан број на уч них и струч них ра до ва 
[Гавриловић 1998; Прен то вић 1995; Ка ме нов 1999; Груjић Јан ко вић и Лу-
кић 1999]. Је ди не од свих уста но ва, пред школ ске уста но ве по др жа ва ју и 
под сти чу уку пан пси хо фи зич ки и со ци јал ни раз вој ма ле де це, и из ме ђу 
њих и ин сти ту ци ја ко је оства ру ју са мо здрав стве ну, со ци јал ну или вас-
пит но-обра зов ну де лат ност, по сто ји ви ше раз ли ка не го слич но сти. Стра-
те ги ја раз во ја обра зо ва ња и вас пи та ња у Ср би ји до 2020. го ди не, као 
зна ча јан раз вој ни до ку мент, као и Стра те ги ја под сти ца ња ра ђа ња из 2008, 
ко ја је ре ви ди ра на 2014. го ди не, усво је не су као до ку мен та Вла де Ре пу бли-
ке Ср би је,1 та ко ђе, де фи ни шу де лат ност ових уста но ва као мул ти функ-
ци о нал ну. Ме ђу тим, за кон ска и под за кон ска ре гу ла ти ва, на осно ву ко јих 
ове уста но ве функ ци о ни шу, не ува жа ва ју и не уре ђу ју њи хо ву де лат ност 
као мул ту функ ци о нал ну. Тре нут но, по што су свр ста не у си стем обра зо-
ва ња и вас пи та ња, ак ту ел на је и уре ђе на са мо њи хо ва вас пит но-обра зов-
на функ ци ја из че га про из ла зе број ни про бле ми, па и они ко ји се ти чу 
њи хо вог осни ва ња, бро ја, мре же, струч ног ка дра, итд., као и објек тив но 
мо гу ћих до ме та у по пу ла ци о ној по ли ти ци. 

Мул ти функ ци о нал ност њи хо ве де лат но сти, ко ји им да је са мо свој ни 
иден ти тет, ква ли фи ку је их за зна чај но ме сто у по пу ла ци о ној по ли ти ци. 
Та ко ђе, не мо же се овом при ли ком из о ста ви ти ни оба ве за оп шти не утвр-
ђе на За ко ном о ло кал ној са мо у пра ви2, да, из ме ђу оста лих пра ва и оба ве за, 
осни ва и уста но ве и ор га ни за ци је у обла сти деч је за шти те и да пра ти и 
обез бе ђу је њи хо во функ ци о ни са ње. То зна чи да сва ка оп шти на тре ба да 
осну је пред школ ску уста но ву, или ви ше њих, за ви сно од по тре ба ње них 
гра ђа на и ма те ри јал них мо гућ но сти ко ји ма рас по ла же. 

Осим не до вољ ног ра ђа ња у јед ном де лу све та и пре ко мер ног у дру-
гом, као и њи хо вих по сле ди ца, мно ге на уч не сту ди је и ре пре зен та тив на 
ис тра жи ва ња ука зу ју на све из ра же ни ју тен ден ци ју про ме на у по ро ди ци, 
по ро дич ном на чи ну жи во та и вред но сном си сте му. Реч је о па ду уни вер-
зал но сти бра ка, по ра сту ко ха би та ци ја, ка те го ри је „са ма ца”, ра ђа ња из ван 
бра ка, јед но ро ди тељ ских по ро ди ца и на ста ја ња мо дер них сти ло ва жи во та 
[Бобић 2010]. Ова по ја ва, на зва на „дру га де мо граф ска тран зи ци ја” ни је 
још увек ка рак те ри стич на за Ср би ју, твр ди ова ау тор ка. Ме ђу тим не ки 
по ка за те љи, ка рак те ри стич ни за мо дер ни за ци ју по ро дич ног жи во та, го-
во ре да за по че те про ме не те ку ве о ма бр зо – ра ђа ње из ван бра ка, на при мер, 
до сти гло је у ак ту ел но вре ме ни во од 25% свих ра ђа ња [Станковић 2016]. 

1 Стра те ги ја под сти ца ња ра ђа ња [Службени гла сник РС, 13/08], и Стра те ги ја раз во ја 
обра зо ва ња у Ср би ји до 2020. [Сл. гла сник РС, 107/2012].

2 За ко ном о ло кал ној са мо у пра ви [чл. 20, тач. 16, Слу жбе ни гла сник РС, 129/2007; 
83/2014; и 101/2016].
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По ред не до вољ ног ра ђа ња, про це си мо дер ни за ци је по ро ди це и по ро дич-
ног жи во та, пред ста вља ју но ве иза зо ве за др жа ве и дру штва, а њи хо ви 
од го во ри си гур но се мо ра ју тра жи ти у ја ча њу по ро дич не и по пу ла ци о не 
по ли ти ке, си нер гиј ском деј ству свих под руч ја со ци јал не по ли ти ке и убр-
за ва њу мо дер ни за ци је ин сти ту ци о нал ног си сте ма, а ти ме и пред школ ских 
уста но ва, ко је не ма ју ал тер на ти ву ка да је у пи та њу за шти та и по др шка 
де ци пред школ ског уз ра ста. 

ИС ТРА ЖИ ВА ЊЕ 
О пр вом ис тра жи ва њу

То ком 2004. го ди не, Скуп шти на АПВ, Из вр шно ве ће АПВ и По кра-
јин ски се кре та ри јат за де мо гра фи ју, по ро ди цу и дру штве ну бри гу о де ци, 
усво ји ли су Про грам де мо граф ског раз во ја Ау то ном не По кра ји не Вој во
ди не са ме ра ма за ње го во спро во ђе ње и от по че ли ње го ву ре а ли за ци ју. 
Ре а ли за ци ја се са сто ја ла од уво ђе ња број них про на та ли тет них ме ра ма-
те ри јал не при ро де, за убла жа ва ње еко ном ске це не по ди за ња де це, и раз-
ли чи тих ис тра жи вач ких, ор га ни за ци о них, еду ка тив них и под сти цај них 
ак тив но сти, за ак ти ви ра ње ло кал не са мо у пра ве у по пу ла ци о ној по ли ти ци, 
по пу ла ри за ци ју ра ђа ња и ро ди тељ ства и ја ча ње све сти о по тре би об на-
вља ња ста нов ни штва и уло зи по је ди на ца у то ме. Јед на од тих ме ра би ло 
је и ис тра жи ва ње о пред школ ским уста но ва ма кроз еле мен те ре ле вант не 
за по пу ла ци о ну по ли ти ку, од но сно ана ли зи ра ње по тен ци ја ла ових уста-
но ва за оства ри ва ње ме ра и ак тив но сти ко је су за њих би ле пред ви ђе не 
Стра те ги јом под сти ца ња ра ђа ња из 2008. го ди не. Да би се мо гло утвр ди ти 
ста ње и де фи ни са ти стра те шки ци ље ви раз во ја ових уста но ва, исте те 
го ди не, ис тра же ни су и ана ли зи ра ни сле де ћи еле мен ти од зна ча ја за њи-
хо ву ак тив ну уло гу у по пу ла ци о ној по ли ти ци: број уста но ва, њи хо ви 
ка па ци те ти и мре жа, људ ски ре сур си, об ли ци ра да, рад но вре ме, об у хват 
де це, че ка ње на ме сто у ја сла ма и вр ти ћи ма, пла но ви за по ве ћа ње бро ја и 
ка па ци те та де чи јих обје ка та и на чи ни иден ти фи ко ва ња по тре ба за об ли-
ци ма ра да и услу га. Ис тра жи ва ње је би ло фо ку си ра но на це ли ну де лат-
но сти пред школ ских уста но ва, на ста ње у се ди шти ма оп шти на/гра до ва, 
из ван се ди шта и на ни воу сва ке пред школ ске уста но ве. До би је ни ре зул-
та ти об ја вље ни су као сту ди ја, ко ја је до ста вље на свим пред школ ским 
уста но ва ма и ло кал ним са мо у пра ва ма и по слу жи ла је за ме ња ње по сто је-
ћег ста ња. У ис тра жи ва њу је уче ство ва ло свих 45 пред школ ских уста но ва. 

 Ме тод

Де сет го ди на ка сни је, спро ве ли смо fol low-up ис тра жи ва ње с ци љем 
по ре ђе ња ста ња свих еле ме на та ре ле вант них за по пу ла ци о ну по ли ти ку, 
ко је по тен ци ра и ре ви ди ра на Стра те ги ја под сти ца ња ра ђа ња из 2017. го-
ди не. У овом ис тра жи ва њу уче ство ва ло је 36 пред школ ских уста но ва, а 
де вет ни је, иа ко су, уз од го ва ра ју ће об ја шње ње, све би ле по зва не да уче ству-
ју и сви ма је до ста вљен упит ник. И по ред на кнад них мол би, пред школ ске 
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уста но ве из Апа ти на, Ба ча, Вр шца, Жа бља, Жи ти шта, Ири га, Ко ви на, 
Сеч ња и Основ на шко ла из Но ве Цр ње, ко ја де лом оба вља де лат ност пред-
школ ске уста но ве, ни су вра ти ле по пу њен упит ник.

У ис тра жи ва њу су при ме ње не од го ва ра ју ће основ не и оп ште ме то де, 
а од по себ них ме то да – ис пи ти ва ње пу тем ан ке те и ана ли за по да та ка 
Ре пу блич ког за во да за ста ти сти ку и По кра јин ског се кре та ри ја та за со ци-
јал ну по ли ти ку, де мо гра фи ју и рав но прав ност по ло ва. 

За по тре бе пр вог ис тра жи ва ња кон стру и сан је упит ник са 16 гру па 
пи та ња раз ли чи те сло же но сти и раз у ђе но сти, за ви сно од еле мен та ре ле-
вант ног за по пу ла ци о ну по ли ти ку ко ји се ис тра жи вао. За по тре бе дру гог 
ис тра жи ва ња пр ви упит ник је имао исте гру пе пи та ња, али су тра же ни 
са мо по да ци о про ме на ма у свим еле мен ти ма, ка ко би се мо гла вр ши ти 
ком па ра ци ја. Упит ник и пи смо об ја шње ња овог ис тра жи ва ња до ста вље ни 
су, од стра не Се кре та ри ја та за со ци јал ну по ли ти ку, де мо гра фи ју и рав-
но прав ност по ло ва, свим пред школ ским уста но ва ма. Рок за по пу ња ва ње 
био је ме сец да на. 

Узо рак и ста ти стич ка ана ли за по да та ка
Као што је на ве де но, у ис тра жи ва њу је, од 44, уче ство ва ло 36 пред-

школ ских уста но ва, па ни је об у хва ће на це ло куп на по пу ла ци ја, већ узо рак 
ко ји чи ни 81,8% по пу ла ци је што му да је ка рак те ри сти ку ре пре зен та тив-
но сти, чи ме су до би је ни ре зул та ти ре ле вант ни за за кљу чи ва ње.

Пре ста ти стич ке ана ли зе, ре зул та ти пр вог ис тра жи ва ња су ко ри го-
ва ни ума њи ва њем кван ти та тив них по да та ка за осам пред школ ских уста-
но ва и јед ну шко лу ко је ни су уче ство ва ле у дру гом ис тра жи ва њу. У об ра-
ди по да та ка ко ри шће на је де скрип тив на ста ти сти ка, по што се ра ди о 
ис тра жи ва њу про ме не ста ња од ре ђе них еле ме на та, на кон јед не де це ни је.

У овом тек сту, због огра ни че ног оби ма, да ју се нај зна чај ни ји ре зул-
та ти ис тра жи ва ња. 

Број пред школ ских уста но ва
У про те клој де це ни ји, про цес осни ва ња ових уста но ва још ни је за-

вр шен. Оп шти не Но ва Цр ња и Срем ски Кар лов ци ни су још осно ва ле 
пред школ ске уста но ве. У Но вој Цр њи део де лат но сти пред школ ске уста-
но ве (са мо по лу днев ни бо ра вак и про грам при пре ме за шко лу) оба вља ју 
шко ле, док се це ло днев ни бо ра вак не ор га ни зу је, па се и не оства ру је 
оба ве за ло кал не са мо у пра ве да ор га ни зу је уста но ве за збри ња ва ње ма ле 
де це за вре ме док су њи хо ви ро ди те љи на по слу.3 Оп шти на Срем ски 
Кар лов ци по ве ри ла је оба вља ње де лат но сти пред школ ске уста но ве Пред-
школ ској уста но ви „Ра до сно де тињ ство” Но ви Сад. Оп шти на Ста ра Па-
зо ва осно ва ла је две пред школ ске уста но ве: Пред школ ску уста но ву „По-
ле та рац” у Ста рој Па зо ви и Пред школ ску уста но ву „Ра дост” у Но вим 

3 Ово је оба ве за свих зе ма ља пот пи сни ца Кон вен ци је о пра ви ма де те та. На ша зе мља 
је ме ђу пр ви ма пот пи са ла ову кон вен ци ју.
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Ба нов ци ма. Да кле, у Вој во ди ни 39 оп шти на и шест гра до ва осно ва ли су 
44 пред школ ске уста но ве. 

Од 44 пред школ ске уста но ве, 41 је оба вља ла де лат ност на под руч ју 
це ле оп шти не/гра да, док су три уста но ве (Зре ња нин, Бач ка Па лан ка и 
Вр шац) оба вља ле де лат ност са мо у се ди шти ма сво јих оп шти на/гра до ва. 
У по сма тра ном пе ри о ду, Бач ка Па лан ка је про ши ри ла сво ју де лат ност и 
на про сто ре из ван се ди шта оп шти не. То зна чи да 95,5% пред школ ских 
уста но ва оба вља сво ју де лат ност на це лој те ри то ри ји оп шти не/гра да.

Осни ва ње пред школ ских уста но ва као са мо стал них ор га ни за ци ја 
тре ба да бу де за вр ше но у нај ско ри је врeме, а над ле жни др жав ни ор га ни 
има ју мо гућ но сти и ин стру мен те да то учи не.

По сма тра но у це ли ни, ипак се мо же за кљу чи ти да број осно ва них 
пред школ ских уста но ва, са по тен ци ја ли ма ко ји ма рас по ла жу, пред ста вља 
зна ча јан ре сурс за ши ро ко по ста вље ну по пу ла ци о ну по ли ти ку у АП Вој-
во ди ни.

Објек ти за бо ра вак де це и њи хо ви ка па ци те ти

У овом де лу ра да при ка за ће мо упо ред не по ка за те ље ста ња обје ка та 
и про сто ра за бо ра вак де це у 2008. и де сет го ди на ка сни је (2018) за 36 
пред школ ских уста но ва (од 44) ко је су уче ство ва ле у ис тра жи ва њу.

Та бе ла 1. На мен ски гра ђе ни објек ти према вр ста ма у се ди шти ма оп шти на и на-
се љи ма из ван се ди шта оп шти на, 2008. и 2018. 

Го ди на 

У куп но Ја сле Вр ти ћи К ДУ 
Бр ој 
об је -
ката 

По врш. 
обје ка та 

(m2)

По врш. 
двор. 
(m2)

Број 
об јек.

По врш. 
об јек. 
(m2)

По врш. 
двор. 
(m2)

Број 
об јек.

По врш. 
об јек. 
(m2)

По врш. 
двор. 
(m2)

Број 
об јек.

По врш. 
об јек. 
(m2)

По врш. 
двор. 
(m2)

У се ди шти ма оп шти не
2008. 135 138.555 287.666 5 2.686 4.623 45 20.442 56.105 85 115.427 226.938
2018. 154+1* 158.367 324.838 6 3.596 6.246 50 22.873 61.103 98+1* 131.898 256.989
По раст 19+1* 19.812 36.672 1 910 1.623 5 2.431 4.998 13+1* 16.471 30.051

Из ван се ди шта оп шти на
2008. 93 49.866 122.081 − − − 61 24.224 50.932 32 25.642 711.649
2018. 99 54.484,5 133.683 − − − 61 24.224 50.932 38 30.242,5 72.325
По раст 6 4.605,5 11.602 − − − – − − 6 46.00,5 11.602
* Објек ти у из град њи

У про те клих 10 го ди на, у се ди шти ма оп шти на, у Вој во ди ни, из гра-
ђе но је 19 но вих на мен ских обје ка та за де цу, а је дан је у из град њи. Нај-
ви ше обје ка та из гра ђе но је у Но вом Са ду (5), Сом бо ру (3), по два у Бач ком 
Пе тров цу, Пан че ву и Ру ми, и по је дан у Бач кој Па лан ци, Зре ња ни ну, Срем-
ској Ми тро ви ци, Ши ду и Те ме ри ну. Из ра же но у про цен ти ма, по ве ћа ње 
бро ја обје ка та у се ди шти ма оп шти на, у од но су на 2008. го ди ну, је 14%. 
У истом пе ри о ду, у на се љи ма из ван се ди шта оп шти на из гра ђе но је шест 



на мен ских деч јих обје ка та, што чи ни по ве ћа ње од 6,45%. На ме ски објек-
ти из гра ђе ни су у оп шти на ма: Ста ра Па зо ва – че ти ри, Бач ки Пе тр о вац 
– два и Те ме рин – је дан. 

Из град ња на мен ских деч јих обје ка та у на се љи ма из ван се ди шта оп-
шти на је ин ди ка тор о про ме ни по ли ти ке пре ма се о ском под руч ју и на-
сто ја њу да се ујед на ча ва ју усло ви жи во та из ме ђу гра да и се ла, што мо же 
до при но си ти сма њи ва њу ми гра ци ја ка гра до ви ма и при ти са ка ко је на-
ста ју из то га на све со ци јал не си сте ме. Та ко ђе, охра бру је чи ње ни ца да се, 
по сле ду гог пе ри о да кри зе, по но во гра де де чи ји објек ти и то та мо где су 
по тре бе нај и зра же ни је. Тем по њи хо ве из град ње још ни је та кав да мо же 
за до во љи ти све ис ка за не по тре бе, али је бит но да се по зи тив не про ме не 
од ви ја ју и да се ка па ци ти ти за де цу по ве ћа ва ју.

Та бе ла 2. Ка па ци те ти на мен ски гра ђе них обје ка та у се ди шти ма оп шти на и на-
се љи ма из ван се ди шта оп шти на, 2008. и 2018. го ди не

Го ди на 
За де цу до 3 го ди не За де цу од 3 до 7 год.

Број ме ста Број гру па Број ме ста Број гру па
У се ди шти ма оп шти на

2008. 3.291 221 20.012 758
2018. 4.134 265,5 22.945 870

По раст 843 44,5 2933 112
Из ван се ди шта оп шти на

2008. 971 58 9.069 337
2018. 1.149 69 9.707 363

По раст 178 11 638 26

Ка па ци те ти, на мен ски гра ђе них обје ка та за де цу у се ди шти ма оп-
шти на, по ве ћа ни су: за де цу од 1–3 го ди не за 843 ме ста или за 25,6%; за 
де цу од 3–7 го ди на за 2.933 ме ста или за 14,1%. Из ван се ди шта оп шти на 
по ве ћа ње је: за де цу до три го ди не – за 178 ме ста, или 18,3%, а за де цу од 
три до се дам го ди на за 638 ме ста, или за 7,03%.

При ла го ђе ни про сто ри у се ди шти ма оп шти на по ве ћа ни су за 41 про-
стор и са да их је 135, од но сно за 46,4%, а дво ри шта за 30.333 m2, или за 
70,9% ви ше. При ла го ђе ни про сто ри из ван се ди шта оп шти на има ју, та ко-
ђе, по ве ћа ње: за 21 про стор или за 17%, док су по вр ши не дво ри шта ве ће 
за 4.764 m2, или за 46%. По ве ћа ње при ла го ђе них про сто ра из ван се ди шта 
оп шти на ма ње је не го у се ди шти ма оп шти на, што се мо же об ја сни ти 
по сто је ћим ста њем у ко јем су об ли ци ра да са де цом на ста ја ли у при ла-
го ђе ним про сто ри ма, због не до стат ка сред ста ва за из град њу на мен ских 
обје ка та, али и због стал ног сма њи ва ња де це у шко ла ма и по ја ве ви шка 
про сто ра ко ји се при ла го ђа вао за рад са де цом пред школ ског уз ра ста, 
што је би ло ра ци о нал ни је и јеф ти ни је. По да так да је 2008. го ди не у се-
ди шти ма оп шти на би ло са мо 94 при ла го ђе на про сто ра, а, у исто вре ме, 
из ван се ди шта оп шти на ско ро два пу та ви ше (188), по твр ђу је на ве де не 
кон ста та ци је. 
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Та бе ла 3. При ла го ђе ни про сто ри у се ди шти ма оп шти на и ме сти ма из ван се ди-
шта оп шти на, 2008. и 2018. го ди не

Го ди на Број 
пр о сто ра 

По вр ши на у m2 Ка па ци те т

О бје ка та Дво ри шта 
За де цу до 3 го ди не За де цу од 3 до 7 год.

Број ме ста Број гру па Број ме ста Број гру па
У се ди шти ма оп шти на

2008. 94 34.801 92.424 515 82 6.939 266
2018. 135 42.673 122.757 807 103,5 8.509 336

По раст 41 7.872 30.333 292 21,5 1.570 70
У ме сти ма из ван се ди шта оп шти на

2008. 188 22.813 10.215 166 10 8.327 299
2018. 209 25.660 14.979 273 17 8.975 326

По раст 21 2.847 4.764 107 7 648 27

Сма ње ње бро ја обје ка та

Стал но сма њи ва ње бро ја ро ђе не де це до ве ло је до то га да у не ким 
ме сти ма не ма до вољ но де це за фор ми ра ње вас пит них гру па, ни ако се при-
ме не кри те ри ју ми о ма њем бро ју де це у гру па ма, што је, у по сма тра ном 
пе ри о ду, усло ви ло сма ње ње, од но сно пре ста нак ко ри шће ња 12 при ла го-
ђе них про сто ра за де цу из ван се ди шта оп шти на и то: 11 због то га што 
не ма де це, а је дан из без бед но сних раз ло га. Објек ти су за тво ре ни у Ади, 
Но вом Кне жев цу и Сом бо ру по два, у Бе че ју три, а по је дан у Ка њи жи и 
Сен ти. Је дан де чи ји обје кат у Бе че ју, за тво рен је због не си гур не без бед но сти.

Ку хи ње

Зна ча јан део усло ва за бо ра вак де це у пред школ ским уста но ва ма 
пред ста вља ју ку хи ње за при пре му или при хват хра не. Њи ма је у про те-
клом пе ри о ду по све ћи ва на зна чај на па жња у сми слу по бољ ша ња усло ва 
и по ве ћа ња ко ри шће ња капа ци те та, што по ка зу је Та бе ла 4. 

Та бе ла 4. Број, по вр ши на и ка па ци тет ку хи ња за рад у јед ној сме ни, 2008. и 
2018. го ди не

Го ди на 
Број про -
из  вод них 
ку хи ња 

По вр ши на 
ку хи ња и 
пра те ћих 

про сто ра (m2)

Ка па ци тет Број ку хи ња 
са пот пу ним 
ко ри шће њем 
ка па ци те та 

Број ку хи ња са 
не пот пу ним 
ко ри шће њем 
ка па ци те та До ру ча ка Ру ча ка У жи на Ве че ра

2008.  69 5.973 25.109 26.349 23.534  530 57 12
2018.  43 5.414 36.017 33.953 30.795 – 30  6

По ве ћа ње 
/ сма ње ње -26 -559 10.908  7.604  7.261 -530 -27 -6

Го ди не 2008. би ло је укуп но 69 про из вод них ку хи ња, а ове го ди не их 
је 43. Сма њен је њи хов број, за 26, и по вр ши на за 559 m2. Ме ђу тим, до шло 
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је до по ве ће ња бро ја обр о ка, због по ве ћа ња бро ја де це об у хва ће не пред-
школ ским вас пи та њем и обра зо ва њем и то зна чај но. У 2008. го ди ни уку-
пан број обро ка ко ји се про из во дио за рад у јед ној сме ни био је 75.522. У 
са да шњим ку хи ња ма про из во ди се 36.018 до ру ча ка, 33.953 руч ка и 30.795 
ужи на, или укуп но 100.765 обр о ка. То је за 30.243 ви ше обр о ка, од но сно 
33,4% ви ше. Од укуп ног бро ја ку хи ња, 30 ко ри сти сво је ка па ци те те у пот-
пу но сти, шест ку хи ња ни је до сти гло свој мак си мум, а се дам уста но ва 
ни је да ло од го вор на то пи та ње. По ве ћа ње ка па ци те та ку хи ња пла ни ра 
11 пред школ ских уста но ва, а 25 не пла ни ра. 

Људ ски ре сур си

У 2008. го ди ни у пред школ ским уста но ва ма, ко је су у узо р ку, би ло 
је за по сле но 4.789 рад ни ка на нео д ре ђе но вре ме и 570 на од ре ђе но вре ме. 
У 2018. го ди ни, број стал но за по сле них до сти гао је ци фру од 5.364, а број 
за по сле них на од ре ђе но вре ме је 1.281. Из ра же но у про цен ти ма број за-
по сле них на нео д ре ђе но вре ме у 2018. ве ћи је за 11,8% што је оправ да но 
због по ве ћа ног об у хва та де це и за сни ва њем При прем ног про гра ма за 
шко лу као оба ве зног. Број за по сле них на од ре ђе но вре ме је 2,2 пу та ве ћи 
не го 2008. го ди не. На то је ути цао За кон о за бра ни за по шља ва ња, али и 
дру ги фак то ри ко ји тре ба да бу ду де таљ ни је ис пи та ни. Ка да се упо ре ди 
укуп но ста ње 2008. и 2018. го ди не, до ла зи се до са зна ња да по ве ћа ње 
људ ских ре сур са у 10 про те клих го ди на из но си 1.286 за по сле них, од но сно 
23,9%. У струк ту ри за по сле них до ми ни ра ју вас пи та чи и ме ди цин ске се-
стре, а струч ни са рад ни ци су не рав но мер но рас по ре ђе ни. У ма њим оп шти-
на ма их не ма, или их има са мо по је дан, а у ве ли ким оп шти на ма, њи хов 
број је ве о ма ве лик. За ни мљи во је да се број за по сле них со ци јал них рад-
ни ка сма њио, иа ко се број по ро ди ца и де це по го ђе них со ци јал ним про бле-
ми ма, на ро чи то си ро ма штвом, одр жа ва на ви со ком ни воу. Та ко ђе, на то 
ути че и на чин на ко ји је уре ђе на де лат ност пред школ ских уста но ва – са мо 
као вас пит но обра зов на, иа ко је мул ти функ ци о нал на.

Об ли ци ра да

По ве ћа њем бро ја обје ка та и при ла го ђе них про сто ра, по ве ћа ле су се 
и мо гућ но сти за по ве ћа ње бро ја и вр ста об ли ка ра да. До по ве ћа ња бро ја 
об ли ка ра да је до шло, али не и вр ста ра да. Још увек по сто је са мо кла сич ни 
об ли ци ра да – це ло днев ни и по лу днев ни бо ра вак, и про грам при пре ме 
за шко лу, а раз ли чи ти об ли ци ра да су зна чај но сма ње ни. Исто вре ме но, 
сфе ра ра да се убр за но ме ња, али пред школ ске уста но ве и ло кал не са мо-
у пра ве, као њи хо ви осни ва чи, не ма ју у оп ци ји по тре бе оних ко ји не ра де 
кла сич но рад но вре ме. 

По ве ћа ње бро ја ме ста за де цу у це ло днев ном бо рав ку, у од но су на 
2008. го ди ну је укуп но 5.858, у по лу днев ном бо рав ку 903, у при прем ном 
про гра му за по ла зак у шко лу 1.423. По сма тра но све у куп но, без раз ли чи тих 
об ли ка ра да, број ме ста за де цу у три нај за сту пље ни ја (кла сич на) об ли ка 

388



ра да по ве ћан је за 7.184. Ка ко је у 2008. био 52.689, а у 2018. го ди ни 59.873, 
то зна чи да по ве ћа ње из но си 13,63%. Раз ли чи ти об ли ци ра да, ко ји се по пра-
ви лу од ви ја ју у по по днев ним са ти ма, или у окви ру це ло днев ног бо ра в ка, 
има ју тен ден ци ју сма њи ва ња, на ро чи то од до но ше ња За ко на о за бра ни 
за по шљава ња. Го ди не 2008, овим об ли ци ма ра да би ло је об у хва ће но 3.624 
де те та, а у 2018. го ди ни 1.908. Нај ви ше их оства ру ју пред школ ске уста но-
ве у Ин ђи ји, Ка њи жи, Срем ској Ми тро ви ци, Но вим Ба нов ци ма, Ши ду и 
Бач кој Па лан ци.

Та бе ла 5. Об ли ци ра да у на мен ским објек ти ма и у при ла го ђе ним про сто ри ма у се ди-
шти ма оп шти на и на се љи ма из ван седи шта оп ши на, 2008. и 2018. го ди не

Го ди на
 

Број 
обје -
ката 

 

Це ло днев ни 
бо ра вак 

Це ло днев ни 
бо ра вак 

По лу днев ни 
бо ра вак 

При прем ни 
про грам за по-
ла зак у шко лу 

Ра зли чи ти 
об ли ци ра да*

(1–3 го ди не) (3–7 го ди на) (5–7 го ди на) (6–7 го ди на) (3–7 го ди на)
Број 
де це 

Број 
гру па 

Број 
де це 

Број 
гру па 

Број 
де це 

Број 
гру па 

Број 
де це 

Број 
гру па 

Број 
де це 

Број 
гру па

У се ди шти ма оп шти на
 На мен ски објек ти 

2008. 135 3.562 214,5 14.536 547,5 3.274 148 6.438 307,5 1.842 99
2018. 154+1* 4.405 255 16.828 629,5 3.615 159 6.953 329,5

По ве ћа ње 19+1* 843 44,5 2.292 82 – – 515 22,0 32 1
 При ла го ђе ни про сто ри 

2008. 94 887 52,5 3.837 131,5 2.148 103 2.221 124 817 38
2018. 135 1.226 75,0 5.107 186,5 2.738 134 2.795 161

По ве ћа ње 41 339 22,5 1.270 55 590 31 574 37 50 3
У ме сти ма из ван се ди шта оп шти на

На мен ски објек ти  
2008. 93 889 53 3.963 148 1.930 100 3.122 162 685 40
2018. 99 1.110 65 4.567 174 1.973 102 3.209 166 – –

По ве ћа ње 6 221 12 604 26 43 2 87 4 – –
При ла го ђе ни про сто ри  
2008. 188 172 10 1.249 51 2.327 139 2.134 149 280 8
2018. 209 256 15 1.454 60 2.597 154 2.381 163

По ве ћа ње 21 84 5 205 9 270 15 247 14 103 4
* Раз ли чи ти об ли ци кон стант но бе ле же ве ли ко сма ње ње, па на ве де ни по да ци са 2018. го во ре о ста њу, 
а не о по ве ћа њу. Ви ше о то ме у тек сту ал ном де лу овог ра да.

Об у хват де це

По да ци о бро ју де це по ка зу ју сма ње ње. Број де це уз ра ста од 1 до 6 
го ди на сма њио се за 11.134, или за 11,2%, што по ка зу је те жи ну по сле ди-
ца не до вољ ног ра ђа ња. Об у хват де це це ло днев ним бо рав ком ве ћи је за 
5.858 де це, или за 20,1%, што при бли жно од го ва ра по ве ћа њу ка па ци те та 
на мен ских деч јих обје ка та у истом пе ри о ду. 
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Та бе ла 6. Об у хват де це це ло днев ним и по лу днев ним бо рав ком, 2008 и 2018.

Го ди на 
Број де це 
уз ра ста 

1–6 го ди на 

Број де це у 
це ло днев ном 

бо рав ку 

О бу хват де це 
це ло днев ним 
бо ра в ком (%)

Број де це 
уз ра ста 
5 год.

Број де це у 
по лу днев ном 

бо рав ку 

О бу хват де це 
по лу днев ним 
бо ра в ком (%)

2008. 105.957 29.095 27,5 18.328  9.679 52,8
2018.  94.823 34.953 36,9 16.158 10.923 67,6

По ве ћа ње бро ја де це у по лу днев ном бо рав ку је 1.244 де те та, или 
све га 11,3%, док је об у хват зна чај но по ве ћан, и то са 52,8% на 67,6%. С 
јед не стра не, та ко ма ло по ве ћа ње бро ја де це у по лу днев ном бо рав ку усло-
вље но је ти ме што су у 2008. го ди ни тим об ли ком ра да би ла об у хва ће на 
де ца уз ра ста 5, и ве ли ки број де це ста ро сти 6 го ди на. Ка ко је про грам за 
по ла зак у шко лу по се бан об лик ра да и то оба ве зан и фи нан си ран у це ли ни 
из бу џет ских сред ста ва, то је усло ви ло да ве ли ки број ше сто го ди шња ка 
по ха ђа тај про грам. Ову кон ста та ци ју по твр ђу ју и на ла зи о об ли ци ма 
ра да при ка за ни у Та бе ли 5. С дру ге стра не, ве ли ко по ве ћа ње об у хва та 
де це по лу днев ним бо рав ком усло вље но је и ве ли ким сма ње њем бро ја 
де це тог уз ра ста, пр вен стве но због па да фер ти ли те та. 

Че ка ње на ме сто у деч јим објек ти ма

Пре 10 го ди на, на ме сто у ја сла ма или вр ти ћу че ка ло је укуп но 2.311 
де це. Са да је ста ње знат но дру га чи је: у 16 пред школ ских уста но ва не ма 
че ка ња, а у 18 на ме сто че ка 4.223 де це, од ко јих са мо у Но вом Са ду 3.360. 
За до но си о це од лу ка и ово су до ка зи да раз вој мо ра би ти рав но ме ран, јер 
се са мо њи ме мо же де ли мич но ути ца ти на сма ње ње при ти са ка ста нов-
ни штва на ве ли ке гра до ве. Мно га ис тра жи ва ња по ка зу ју да је жи вот ква-
ли тет ни ји у гра до ви ма, да је си ро ма штво ма ње, да су услу ге раз ви је ни је 
и до ступ ни је град ском ста нов ни штву не го се о ском, што по кре ће ста нов-
ни штво ка гра до ви ма. 

Рад но вре ме

На ла зи овог ис тра жи ва ња по ка за ли су да је от по чео про цес про ме-
на рад ног вре ме на, у це ло днев ном бо рав ку по ме ра ња су нај че шће за 30 
ми ну та и то та ко да се по че так ра да по ме ра од 5,30 на 6,00 ча со ва, а за-
вр ше так са 15,00 на 15,30. Има и уста но ва чи је рад но вре ме по чи ње у 6,00 
и тра је до 16,00 ча со ва. Ма ло је уста но ва ко је има ју два на е сто ча сов но 
рад но вре ме. Има и при ме ра да су ро ди те љи тра жи ли про ду же ње рад ног 
вре ме на, али да ло кал на са мо у пра ва то ни је ува жи ла. Ве о ма су рет ке 
уста но ве ко је про ду жа ва ју рад но вре ме. Са мо у Пан че ву по сто ји јед на 
вас пит на гру па чи је је рад но вре ме од 12,30 до 22,30. У Сом бору се рад 
делимично ор га ни зу је и до 22,30, а у Ку ли до 20,00 ча со ва. 

По лу днев ни бо рав ци и Про грам при пре ме за по ла зак у шко лу има ју 
ка сни ји по че так и за вр ше так рад ног вре ме на, али та ко да се, ако ра де у 
две сме не, дру га сме на за вр ши до 17,00/18,00 ча со ва. Пред школ ске уста но ве 
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ре дов но ан ке ти ра ју ро ди те ље у ве зи с рад ним вре ме ном, али са мо оне ко ји 
се ја ве на кон курс у вре ме упи са. Оне ко ји ма не од го ва ра ју, ни по сто је ћи 
об ли ци ра да, ни рад но вре ме, ни ко не пи та ка кве су им по тре бе. Са мо у 
се дам пред школ ских уста но ва би ло је ис ка за них по тре ба за дру га чи јим 
рад ним вре ме ном, док у 28 ни је. По тре бе ро ди те ља ко ји не ко ри сте услу-
ге пред школ ске уста но ве ис пи ти ва ло је са мо 10 уста но ва, а 25 ни је. Рад 
обје ка та су бо том не ор га ни зу је 35 уста но ва. По тре бе по ро ди ца из ван 
се ди шта оп шти на за услу га ма ко је су им по треб не ис пи ти ва ла је 21 уста-
но ва, а 13 ни је. По тре бе у ве зи с рад ним вре ме ном из ван се ди шта оп шти-
на ни је ис пи ти ва ла 21 уста но ва, а за се зон ски рад ни је за ин те ре со ва на 21 
уста но ва. Јед на пред школ ска уста но ва ни је од го во ри ла на то пи та ње. У 
по ре ђе њу ових на ла за са ста њем од пре де сет го ди на, про ме не су не знат не.

Исто је ста ње и са иден ти фи ка ци јом по тре ба ро ди те ља за об ли ци ма 
ра да и услу га. 

Из гра ђе ни ка па ци те ти мо гу бо ље да се ко ри сте, дру га чи јом ор га ни-
за ци јом и ди вер си фи ка ци јом об ли ка ра да, за сни ва њем флек си бил ни јих 
услу га итд. Ре ви ди ра на Стра те ги ја под сти ца ња ра ђа ња уве ла је но ви 
за да так за пред школ ске уста но ве – рад с де цом не за по сле них ро ди те ља 
ка ко би им се омо гу ћи ло да тра же по сао. Рад са де цом из со ци јал но угро-
же них гру па одав но је пре по знат као мо гућ ност за по бољ ша ње бри ге о 
де ци, али су ло кал не са мо у пра ве ин ди фе рент не пре ма тим по тре ба ма.

УМЕ СТО ЗА КЉУЧ КА
Про цес осни ва ња пред школ ских уста но ва тре ба да бу де за вр шен 

што пре, јер не по сто је раз ло зи да се да ље не ува жа ва њи хо ва сло же на и 
зна чај на де лат ност, ни ти да се ро ди те љи и де ца ли ша ва ју пра ва на оп ти-
мал но за до во ља ва ње сво јих по тре ба.

У ства ра њу ма те ри јал них усло ва за функ ци о ни са ње пред школ ских 
уста но ва, у про те клој де це ни ји, по стиг ну ти су од ре ђе ни ре зул та ти, ко ји 
још ни су до вољ ни да ове уста но ве има ју по тре бан ни во раз ви је но сти ко-
јим мо гу по зи тив но од го во ри ти на за до во ља ва ње по тре ба ро ди те ља и 
де це, а ли сте че ка ња на ме сто у њи ма по сла ти у исто ри ју.

На ла зи овог ис тра жи ва ња по ка зу ју да се у Вој во ди ни сма њу ју раз-
ли ке у усло ви ма за бо ра вак де це, об ли ци ма ра да и об у хва ту де це из ме ђу 
се ди шта оп шти на и на се ља из ван се ди шта. Тем по тих про ме на тре ба да 
бу де бр жи, што се мо же по сти ћи си нер гиј ским де ло ва њем свих ни воа 
вла сти и бо љим трет ма ном пред школ ских уста но ва. Да би уло га и зна чај 
пред школ ских уста но ва у по пу ла ци о ној по ли ти ци би ли оп ти мал ни, над-
ле жни др жав ни ор га ни мо ра ју ува жи ти мул ти функ ци о нал ност њи хо ве 
де лат но сти и ре гу ли са ти је као што је са да ре гу ли са на њи хо ва вас пит но-
обра зов на функ ци ја – пот пу но и ја сно. Стра те ги ја раз во ја обра зо ва ња и 
вас пи та ња у Ср би ји до 2020. и Стра те ги ја под сти ца ња ра ђа ња из 2018. 
да ју до вољ но осно ва за до но ше ње но ве нор ма тив не ре гу ла ти ве сло же не 
и зна чај не де лат но сти пред школ ских уста но ва, ко ја би би ла у са гла сно сти 
са ре ал ним жи во том и мак си ми зи ра ла њи хо ву уло гу и за дат ке у по пу ла-
ци о ној по ли ти ци и уна пре ђи ва њу ква ли те та жи во та ро ди те ља и де це.
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SU MARY: Re se ar ches in po pu la tion po licy evo lu tion ca r ried out in our co un try 
sho wed that the re we re oscil la ti ons in its de ve lop ment, it was not con si stent and ba sed on 
re cog ni zed sci en ti fic prin ci ples, and most of all its me a su res we re not of long term du ra tion. 



At the end of the twen ti eth cen tury the po pu la tion po licy ga i ned in im por tan ce by the 
esta blis hment of ce r tain or gans of the hig hest le vel of aut ho rity as well as by in tro du cing 
me a su res which to ok in to con si de ra tion the ne eds of pa rents for the en co u ra ge ment of 
gi ving birth and even mo re the sup port in ra i sing chil dren. In that con text, pu blic in sti-
tu ti ons for chil dren we re re cog ni zed as im por tant car ri ers of po pu la tion po licy which 
aims we re: the lo wer eco no mic pa ren tal costs, the bet ter fun cti o ning of the in sti tu ti o nal 
system, the bet ter use of all re so ur ces in its do main, and chan ges for the bet ter in all 
aspects of li fe. The preschool in sti tu ti ons played the sig ni fi cant ro le in this. Ten years ago 
in Voj vo di na a re se arch abo ut the preschool in sti tu ti ons in Voj vo di na was con duc ted 
ta king in to con si de ra tion ele ments re le vant to the po pu la tion po licy – the num ber of the se 
in sti tu ti ons, the ir ca pa ci ti es and net work, hu man re so ur ces, forms of ac ti vity, wo r king ho u rs, 
the in clu sion of chil dren, wa i ting pe riod for en rol ment in nur se ri es and kin der gar tens, 
plans for the in cre a se in num ber of chil dren and the ca pa ci ti es of child ca re cen tres, and 
the way of iden tifying the ne eds for dif fe rent forms of ac ti vity and ser vi ces. The aim of this 
pa per is to pre sent the re sults of the fol low-up study of the iden ti cal re se arch con duc ted 
ten years af ter the first one. The re sults show that chan ges are slow and that gre at op por-
tu ni ti es of preschool in sti tu ti ons in po pu la tion po licy are not con si de red to an ade qu a te 
de gree by com pe tent aut ho ri ti es. 

KEYWO RDS: preschool in sti tu ti ons, po pu la tion po licy, ne eds of chil dren and 
fa mi li es with chil dren
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Уни вер зи тет у Но вом Са ду
При род но-ма те ма тич ки фа кул тет

Де парт ман за ге о гра фи ју, ту ри зам и хо те ли јер ство
Трг До си те ја Об ра до ви ћа 3, Но ви Сад, Ср би ја

СА ЖЕ ТАК: По сао и по ро ди ца су два нај ва жни ја аспек та у жи во ту 
же не. Про блем не ус кла ђе но сти из ме ђу по сла и по ро ди це ин тен зи ви ра и 
кул ми ни ра у са вре ме ним по ро ди ца ма у ко ји ма су оба су пру жни ка под јед-
на ко од сут на из по ро ди це. За по сле ност оба су пру жни ка ути че на по ро дич-
ни жи вот оне мо гу ћа ва ју ћи из вр ша ва ње по ро дич них уло га и оба ве за на онај 
на чин ко ји је функ ци о ни сао пре не го што је по че ла ма сов на пар ти ци па-
ци ја же на на тр жи шту ра да. По ве ћа но ин те ре со ва ње за ову про бле ма ти ку 
је по че ло са по чет ком ма сов ног за по шља ва ња же на. Же на по ста је фи нан-
сиј ски не за ви сни ја од су пру га, има ма ње вре ме на за по ро дич не оба ве зе, 
тра жи ве ћу рав но прав ност у до но ше њу од лу ка што до во ди до по ве ћа ва ња 
мо гућ но сти за ја вља ње кон флик та по ро дич них и по слов них уло га, јер су 
зах те ви за уса гла ша ва њем по сла и по ро дич них ак тив но сти ве ћи. Ка да до ђе 
до кон флик та, то не га тив но ути че и на ор га ни за ци ју и на по је дин ца. Број на 
ис тра жи ва ња су от кри ла да ће код осо бе, ко ја до жи вља ва кон фликт рад ног 
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и по ро дич ног жи во та, до ћи до по ве ћа ња здрав стве ног ри зи ка, сма њи ва ње 
учин ка у ра ду и жи во ту, сма ње ње за до вољ ства у жи во ту. У ра ду су пред-
ста вље ни ре зул та ти ис тра жи ва ња усме ре ног на ис пи ти ва ње ути ца ја не га-
тив не афек тив но сти, кон фликт не ин тер ак ци је ра да и по ро ди це, као и по-
зи тив не ин тер ак ци је рад не и по ро дич не уло ге же на за по сле них у ту ри-
стич кој при вре ди Вој во ди не на ор га ни за ци о ну при вр же ност и на ме ру 
на пу шта ња по сла. Ис тра жи ва ње је спро ве де но у хо те ли ма, ту ри стич ким 
аген ци ја ма и ту ри стич ким ор га ни за ци ја ма. Ре зул та ти ис тра жи ва ња су 
по ка за ли да кон фликт из ме ђу по сла и по ро ди це ути че на по ве ћа ње на ме ре 
на пу шта ња ор га ни за ци је те да, као што је прет по ста вље но, по зи тив на 
ин тер ак ци ја из ме ђу по ро ди це и по сла по ве ћа ва сте пен афек тив не по све-
ће но сти ор га ни за ци ји.

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: ка ри је ра, по ро дич ни жи вот, же не, ту ри стич ка при-
вре да, Вој во ди на

Због сло же но сти и огром ног зна ча ја ко је има ју за сва ког по је дин ца, 
по сао и по ро ди ца пред ста вља ју два глав на ин ди ка то ра за успех и за до-
вољ ство жи во том. Рад је нео п хо дан услов за нор мал но функ ци о ни са ње 
по ро дич ног жи во та, од но сно ин те гра ци о ни је фак тор по ро ди це. Mеђутим, 
мно го број на ис тра жи ва ња о од но су по сла и по ро ди це по ка зу ју да је рад 
ду бо ко про дро у су шти ну по ро ди це, па сход но то ме је и фак тор дез ин-
те гра ци је и де ста бил но сти по ро дич не за јед ни це [Pančić 2015].

Ба лан си ра ње из ме ђу по сла и по ро дич них уло га по ста ло је кључ, 
лич но и по ро дич но пи та ње за мно га дру штва. Рад и по ро ди ца су два нај-
ва жни ја аспек та људ ског жи во та и, су прот но по чет ном уве ре њу да су то 
раз ли чи ти де ло ви жи во та, ови до ме ни су те сно по ве за ни [Ford, He i nen 
and Lang ka mer 2007; Nez had et al. 2010]. У свим зе мља ма еко ном ски раз-
вој зах те ва ин те гра ци ју оба по ла, му шке и жен ске рад не сна ге. Рад же на 
до при но си еко ном ском ра сту и сма ње њу си ро ма штва. Тра ди ци о нал но, 
глав на од го вор ност же на сма тра се одр жа ва ње по ро ди це, укљу чу ју ћи 
дом, де цу и хра ну. Ме ђу тим, све ви ше же на се за по шља ва и тра жи ка ри-
је ру [Se vim 2006]. Ве ћи на же на не ма од го вор ност са мо у јед ном до ме ну, већ 
мо ра ју да урав но те жу ју кон ку рент ске зах те ве по сла и по ро ди це [Bi cak siz 
2009]. 

Укљу чи ва њем же на на тр жи шту ра да до ла зи до ра ди кал них про ме на 
по пи та њу од но са из ме ђу ра да и по ро ди це као што је ства ра ње дво ка ри јер-
них по ро ди ца што зна чај но до при но си сма ње њу вре ме на ко је су пру жни ци 
про во де у окви ру за јед нич ких по ро дич них ак тив но сти. Пар ти ци па ци ја 
же на на тр жи шту ра да пред ста вља пре крет ни цу за на ста нак про ме на у 
од но си ма из ме ђу про фе си о нал ног ра да и по ро дич ног жи во та. Пре овог 
пе ри о да ове две сфе ре по сма тра не су као се гре ги ра не и пот пу но не за ви-
сне јед на од дру ге [Pančić 2015].

Те о ри ја по ро дич ног стре са мо же се при ме ни ти на раз не кри тич не 
рад не до га ђа је ко ји не га тив но ути чу на по ро ди цу, као што су гу би так по сла 
и хро нич не рад не стре со ре, као што су пре оп те ре ће ње, не ста бил ност, 
не за до вољ ство ра дом. Мно ги усло ви за рад, иза зи ва чи су стре са код же-
на, као што су ло ши од но си са са рад ни ци ма и над ре ђе ни ма, те шко рад но 
оп те ре ће ње, не си гур ност на по слу, по сао ко ји је мо но тон, по на вља ју ћи 
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и сл. Стрес на по слу је по ве зан са де пре си јом, му ску ло ске лет ним по ре ме-
ћа ји ма, кар ди о ва ску лар ним бо ле сти ма и са го ре ва њем – bu r no ut [Ab dul lah, 
Ja han and Sa ha 2008]. Због рад ног стре са мно ге же не и мај ке мо ра ју од у-
ста ти од по сла и по све ти ти вре ме бри ну ћи за сво ју по ро ди цу што је мо-
гу ће нај бо ље. Ме ђу тим, фи нан сиј ски про бле ми мо гу ство ри ти ствар ну 
пре пре ку и мно ге мај ке по ста ју све сне да се мо ра ју вра ти ти на по сао 
ка ко би по мо гле у одр жа ва њу по ро дич ног бу џе та. Же не мо ра ју да „жон-
гли ра ју” из ме ђу де ша ва ња на по слу и по ро ди ци [O hi o LINK: Youn kin 2010; 
Nez had et al. 2010].

ПРЕ ГЛЕД ЛИ ТЕ РА ТУ РЕ

Кон фликт из ме ђу рад ног и по ро дич ног жи во та (wo rk fa mily con flict 
– WFC), стре са и на пре за ња су ис тра жи ва ли мно ги ау то ри, на ро чи то у 
за пад ном дру штву [Ca rl son, Kac mar and Vil li ams 2000], али ве ћи на ис тра-
жи ва ча ис ти че де фи ни ци ју ко ју су уста но ви ли Грин ха ус и Бју тел. Су коб 
из ме ђу рад ног и по ро дич ног дру штва де фи ни ше се као кон фликт ме ђу 
уло га ма ко ји се ја вља ка да по сто је два до ме на не у рав но те же ности, од но сно 
ка да по сто ји су коб из ме ђу раз ли чи тих уло га ко је игра иста осо ба [Gre en-
ha us and Be u tell 1985]. Овај су коб има три об ли ка: вре ме су ко ба, су коб услед 
тен зи је из ме ђу уло га и су коб у по на ша њу. Вре мен ски кон флик ти на ста ју 
ка да зах те ви раз ли чи тих уло га до во де до те шког ус по ста вља ња упра вља-
ња вре ме ном. Вре ме про ве де но у јед ној уло зи чи ни осо бу не до ступ ном 
да по све ти вре ме дру гој уло зи. Шта ви ше, пре о ку па ци је ко је се од но се на 
јед ну уло гу мо гу ути ца ти на до ступ ност осо бе за оба вља ње за да та ка ко ји 
се од но се на дру гу уло гу, чак и ако је осо ба фи зич ки при сут на. Ефек ти 
умор и стрес на по слу мо гу ути ца ти на по ро дич ни жи вот код ку ће, и обрат-
но. Ис тра жи ва чи све ви ше при зна ју ре ци проч ну при ро ду од но са из ме ђу 
ра да и по ро ди це, и усва ја ње дво смер не пер спек ти ве кон флик та рад ног и 
по ро дич ног жи во та. Та ко, раз ма тра ју две вр сте су ко ба: су коб из ме ђу по-
сла и по ро ди це, ко ји се ја вља при ли ком ра да и ко ји оме та по ро дич ни 
жи вот и су коб по ро ди це и по сла, ко ји се ја вља ка да по ро дич не си ту а ци је 
оме та ју про фе си о нал не оба ве зе. Ис тра жи ва ња су по ка за ла да по је дин ци 
до жи вља ва ју су коб из ме ђу по сла и по ро ди це ви ше од су ко ба из ме ђу по-
ро ди це и по сла [Fro ne, Yar dley and Mar kel 1997]. Ка да до ђе до кон флик та 
то не га тив но ути че и на ор га ни за ци ју и на по је дин ца. Прет ход на ис тра-
жи ва ња су от кри ла да ће осо ба ко ја до жи вља ва кон фликт рад ног и по ро-
дич ног жи во та до ве сти до по ве ћа ња здрав стве ног ри зи ка, сма њи ва ње 
учин ка у ра ду и жи во ту, спре ча ва ње стре са и сма ње ње за до вољ ства у живо-
ту [Fr o ne, Rus sell and Co o per 1992; Gre en ha us and Ko pel man 1981; Pa na tik 
et al. 2012]. 

Су коб рад не по ро ди це има зна чај не по сле ди це за све со ци јал не ак-
те ре (здрав стве не, со ци јал не еко ном ске ути ца је), што до во ди до по тре бе 
вла де да се са гле да ју уло ге раз ли чи тих ак те ра, као и да се при ла го ди 
јав на по ли ти ка, ка ко би се ови фак то ри до ве ли у склад с но вим ре ал но-
сти ма про фе си о нал не де лат но сти и по ро дич ног жи во та.
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За по шља ва ње же на до во ди у пи та ње тра ди ци о нал ни мо дел где је 
му шка рац ра дио, а же на би ла по све ће на по ро дич ним оба ве за ма. У са вре-
ме ном дру штву, же не су сте кле фи нан сиј ску не за ви сност и про фе си о нал но 
ис пу ње ње. При ход же на је по стао ва жан из вор фи нан сиј ске си гур но сти 
до ма ћин ста ва. Ствар ност, од но сно нор ма, су по ста ле по ро ди це са две ма 
за ра да ма.

Је дан од на чи на за про це ну ути ца ја по ми ре ња по сла и по ро ди це је 
ме ре ње сте пе на за до вољ ства ко је осе ћа ју по је дин ци у од но су на њи хов 
по ро дич ни жи вот и њи хов рад. Ис тра жи ва ња су до ка за ла [Al len et al. 2000; 
St-On ge et al. 2002] да су за по сле ни ко ји су не за до вољ ни про фе си о нал ним 
жи во том ма ње за до вољ ни жи во том уоп ште, као и са њи хо вим по ро дич-
ним жи во том. Та ко ђе, ве ли ко је ба лан си ра ње из ме ђу по ро дич ног и про-
фе си о нал ног жи во та и не за до вољ ства због мањ ка сло бод ног вре ме на 
[Ri ce, Fro ne and McFar lin 1992]. Мно ге сту ди је су по ка за ле да ви сок сте пен 
су ко ба из ме ђу про фе си о нал них и по ро дич них оба ве за по ве ћа ва ри зик 
по је дин ца за де пре си ју [Al len et al. 2000], анк си о зност, раз дра жљи вост и 
оп шти стрес у свом жи во ту; стрес ко ји се пре тва ра у осе ћа ње фру стра-
ци је и на пе то сти, кон зу ми ра ње ал ко хо ла и сл. [Fro ne 2000]. По сто је раз-
ли ке у род ној осно ви и у ти пу про бле ма са ко јим се до жи вља ва. Код 
же на су че шће ди јаг но сти ко ва ни по ре ме ћа ји рас по ло же ња или анк си о-
зно сти, а код му шка ра ца за ви сност од дро ге или ал ко хо ла [Fro ne, Rus sell 
and Co o per 1997].

Ин те ре сант но је раз мо три ти ути цај су ко ба по сла и по ро ди це на фи-
зич ко здра вље у од но су на из бор хра не. Не до ста так вре ме на је дан је од 
глав них пре пре ка за здра ву ис хра ну [He alth Ca na da, 2003]. Пре ма ре зул-
та ти ма Аленoве и сар. [2000] те шко ће ба лан си ра ња ра да и по ро дич ног 
жи во та та ко ђе ути че на брач ни жи вот. Ви сок сте пен тен зи ја из ме ђу по-
ро дич ног жи во та и про фе си о нал них од го вор но сти сма њу је брач ну хар-
мо ни ју. Ви ше стру ке уло ге ро ди те ља/су пру жни ка/рад ни ка оба ве зу ју их 
да ба лан си ра ју из ме ђу раз ли чи тих зах те ва и од го вор но сти сва ке од ових 
уло га. Ја сно је да они има ју пре ви ше по сла, а ма ло вре ме на. За по сле ни 
се жа ле на не до ста так вре ме на за по ро ди цу и при ја те ље [Sta ti stics Ca na-
da, 1999]. Не до ста так вре ме на ни је је ди на ва ри ја бла ко ја ути че на брач ни 
жи вот. Код не ких по је ди на ца ду га ли ста днев них ак тив но сти и про бле ми 
мо гу иза зва ти анк си о зност и осе ћај пре оп те ре ће но сти, што та ко ђе мо же 
до ве сти до по вла че ња из брач ног жи во та. Ови љу ди осе ћа ју да има ју 
мно го зах те ва у ра зним сфе ра ма њи хо вог жи во та и да не мо гу од го во ри-
ти на зах те ве брач ног жи во та. По вла че ћи се, по ку ша ва ју да убла же свој 
осе ћај пре оп те ре ће но сти. Дру ги, за раз ли ку од то га, ре а гу ју на су коб 
по сао/по ро ди ца и по ста ју де пре сив ни и усме ра ва ју љу ти то по на ша ње 
пре ма свом парт не ру [Ma ce wen and Ba r ling 1994]. Љу ди су у те шким рад-
ним си ту а ци ја ма не при ја тељ ски рас по ло же ни пре ма свом су пру жни ку, 
по ка зу ју ма ње то пли не пре ма дру ги ма и ма ње су у мо гућ но сти да им 
пру же по др шку. 

Рад но-по ро дич на рав но те жа та ко ђе ути че на про фе си о нал ни жи вот 
по је ди на ца. Рад ни ци ко ји има ју по те шко ћа у ба лан си ра њу про фе си о нал них 
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оба ве за и по ро дич ног жи во та су ма ње за до вољ ни сво јим по слом од оних 
ко ји не ма ју те шко ћа да ба лан си ра ју из ме ђу ове две сфе ре свог жи во та 
[St-Amo ur et al. 2007].

МЕ ТО ДО ЛО ГИ ЈА И ОПИС ИС ТРА ЖИ ВА ЊА

Упит ник ко ри шћен у ис тра жи ва њу са сто ји се од укуп но 25 пи та ња 
гру пи са них у се дам ди мен зи ја: не га тив на афек тив ност, су коб из ме ђу 
по сла и по ро ди це, су коб из ме ђу по ро ди це и по сла, по зи ти ван ути цај по-
сла на по ро ди цу, по зи ти ван ути цај по ро ди це на по сао, ор га ни за ци о на 
при вр же ност и на ме ра на пу шта ња по сла [Ka ra te pe and Ma ga ji 2008]. 

Ис тра жи ва ње је спро ве де но елек трон ским пу тем у пе ри о ду од 1. 
апри ла до 15. ју ла 2018. го ди не. Елек трон ски упит ник на пра вљен у go o gle 
form по слат је на елек трон ске адре се 33 ту ри стич ке ор га ни за ци је, 22 ту-
ри стич ке аген ци је и 26 хо те ла у Вој во ди ни ка те го ри са них са три, че ти ри 
и пет зве зди ца. До би јен је узо рак од 147 ис пи та ни ка од че га 92 жен ског 
по ла. За ме ре ње ста во ва ис пи та ни ка ко ри шће на је пе то сте пе на Ли ке р-
то ва ска ла ран ги ра на од 1 (уоп ште се не сла жем) до 5 (у пот пу но сти се 
сла жем).

Не га тив на афек тив ност или тен ден ци ја до жи вља ва ња и ис по ља ва ња 
не га тив них емо ци ја по кри ва ши рок ра спон авер зив них емо ци о нал них 
ста ња и тре ти ра се као си но ним за не у ро ти ци зам [Kolk et al. 2003]. Не у ро-
ти ци зам је ге не рал на скло ност да се до жи ве не га тив на осе ћа ња као што 
су: анк си о зност, де пре сив ност, уз не ми ре ност, љут ња, осе ћај кри ви це и 
по вре ђе но сти. Му шкар ци и же не ко ји има ју из ра же ну цр ту не у ро ти ци зма 
ви ше су скло ни ира ци о нал ним иде ја ма, сла би је кон тро ли шу сво је им пул-
се и има ју сла би је ка па ци те те за пре вла да ва ње стре са. Осо бе ко је има ју 
сла би је из ра жен не у ро ти ци зам мо гу се ока рак те ри са ти као емо ци о нал но 
ста бил не, ста ло же не, ре лак си ра не, у ста њу су да се су о че са стре сним 
си ту а ци ја ма без па нич не уз не ми ре но сти [Knežević, Ra do vić i Opa čić 1997]. 
Фак тор не га тив на афек тив ност је пре у зет из мул ти ди мен зи о нал ног ин дек-
са лич но сти [Ag ho et al. 1992] и укљу чу је три ва ри ја бле. Фак то ри су коб 
из ме ђу по сла и по ро ди це, су коб из ме ђу по ро ди це и по сла, по зи ти ван 
ути цај по сла на по ро ди цу, по зи ти ван ути цај по ро ди це на по сао са сто је 
се из 16 ва ри ја бли пре у зе тих из ис тра жи ва ња Гр зи вач и Ма ркс [Grzywacz 
and Marks 2000]. Сва ки од фак то ра, два ти па су ко ба и два ти па по зи тив-
ног ути ца ја, укљу чу је по че ти ри пи та ња. Че ти ри пи та ња ко ја су ве за на за 
ор га ни за ци о ну по др шку пре у зе та су из ска ле ко ја ме ри ор га ни за ци о ну 
при вр же ност [Mow day 1979]. На ме ра на пу шта ња по сла ме ре на је са два 
пи та ња пре у зе та из ис тра жи ва ња ко је су спро ве ли Синг, Вер бе ке и Родс 
[1996]. 

По ред на ве де них за ви сних ва ри ја бли у упит ник је укљу че но и шест 
за ви сних ва ри ја бли ко је се од но се на со ци о де мо граф ске ка рак те ри сти ке 
ис пи та ни ка (пол, ста рост, ви си на ме сеч них при хо да, обра зо ва ње, брач ни 
ста тус, број де це).



ПО ЛА ЗНЕ ХИ ПО ТЕ ЗЕ

На осно ву пре гле да ре ле вант не ли те ра ту ре у ра ду је по ста вље но 
шест по ла зних хи по те за:

H1: Ви сок ни во су ко ба из ме ђу по сла и по ро ди це и по ро ди це и по сла 
ути ца ће на на ме ру на пу шта ња по сла;

H2: По зи ти ван ути цај по сла на по ро ди цу и по ро ди це на по сао је у не га-
тив ној ве зи са на ме ром на пу шта ња по сла;

H3: Не га тив на афек тив ност за по сле них ути че на ве ћи сте пен на ме ре 
на пу шта ња по сла;

H4: По зи ти ван ути цај по сла на по ро ди цу и по ро ди це на по сао ути ца ће 
на ве ћи сте пен ор га ни за ци о не при вр же но сти;

H5: Ви сок ни во су ко ба из ме ђу по сла и по ро ди це и по ро ди це и по сла се 
не га тив но од ра жа ва на ор га ни за ци о ну при вр же ност;

H6: Не га тив на афек тив ност за по сле них не га тив но ути че на ор га ни за ци-
о ну при вр же ност.

РЕ ЗУЛ ТА ТИ ИС ТРА ЖИ ВА ЊА 
Опис узор ка

У скла ду са по ста вље ним ци љем ис тра жи ва ња у ста ти стич ку ана-
ли зу су укљу че ни са мо ис пи та ни ци жен ског по ла. Од укуп ног бро ја ис пи-
та ни ка жен ског по ла 35 је за по сле но у ту ри стич ким ор га ни за ци ја ма, 21 
у ту ри стич ким аген ци ја ма и 36 у хо те ли ма у Вој во ди ни (од че га је 11 
хо те ла са три зве зди це, 15 са че ти ри зве зди це и 10 са пет зве зди ца). У по-
сма тра ном узо р ку до ми ни ра ју же не ста ро сти од 31 до 40 го ди на са ви со-
ком шко лом и про сеч ним ме сеч ним при ма њи ма из ме ђу 301 и 500 eвра. 
Ви ше од по ло ви не ис пи та ни ца је у бра ку, а 45,7% има дво је де це.

Та бе ла 1. Со ци о де мо граф ске ка рак те ри сти ке ис пи та ни ка

Ва ри ја бле Ве ли чи на узор ка Про це нат 
Старост
21–30 21 22,8
31–40 40 43,5
41–50 27 29,4
51–60 4 4,3
Oбразовање
Виша шко ла 13 14,1
Ви со ка шко ла 55 59,8
Ма ги стар ске и ма стер сту ди је 24 26,1
Висинамесечнихприхода
до 300 € 17 18,5
301–500 € 46 50,0
501–700 € 12 13,0
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701–1.000 € 15 16,3
1.001–1.500 € 2 2,2
Брачностање
У да та 53 57,6
Раз ве де на 6 6,5
Са ма 23 25,0
Удо ви ца 2 2,2
У ван брач ној за јед ни ци 8 8,7
Бројдеце
Без де це 25 27,2
Јед но 23 25,0
Дво је 42 45,7
Тро је 2 2,2

Ре зул та ти де скрип тив не ста ти стич ке ана ли зе  
и по у зда ност мо де ла

На осно ву ре зул та та при ка за них у Та бе ли 2 по твр ђе на је по у зда ност 
мо де ла ко ри шће ног у ис тра жи ва њу. Вред но сти Крон ба хо вог ал фа ко е-
фи ци јен та пре ла зе пре по ру че ну вред ност од 0,7 код свих из дво је них 
фак то ра [Ka i ser 1974]. Вред но сти арит ме тич ких сре ди на ука зу ју на ви сок 
сте пен ор га ни за ци о не при вр же но сти од стра не за по сле них (M=4,00; 
SD=0,77) и ни зак сте пен на ме ре на пу шта ња по сла (M=2,43; SD=1,11). 
Ис пи та ни ци су се из ја сни ли да ин тен зив ни је пер ци пи ра ју су коб из ме ђу 
по сла и по ро ди це не го обр ну то, су коб из ме ђу по ро ди це и по сла. Та ко ђе, 
по зи ти ван ути цај по ро ди це на по сао ја чи је не го по зи ти ван ути цај по сла 
на по ро ди цу. Сред ња вред ност фак то ра не га тив на афек тив ност из но си ла 
је 2,9 на осно ву че га се мо же прет по ста ви ти да су за по сле не же не у по-
сма тра ном узо р ку ре ла тив но ста ло же не, емо тив но ста бил не и у ста њу су 
да се су о че са стре сним си ту а ци ја ма на по слу.

Та бе ла 2. Де скрип тив на ста ти стич ка ана ли за и тест по у зда но сти

Фак то ри и питања M Станд. 
дев.

Крон ба хов ал фа 
ко е фи ци јент 

Не га тив на афек тив ност 2,90 1,06 0,81
По не кад ме ма њи про бле ми пре ви ше ири ти ра ју 3,05 1,31
Че сто сам нер во зан/на због сит них не при јат но сти 2,79 1,22
По сто је да ни ка да сам на ру бу жи ва ца све вре ме 2,85 1,21
Су коб из ме ђу по сла и по ро ди це 3,39 0,90 0,81
По сао сма њу је мо ју ак тив ност код ку ће 3,51 1,19
Стрес на по слу чи ни ме нер во зном код ку ће 3,37 1,14
По сао чи ни да се осе ћам ве о ма умо р но за оба вља ње 
ства ри код ку ће ко је зах те ва ју па жњу 3,50 1,07

По слов не бри ге и про бле ми оме та ју ме ка да сам код ку ће 3,17 1,11
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Су коб из ме ђу по ро ди це и по сла 2,50 0,89 0,77
Кућ не оба ве зе сма њу ју енер ги ју ко ју би тре ба ло да 
по све тим по слу 2,41 1,12

Лич не, по ро дич не бри ге и про бле ми оме та ју ме ка да сам 
на по слу 2,58 1,23

Ак тив но сти и за ду же ња код ку ће ути чу на ко ли чи ну сна 
ко ји ми је по тре бан за оба вља ње по сла 2,91 1,32

Стрес код ку ће чи ни ме нер во зном на по слу 2,11 0,93
По зи ти ван ути цај по сла на по ро ди цу 3,04 0,84 0,75
Ства ри ко је ра дим на по слу по ма жу ми у ре ша ва њу 
лич них и прак тич них про бле ма код ку ће 2,46 1,06

Ства ри ко је ра дим на по слу чи не ме за ни мљи ви јом 
осо бом код ку ће 2,91 1,22

Успе шан дан на по слу чи ни ме за до вољ ним/за до вољ ном 
код ку ће 4,04 1,07

Ве шти не ко је ко ри стим на по слу ко ри сне су за ства ри 
ко је мо рам учи ни ти код ку ће 2,75 1,08

По зи ти ван ути цај по ро ди це на по сао 3,88 0,83 0,76
Раз го вор са не ким од уку ћа на по ма же ми да се из бо рим 
са про бле ми ма на по слу 3,61 1,12

Обез бе ђи ва ње оног што је по треб но за ку ћу чи ни да 
вред но ра дим на по слу 3,65 1,11

Љу бав и по што ва ње ко је до би јам код ку ће, чи ни ме 
са мо у ве ре ним/са мо у ве ре ном на по слу 4,22 1,08

По ро дич ни жи вот по ма же ми да се опу стим и осе ћам 
спрем ним/ном за сле де ћи рад ни дан 4,03 1,05

Ор га ни за ци о на при вр же ност 4,00 0,77 0,84
Ста ло ми је до бу дућ но сти пред у зе ћа у ком сам 
за по слен/на 4,35 0,83

По но сан/на  сам што мо гу ре ћи дру ги ма да ра дим за ово 
пред у зе ће 4,08 0,89

Спре ман/на сам да уло жим до ста на по ра и из над 
оче ки ва ног ка ко би пред у зе ће би ло успе шно 4,18 096

За ме не је ово нај бо ља од свих мо гу ћих ор га ни за ци ја за 
рад 3,38 1,07

На ме ра на пу шта ња по сла 2,43 1,11 0,90
Че сто раз ми шљам о од ла ску 2,66 1,20
Ве ро ват но ћу по тра жи ти но ви по сао сле де ће го ди не 2,21 1,13

Ре зул та ти ре гре си о не ана ли зе 

Стан дард на ви ше стру ка ре гре си ја је упо тре бље на ка ко би се оце ни-
ла мо гућ ност из дво је них фак то ра (не га тив на афек тив ност, су коб из ме ђу 
по сла и по ро ди це, су коб из ме ђу по ро ди це и по сла, по зи ти ван ути цај по-
сла на по ро ди цу и по зи ти ван ути цај по ро ди це на по сао) да пред ви де 
на ме ру на пу шта ња по сла од стра не ан ке ти ра них же на (Та бе ла 3). 

402



Та бе ла 3. Пре дик тор ско деј ство из дво је них фак то ра на на ме ру на пу шта ња по сла

Не за ви сна варијабла B Beta R2 Sig.
не га тив на афек тив ност 0,116 0,111 0,012 0,292
су коб из ме ђу по сла и по ро ди це 0,529 0,430 0,185 0,000*

су коб из ме ђу по ро ди це и по сла 0,031 0,025 0,001 0,812
по зи ти ван ути цај по сла на по ро ди цу - 0,325 - 0,245 0,060 0,018**

по зи ти ван ути цај по ро ди це на по сао - 0,027 - 0,021 0,001 0,845
* p<0,01; ** p<0,05

По сма тра ју ћи ко ло ну R2 мо же се за кљу чи ти да се нај ве ћи про це нат 
ва ри ја ци је на ме ре на пу шта ња по сла, као за ви сне ва ри ја бле, мо же пред ви-
де ти сте пе ном су ко ба из ме ђу по сла и по ро ди це (18,5%). Та ко ђе, на ме ра 
на пу шта ња по сла се мо же јед ним де лом пред ви де ти по зи тив ним ути ца-
јем по сла на по ро ди цу (6%). Не га ти ван пред знак ука зу је да ће на ме ра 
на пу шта ња по сла би ти ма ња што је по зи ти ван ути цај по сла на по ро ди цу 
ја чи. Оста ли фак то ри не пре дик ту ју зна чај но на ме ру на пу шта ња по сла. 
Ре зул та ти ис тра жи ва ња су де ли мич но до ка за ли пр ву и дру гу хи по те зу 
док тре ћа хи по те за ни је по твр ђе на.

У сле де ћој та бе ли је при ка зан сте пен до коjeг из дво је ни фак то ри мо гу 
да пред ви де при вр же ност за по сле них пред у зе ћу у ко јем су за по сле ни.

Та бе ла 4. Пре дик тор ско деј ство из дво је них фак то ра на ор га ни за ци о ну при вр-
же ност

Не за ви сна варијабла B Beta R2 Sig.
не га тив на афек тив ност 0,154 0,210 0,040 0,044
су коб из ме ђу по сла и по ро ди це 0,032 0,037 0,001 0,727
су коб из ме ђу по ро ди це и по сла 0,015 0,018 0,001 0,866
по зи ти ван ути цај по сла на по ро ди цу 0,519 0,562 0,315 0,000*

по зи ти ван ути цај по ро ди це на по сао 0,250 0,269 0,072 0,010**

* p<0,01; ** p<0,05

Нај ве ћи про це нат ва ри ја ци је за ви сне ва ри ја бле ор га ни за ци о не при-
вр же но сти мо же се об ја сни ти по зи тив ним ути ца јем по сла на по ро ди цу 
(31,5%), као и по зи тив ним ути ца јем по ро ди це на по сао (7,2%). Су коб из-
ме ђу по сла и по ро ди це и по ро ди це и по сла, као и не га тив на афек тив ност, 
не пред ви ђа ју зна чај но при вр же ност за по сле них ор га ни за ци ји. На осно ву 
ре зул та та до би је них на по сма тра ном узо р ку че твр та хи по те за је у пот-
пу но сти до ка за на, док се пе та и ше ста хи по те за од ба цу ју.
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ЗА КЉУ ЧАК

По сло дав ци и струч ња ци за по ро дич не од но се сма тра ју да се струк-
ту ра по ро ди це ме ња и да је то глав ни из вор стре са на по слу и код ку ће. 
Же не тре ба да осе те да је њи хов рад ва жан и нео п хо дан. 

Би ланс рад не по ро ди це пред ста вља ве о ма ства ран иза зов за це ло-
куп но дру штво. Обим овог су ко ба, ка ко је от кри ве но у број ним сту ди ја-
ма, по твр ђу је шта се сва ко днев но де ша ва: по ро ди це и по је дин ци има ју 
све ви ше по те шко ћа у ус по ста вља њу и одр жа ва њу рав но те же из ме ђу 
број них, а по не кад и кон тра дик тор них зах те ва рад ног и по ро дич ног жи-
во та.

Ис тра жи ва њем је по твр ђе но, као и у број ним дру гим сту ди ја ма, да 
же не ин тен зив ни је пер ци пи ра ју су коб из ме ђу по сла и по ро ди це не го 
обр ну то, су коб из ме ђу по ро ди це и по сла. Та ко ђе, по зи ти ван ути цај по-
ро ди це на по сао је ја чи не го по зи ти ван ути цај по сла на по ро ди цу. Сред-
ња вред ност фак то ра не га тив на афек тив ност је из но си ла 2,9 на осно ву 
че га се мо же прет по ста ви ти да су за по сле не же не у ту ри стич кој ин ду-
стри ји, у по сма тра ном узо р ку, ре ла тив но ста ло же не, емо тив но ста бил не 
и у ста њу су да се су о че са стре сним си ту а ци ја ма на по слу. Та ко ђе, ре-
зул та ти су по ка за ли да је на ме ра на пу шта ња ма ња што је по зи тив ни ји 
ути цај по сла на по ро ди цу. 

Ре зул та ти ра да мо гу да ти ва жне ин фор ма ци је ко је омо гу ћа ва ју раз-
вој обра зов них ала та и ин тер вен ци ја ко је мо гу по ди ћи свест о пи та њи ма 
рад не по ро ди це, пре све га же на и стре са ко је до жи вља ва ју у рад ном окру-
же њу. Ови на ла зи мо гу би ти ко ри сни за ор га ни за ци је, ком па ни је и здрав-
стве не про фе си о нал це ко ји по ма жу рад ним же на ма да сма ње про бле ме 
везане за пи та ња ра да и по ро ди це. По сто ји ве ли ка по тре ба ис тра жи ва ња 
за по сле них же на, на ро чи то у ве зи с ути ца јем и по ја вом стре са на по слу 
на мен тал но здра вље. 

Та ко ђе, по ли ти ка вла де мо ра да на пра ви рав но те жу из ме ђу рад ног 
и по ро дич ног дру штва, с ци љем по бољ ша ња ква ли те та жи во та. У по је-
ди ним зе мља ма се то уве ли ко ра ди. На осно ву број них до ступ них на уч-
них по да та ка, по сто ји те шко ћа у ба лан си ра њу ра да и по ро ди це и то је 
чест фе но мен у на шем дру штву и по ве зан је с ни зом не га тив них ефе ка та 
пре све га на здра вље оних ко ји га до жи вља ва ју. Ови ар гу мен ти чи не зна-
чај но, до дат но оправ да ње за спро во ђе ње ме ра ко је пру жа ју аде кват ну 
по др шку ро ди те љи ма, пре све га за по сле ним же на ма. 

ЗА ХВАЛ НИ ЦА

Ис тра жи ва ње је део про јек та „Етич ке гру пе Вој во ди не у 21. ве ку – 
ста ње и пер спек ти ве одр жи во сти”, број 142-451-2356/2018-03, фи нан си ран 
од стра не По кра јин ског се кре та ри ја та за обра зо ва ње и на уч но и стра жи-
вач ку де лат ност. 
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SUM MARY: Work and fa mily are the two most im por tant aspects of a wo man’s 
li fe. The pro blem of mi smatch bet we en work and fa mily in ten si fi es and cul mi na tes in 
mo dern fa mi li es in which both spo u ses are equ ally ab sent from the fa mily. The em-
ployment of both spo u ses af fects fa mily li fe by pre ven ting the ful fil lment of fa mily ro les 
and obli ga ti ons in the way that it had fun cti o ned be fo re the mas si ve par ti ci pa tion of wo-
men in the la bo ur mar ket be gan. In cre a sed in te rest in this is sue star ted with the mas si ve 
em ployment of wo men. Wo men be co me fi nan ci ally mo re in de pen dent than the ir hus bands, 
ha ve less ti me for fa mily re spon si bi li ti es, se ek gre a ter equ a lity in de ci sion-ma king, le a-
ding to in cre a sed op por tu ni ti es to re port con flicts of fa mily and bu si ness ro les, as job 
matching re qu i re ments and fa mily ac ti vi ti es are hig her. When a con flict ari ses, it al so 
af fects the or ga ni za tion and the in di vi dual. Nu me ro us stu di es ha ve fo und that a per son 
ex pe ri en cing a con flict of wor king and fa mily li fe will ex pe ri en ce an in cre a se in he alth 
risk, a re duc tion in work and li fe ef fects, and a dec re a se in li fe sa tis fac tion.

The pa per pre sents the re sults of a re se arch ai med at exa mi ning the in flu en ce of 
ne ga ti ve af fec ti vity, con flic tual in ter ac tion of work and fa mily, as well as the po si ti ve 
in ter ac tion of the work and fa mily ro le of wo men em ployed  in the to u rism in du stry of 
Voj vo di na on or ga ni za ti o nal com mit ment and in tent to le a ve the job. The re se arch was 
con duc ted in ho tels, tra vel agen ci es and to u rist or ga ni za ti ons. The re sults of the sur vey 
ha ve shown that the con flict bet we en work and fa mily af fects the in cre a se in the in ten tion 
to le a ve the or ga ni za tion, and that, as is ex pec ted, a po si ti ve in ter ac tion bet we en fa mily 
and work in cre a ses the de gree of af fec ti ve com mit ment to the or ga ni za tion.

KEYWORDS: ca re er, fa mily li fe, wo men, to u rist in du stry, Voj vo di na
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СА ЖЕ ТАК: Има ју ћи у ви ду за бе ле же ни по раст за вр шног фер ти ли-
те та ви со ко о бра зо ва них же на у пе ри о ду 1991–2011, циљ ра да је да се ука-
же на то ко ли ко про ме не у ве ро ват но ћа ма по ве ћа ња бро ја де це до при но се 
том по ра сту. На ве де ни циљ под ра зу ме ва ће при ме ну ме то да де ком по зи ци-
је ба зи ра ном на по да ци ма по пи са ста нов ни штва из 1991. и 2011. го ди не, уз 
об у хват же на пост фер тил не до би. Ре зул та ти по ка зу ју да се за бе ле же ни 
по раст за вр шног фер ти ли те та ви со ко о бра зо ва них же на у нај ве ћој ме ри 
об ја шња ва по зи тив ним по ма ци ма у про гре си ја ма ка пр во- и дру го ро ђе њу, 
што све до чи о све из ра же ни јој до ми нант но сти ни ских ре про дук тив них 
нор ми. С об зи ром на њи хо ву све ве ћу те жњу да се оства ре као мај ке али 
да се све че шће за у ста вља ју на јед ном де те ту (евен ту ал но дво је), мо же се 
ре ћи да би у фо ку су по пу ла ци о не по ли ти ке тре ба ло да бу де де ло ва ње у 
прав цу олак ша ва ња од лу ке о ула ску у ро ди тељ ство. 

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: за вр шни фе р ти ли тет, ви со ко о бра зо ва не же не, по-
пу ла ци о на по ли ти ка, Ср би ја

КОН ТЕКСТ И ЦИЉ ИС ТРА ЖИ ВА ЊА

Као и у оста лим евр оп ским зе мља ма [Wo od, Ne els and Kill 2014; Br-
zo zow ska 2015; Be a u jo uan, Br zo zow ska and Ze man 2016; Ja lo va a ra et al. 
2017], не га тив на ве за из ме ђу фер ти ли те та и обра зо ва ња ег зи сти ра и у 
Ср би ји [Рашевић 1995; Ра ше вић 2015; Va sić, Gli go ri je vić and De ve džić 2014; 
Ra še vić and Va sić 2017]. У ли те ра ту ри се по раст обра зо ва ња до во ди у ве зу 
са ши ре њем пост ма те ри ја ли стич ких вред но сти и нор ми ко је об ли ку ју 
ни ске фе р ти ли тет не пре фе рен ци је [Lest ha eg he and Van de Kaa 1987], као 
и с по ра стом опор ту ни тет них тро шко ва ра ђа ња де те та [Bec ker 1991]. Пре-
ма по да ци ма по пи са ста нов ни штва (2011), за вр шни фер ти ли тет ви со ко-



о бра зо ва них же на (50+) био на ни воу 1,52, од но сно на ни воу ко ји је за око 
20% ни жи у од но су на же не ко је не ма ју тер ци јар но обра зо ва ње (1,86). Глав-
ни узрок нај ни жег фер ти ли те та је сте од ла га ње ро ди тељ ства ко је је пр во-
бит но ини ци ра но ду жим про це сом шко ло ва ња, као и ни зом ди рект них 
и ин ди рект них фак то ра ко је са со бом „до но си” ви со ко обра зо ва ње.

Ме ђу тим, пот пу но су прот но же на ма без ви со ке школ ске спре ме, код 
ви со ко о бра зо ва них же на пост фе р тил не до би еви ден ти ран је по раст ни воа 
ра ђа ња у пе ри о ду 1991–2011 (са 1,26 на 1,52). Чи ње ни ца је да се по раст за-
вр шног фе р ти ли те та од ви јао па ра лел но са све у куп ном екс пан зи јом нај-
о бра зо ва ни је ка те го ри је же на. Та ко се ап со лут ни број ви со ко о бра зо ва них 
же на (50+) по ве ћао 3,5 пу та у на ве де ном пе ри о ду, тј. са 52.169 на 190.688. 
По ред то га, у об ја шње њу ра сту ћег трен да за вр шног фер ти ли те та тре ба 
узе ти у об зир, с јед не стра не, мо р та ли тет ни фак тор, и с дру ге стра не, из ла-
зак „бе би-бу ме ра” из фе р тил не до би. Пр во, не тре ба за не ма ри ти до при нос 
мо р та ли те та ста ри јих ко хор ти же на ко ји ма је ти пи чан ни жи ни во ра ђа ња 
због кон тек ста жи вље ња и од ра ста ња у усло ви ма пред и за вре ме Дру гог 
свет ског ра та. С дру ге стра не, ро ђе ње и од ра ста ње у вре ме ну ко је је обе ле-
же но опо рав ком, об но вом и све оп штим про гре сом у пе ри о ду ко ји је усле дио 
на кон за вр шет ка ра та, сва ка ко су се мо гли по зи тив но од ра зи ти на ре про дук-
тив но по на ша ње ге не ра ци је „бе би-бу ме ра”.1 По да ци по пи са (2011) по ка-
зу ју да су ви со ко о бра зо ва не „бе би-бу мер ке” (же не у пе де се тим и ра ним 
ше зде се тим го ди на ма) ра ђа ле у про се ку 1,56 де те та по же ни, што је ви ше у 
од но су на за бе ле же ни ни во за вр шног фер ти ли те та ви со ко о бра зо ва них же на 
у ка сним ше зде се тим и се дам де се тим го ди на ма ста ро сти (Гра фи кон 1). 

1 Ка ко Ј. Сто јил ко вић [2010] на во ди, „бе би-бу ме ри ма” се мо гу сма тра ти ге не ра ци је 
ро ђе не из ме ђу 1947. и 1957. го ди не
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Гра фи кон 1.За вр шни фе р ти ли тет же на (50+) пре ма обра зов ном ни воу и ста ро-
сним ко хор та ма, Ре пу бли ка Ср би ја, 1991–2011. го ди не

Из вор: Пре ма по да ци ма По пи са ста нов ни штва и до ма ћин ства 1991–2011. го ди не



Да кле, по раст за вр шног фе р ти ли те та нај о бра зо ва ни јих же на ис по ља ва 
се на два на чи на. Пр во, по ре де ћи ста ро сне ко хор те, за вр шни фе р ти ли тет 
је нај ви ши код нај мла ђих ге не ра ци ја (50–54, 55–59), док је нај ни жи код 
нај ста ри је (75+) (1,55 на спрам 1,26). Дру го, као што је спо ме ну то, по ре-
де ћи по пи сне го ди не, све ста ро сне ко хор те ви со ко о бра зо ва них же на ко је 
су иза шле из фер тил ног пе ри о да ка рак те ри ше по раст ни воа ра ђа ња, и то 
на ро чи то код ше зде се то го ди шња ки ња (за 0,3 де те та по же ни) (Гра фи кон 
1). Ка ко М. Ра ше вић [1995] на во ди, ин тен зи ван по раст ра ђа ња код же на 
с нај ви шим обра зо ва њем, од но сно њи хо во при бли жа ва ње по бро ју де це 
про се ку за оста ле же не исте ста ро сти, мо же се ту ма чи ти и гу бит ком од-
ре ђе ног ели ти зма и оних ка рак те ри сти ка ко ји ма се ра ни је од ли ко вао нај-
ве ћи број фа кул тет ски обра зо ва них же на (пот пу на по све ће ност ка ри је ри, 
ка сно сту па ње у брак, ве ли ко уче шће не у да тих и раз ве де них итд.).

С об зи ром на на пред пре до че но, циљ овог ра да је сте да по ка же у ко јој 
ме ри про ме не у про гре си ја ма у па ри те ту де це (ве ро ват но ће по ве ћа ње 
бро ја жи во ро ђе не де це) до при но се по ра сту за вр шног фер ти ли те та ви со-
ко о бра зо ва них же на. Ве ро ват но ће по ве ћа ња бро ја де це омо гу ћа ва ју са гле-
да ва ње ре про дук тив них нор ми кроз исто риј ску ди мен зи ју што је ва жно 
има ју ћи у ви ду про блем не до вољ ног ра ђа ња у на шој зе мљи. С дру ге стра-
не, екс пан зив ни по раст бро ја нај о бра зо ва ни јих же на го во ри у при лог то ме 
да ће ре про дук ци ја у бу дућ но сти све ви ше би ти осло ње ња упра во на њих. 
То упу ћу је на ре ле вант ност са гле да ва ња ре про дук тив ног по на ша ња нај-
о бра зо ва ни јих же на при кре и ра њу ме ра за под сти ца ње ра ђа ња.

МЕ ТО ДО ЛО ГИ ЈА ИС ТРА ЖИ ВА ЊА

Циљ ра да под ра зу ме ва при ме ну ме то да де ком по зи ци је ба зи ра ном на 
по да ци ма По пи са ста нов ни штва и до ма ћин ства из 1991. и 2011. го ди не.2 
Об у хва ће не су же не пост фер тил не до би са за вр ше ном ви шом шко лом / 
ви со ком шко лом / фа кул те том / ака де ми јом (ста ро сне ко хор те 50–54; 
55–59; 60–64; 65–69; 70–74; 75+).

Ме тод де ком по зи ци је ба зи ран на ве ро ват но ћа ма по ве ћа ња бро ја де це 
[Ze man et al. 2018], омо гу ћа ва да се за бе ле же ни по раст за вр шног фер ти-
ли те та ви со ко о бра зо ва них же на у пе ри о ду 1991–2011. раз ло жи на до при-
но се про ме на у ве ро ват но ћа ма ра ђа ња нај ма ње јед ног де те та (a0), нај ма ње 
дво је де це (a1), за тим нај ма ње тро је де це (a2) и про ме на у ве ро ват но ћи 
ра ђа ња де це ви со ких ре до ва ро ђе ња (че твр то и ви ше) (a3+).

Раз ла га ње за бе ле же ног по ра ста за вр шног фер ти ли те та (раз ли ка у 
сто пи ку му ла тив ног фер ти ли те та у 2011. (СКФ2011) и 1991. (СКФ1991) на 
спо ме ну те до при но се, под ра зу ме ва не ко ли ко фа за. Пр во, на осно ву ди-
стри бу ци је ви со ко о бра зо ва них же на ана ли зи ра них ста ро сних ко хор ти 
пре ма бро ју жи во ро ђе не де це, из ра чу на ва ју се ве ро ват но ће по ве ћа ња 
бро ја де це за 1991. и 2011. го ди ну:

2 Ре зул та ти у овом ра ду су ис ка за ни за Ре пу бли ку Ср би ју без по да та ка за АП Ко со во 
и Ме то хи ју.
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Σ4+
i+1 Vx ai = ———— (1)

Σ4+
i  Vx

i – па ри тет жи во ро ђе не де це; Σ4+
i  Vx – број ви со ко о бра зо ва них же на ста ро-

сти x ко је има ју нај ма ње i бро ја де це, Σ4+
i+1 Vx – број ви со ко о бра зо ва них 

же на ста ро сти x ко је има ју нај ма ње i + 1 бро ја де це. 

За тим се у дру гој фа зи, на осно ву до би је них ве ро ват но ћа (a0, a1, a2, a3+), 
из ра чу на ва сто па ку му ла тив ног фер ти ли те та ви со ко о бра зо ва них же на 
ана ли зи ра них ста ро сних ко хор ти за 1991. и 2011. го ди ну (СКФ1991, СКФ2011): 

 СКФ = а0 + а0 * а1 + а0 * а1 * а2 + а0 * а1 + а2 * а3+ (2)

Тре ћа фа за укљу чу је из ра чу на ва ње „стан дар ди зо ва не” сто пе ку му-
ла тив ног фер ти ли те та у 1991. го ди ни, при че му се као стан дард узи ма ју 
ве ро ват но ће по ве ћа ња бро ја де це из 2011. го ди не, иду ћи од ни жих (a0) ка 
ви шим па ри те ти ма (a3+). Сле де ћи Фо р му лу 2, из ра чу на ва се нај пре „стан-
дар ди зо ва на” сто па ку му ла тив ног фер ти ли те та у 1991. го ди ни при че му 
се као стандaрд узи ма ве ро ват но ћа ра ђа ња нај ма ње јед ног де те та из 2011. 
го ди не ( ). Узи ма ју ћи као стан да рд ве ро ват но ћу ра ђа ња нај ма-
ње дво је де це и ве ро ват но ћу ра ђа ња нај ма ње тро је де це из 2011. го ди не, 
на исти на чин ра чу на ју се и 

  
(3)

  
(4)

 
  

(5) 

На осно ву до би је них стан дар ди зо ва них сто па (фор му ле 3, 4, 5), у 
за вр шној че твр тој фа зи из ра чу на ва ју се до при но си про ме на у ве ро ват-
но ћа ма ра ђа ња нај ма ње јед ног де те та (ad

0 ), нај ма ње дво је де це (ad
1 ), нај ма-

ње тро је де це (ad
2 ) и до при нос про ме на у ве ро ват но ћи ра ђа ња де це ви со ких 

па ри те та (ad
3+), укуп ној ра зли ци у сто пи ку му ла тив ног фе р ти ли те та у 

2011. и 1991. (SKF2011 – SKF1991):

  (6)

  (7)

  (8)



  (9)

Збир ова че ти ри до при но са (ре зул та ти фор му ла 6, 7, 8, 9) јед нак је 
укуп ној ра зли ци у сто пи ку му ла тив ног фе р ти ли те та у 2011. и 1991. го ди ни 
(СКФ2011 – СКФ1991). Исти по сту пак би ће при ме њен у сва кој ана ли зи ра ној 
ста ро сној ко хор ти ви со ко о бра зо ва них же на (50–54; 55–59; 60–64; 65–69; 
70–74; 75+).

РЕ ЗУЛ ТА ТИ ИС ТРА ЖИ ВА ЊА: 
КРЕ ТА ЊЕ ВЕ РО ВАТ НО ЋА ПО ВЕ ЋА ЊА БРО ЈА ДЕ ЦЕ  

У ПЕ РИ О ДУ 1991–2011.

Да мај чин ство за у зи ма зна чај но ме сто у жи во ту ви со ко о бра зо ва них 
же на по твр ђу је нај ви ша вред ност ве ро ват но ће ра ђа ња нај ма ње јед ног 
де те та (пре ма по пи су из 2011. го ди не у про се ку 0,845 за све ко хор те пост-
фер тил не до би), а за тим и ви со ка про гре си ја ка дру го ро ђе њу (0,680). С 
дру ге стра не, ве ро ват но ћа да ви со ко о бра зо ва на же на (50+) с дво је де це 
ро ди нај ма ње тре ће де те из но си ла је 0,103. Слич но, про гре си ја ка че твр том 
(или ви ше) де те ту на ни воу од 0,101 ука зу је на то да је про пор ци ја оних 
ко је има ју нај ма ње че тво ро (или ви ше) де це у укуп ном бро ју ви со ко о бра-
зо ва них же на (50+) са тро је де це из но си ла 10,1%. На ду гу по сто ја ност 
ни ских ре пр о дук тив них нор ми код нај о бра зо ва ни јих же на ука зу је исти 
мо дел ве ро ват но ће по ве ћа ња бро ја жи во ро ђе не де це код свих ста ро сних 
ко хор ти ко је су за вр ши ле ре пр о дук ци ју (Та бе ла 1).

Та бе ла 1.За вр шни фер ти ли тет и ве ро ват но ће по ве ћа ња бро ја де це ви со ко о бра-
зо ва них же на по ста ро сним ко хор та ма, Ре пу бли ка Ср би ја, 1991–2011.

Ста ро сне 
ко хор те

За вр шни 
фе р ти ли тет

СКФ

Ве ро ват но ће по ве ћа ња бро ја жи во ро ђе не де це

а0 а1 а2 а3+

1991
50–54 1,45 0,847 0,635 0,093 0,241
55–59 1,34 0,810 0,578 0,103 0,261
60–64 1,23 0,754 0,537 0,152 0,227
65–69 1,21 0,709 0,562 0,204 0,255
70–74 1,20 0,676 0,571 0,274 0,281
75+ 1,12 0,616 0,593 0,299 0,299

2011
50–54 1,55 0,848 0,718 0,134 0,101
55–59 1,56 0,857 0,724 0,115 0,094
60–64 1,57 0,870 0,724 0,101 0,093
65–69 1,54 0,866 0,707 0,094 0,106
70–74 1,43 0,844 0,641 0,082 0,079
75+ 1,26 0,781 0,557 0,090 0,134

Из вор: По пис ста нов ни штва и до ма ћин ства 1991–2011.
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Про ме не у пе ри о ду 1991–2011. де ша ва ле су се у прав цу по зи тив них 
по ме ра ња у про гре си ји ка пр вом (са 0,735 на 0,845) и дру гом де те ту (0,580 
на 0,680), што зна чи да се про пор ци ја ви со ко о бра зо ва них же на пост фер-
тил не до би ко је има ју нај ма ње јед но од но сно нај ма ње дво је де це по ра сла 
за око 10 до 11 про цент них по е на. По зи тив на про гре си ја ка пр во ро ђе њу 
на ро чи то је из ра же на код ви со ко о бра зо ва них се дам де се то го ди шња ки ња 
(код ко јих је про пор ци ја оних с нај ма ње јед ним де те том по ра сла за око 
17 про цент них по е на), док су по зи тив на по ме ра ња ка дру гом де те ту нај-
ви дљи ви ја код ше зде се то го ди шња ки ња (код ко ји је удео оних с нај ма ње 
дво је де це по рас тао за око 17 про цент них по е на). По раст вред но сти а0 и 
а1 еви ден ти ран је и код пе де се то го ди шња ки ња, с тим што је он уме ре ни-
ји у од но су на ста ри је ко хор те (Та бе ла 1). 

На дру гој стра ни, про ме не у про гре си ја ма ка де ци ви со ких ре до ва 
ро ђе ња (а2, а3+) мо гу се ока рак те ри са ти као не га тив не. По да ци по ка зу ју 
да је про пор ци ја ви со ко о бра зо ва них же на пост фер тил не до би с нај ма ње 
тро је де це опа ла за око 9 про цент них по е на (са 0,187 на 0,103), док је уче-
шће оних с нај ма ње че тво ро де це (или ви ше) опа ло за чак 16 про цент них 
по е на (са 0,261 на 0,101) у пе ри о ду 1991–2011. Не га тив на про гре си ја ка 
де ци ви со ких ре до ва ро ђе ња еви ден ти ра на у свим ста ро сним ко хор та ма, 
на ро чи то код ви со ко бра зо ва них же на у 70-им го ди на ма ста ро сти. Из у-
зе так у том сми слу је су пе де се то го ди шња ки ње код ко јих је за бе ле жен 
ве о ма бла ги по раст вред но сти а2, ко ји го во ри да се удео оних с нај ма ње 
тро је де це по ве ћао за око 2,5 про цент них по е на (Та бе ла 1). 

ДО ПРИ НОС ПРО МЕ НА У ВЕ РО ВАТ НО ЋА МА ПО ВЕ ЋА ЊА  
БРО ЈА ДЕ ЦЕ ПО РА СТУ ЗА ВР ШНОГ ФЕР ТИ ЛИ ТЕ ТА  

У ПЕ РИ О ДУ 1991–2011.

Као што се мо гло оче ки ва ти на осно ву про до че ног, ме тод де ком по-
зи ци је по ка зао је да се по зи тив ним про ме на ма у про гре си ја ма ка пр вом 
и дру гом де те ту у нај ве ћој ме ри мо же об ја сни ти по раст за вр шног фер ти-
ли те та ви со ко о бра зо ва них же на. Нај ин тен зив ни јем по ра сту ни воа ра ђа-
ња еви ден ти ра ном код ви со ко о бра зо ва них ше зде се то го ди шња ки ња, на 
ни воу од 0,33–0,34 де те та по же ни, у нај ве ћој ме ри је до при не ло упра во 
њи хо во све че шће опре де ље ње ка ула ску у мај чин ство. Та ко се чак 80% 
по ра ста за вр шног фер ти ли те та ви со ко о бра зо ва них же на ста рих 65–69 
го ди на у пе ри о ду 1991–2011. мо же об ја сни ти по зи тив ним по ме ра њи ма у 
про гре си ји ка пр во ро ђе њу (+0,27). По да так о то ме да би за вр шни фер ти-
ли тет ви со ко о бра зо ва них же на ове ста ро сти у 1991. го ди ни из но сио 1,48 
(што је за ско ро 0,3 ви ше у од но су на ствар но за бе ле же ну сто пу 1,21) 
уко ли ко би ва жи ла ве ро ват но ћа ра ђа ња нај ма ње јед ног де те та из 2011. 
го ди не, све до чи о за и ста ја ком по зи тив ном ефек ту. Не што сла би ји, али 
опет по зи ти ван ефе кат про ме не у про гре си ји ка дру горо ђе њу (+0,16) све-
до чи о све ве ћој те жњи ви со ко о бра зо ва них же на ка по ро ди ца ма с дво је 
де це. Слич на си ту а ци ја је за бе ле же на и у ста ро сној ко хор ти 60–64, у 
ко јој та ко ђе по зи тив ни по ма ци у про гре си ји ка пр во ро ђе њу (+0,19) и дру-
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го ро ђе њу (+0,20) у нај ве ћој ме ри, али го то во под јед на ко, до при но се по-
ра сту за вр шног фер ти ли те та. Та ко би ни во за вр шног фер ти ли те та ове 
ко хор те у 1991. био на ни воу од чак 1,62 (што је за ско ро 0,4 ве ће у од но-
су на за бе ле же ну сто пу), под прет по став ком да су ве ро ват но ће ра ђа ња 
нај ма ње јед ног од но сно нај ма ње дво је де це има ле вред но сти из 2011. 

Иа ко је по раст за вр шног фер ти ли те та код ви со ко о бра зо ва них пе де-
се то го ди шња ки ња ма ње из ра жен (50–54 за 0,10; 55–59 за 0,22) у од но су 
на ста ри је ге не ра ци је, ме тод де ком по зи ци је је по ка зао да је он у нај ве ћој 
ме ри де тер ми ни сан по зи тив ним по ме ра њи ма у про гре си ји ка дру го ро-
ђе њу, ука зу ју ћи ти ме на чи ње ни цу да по ро ди ца с дво је де це по ста је „ре-
про дук тив ни обра зац” све ве ће про пор ци је ви со ко о бра зо ва них же на. 
Пре ци зни је, по зи тив ним по ме ра њи ма у ве ро ват но ћи ра ђа ња нај ма ње 
дру гог де те та ту ма чи се 80% (50–54) од но сно 64% (55–59) по ра ста за вр-
шног фе р ти ли те та ових ста ро сних ко хор ти ви со ко о бра зо ва них же на у 
пе ри о ду 1991–2011. С дру ге стра не, по раст за вр шног фе р ти ли те та код ви-
со ко о бра зо ва них се дам де се то годи шња ки ња у пе ри о ду 1991–2011. (70–74 
за 0,23; 75+ за 0,14), ско ро у пот пу но сти је де тер ми ни сан ра стом про гре-
си је ка пр вом де те ту. Ана ли за је по ка за ла да је стан да р ди зо ва ни за вр шни 
фе р ти ли тет ви со ко о бра зо ва них се дам де се то го ди шња ки ња у 1991. био за 
0,3 ве ћи у од но су на за бе ле же ни, уко ли ко се као стан да рд узме ве ро ват-
но ћа ра ђа ња нај ма ње јед ног де те та из 2011. го ди не (Та бе ла 2). Ова кав 
на лаз је и био оче ки ван, има ју ћи у ви ду рат не окол но сти под ко ји ма су 

Та бе ла 2.Про ме на у за вр шном фер ти ли те ту ви со ко о бра зо ва них же на по ста-
ро сним ко хор та ма; До при нос про ме на у ве ро ват но ћа ма по ве ћа ња бро ја де це у 
тој про ме ни, Ре пу бли ка Ср би ја, 1991–2011.

Ста ро сне 
ко хор те 

За бе ле же ни
за вр шни фер ти ли тет

„Стан дар ди зо-
вани“ за вр шни 

фер ти ли тет
 (стСКФ1991)

До при нос про ме на у 
ве ро ват но ћа ма 

по ве ћа ња бро ја де це 
укуп ној про ме ни 

за вр шног фер ти ли те та 
(СКФ2011 – СКФ1991)

СКФ1991 СКФ2011
Про ме на

СКФ2011 – СКФ1991

50–54 1,45 1,55 0,10 1,45 1,53 1,56  0,00 +0,08 +0,03 -0,01
55–59 1,34 1,56 0,22 1,42 1,56 1,57 +0,08 +0,14 +0,01 -0,01
60–64 1,23 1,57 0,34 1,42 1,62 1,58 +0,19 +0,20 -0,04 -0,01
65–69 1,21 1,54 0,33 1,48 1,64 1,55 +0,27 +0,16 -0,09 -0,01
70–74 1,20 1,43 0,23 1,50 1,57 1,44 +0,30 +0,07 -0,13 -0,01
75+ 1,12 1,26 0,14 1,42 1,38 1,27 +0,30 -0,04 -0,11 -0,01

Из вор: По пис ста нов ни штва и до ма ћин ства 1991. и 2011. го ди не



жи ве ле и од ра ста ле ге не ра ци је ро ђе не нај ка сни је до 1921. го ди не (у по-
пи су 1991. има ле су 70+ го ди на), као и њи ма усло вље но уче ста ло не у че-
ство ва ње у ре про дук ци ји.3 Из тог раз ло га про ис ти че из ра зи то до ми нан-
тан до при нос по зи тив не про гре си је ка пр во ро ђе њу, с об зи ром на то да су 
ге не ра ци је же на ко је су има ле пре ко 70 го ди на у вре ме по пи са (2011), 
про жи вља ва ле оп ти мал ну фе р тил ну доб то ком „мир ни јих” вре ме на ка-
да су пре пре ке за сни ва ња по ро ди це би ле ма ње.

У скла ду са сма ње њем ве ро ват но сти ра ђа ња де це ви со ких ре до ва 
ро ђе ња (тре ће, че твр то и ви ше), еви ден ти ран је њи хов не га ти ван до при-
нос по ра сту ни воа ра ђа ња у свим ста ро сним ко хор та ма ко је су изи шле из 
ре про дук тив не до би. Дру гим ре чи ма, по раст за вр шног фер ти ли те та нај-
о бра зо ва ни јих же на у Ср би ји ни је био пра ћен ра сту ћом про пор ци јом оних 
же на ко је има ју тро је, че тво ро или ви ше де це. Не га ти ван до при нос про-
гре си је ка тре ће ро ђе њу еви ден ти ран је код ви со ко о бра зо ва них же на у 
60-им и 70-им го ди на ма ста ро сти, док је сма ње ње про гре си је ка че твр том 
или де те ту ви шег ре да ро ђе ња де ло ва ло не га тив но на ни во за вр шног 
фер ти ли те та у свим ста ро сним ко хор та ма (-0,01). У овом сми слу из у зе так 
су је ди но ви со ко о бра зо ва не пе де се то го ди шња ки ње код ко јих је еви ден-
ти ран по зи ти ван до при нос про гре си је ка тре ће ро ђе њу на по раст за вр шног 
фер ти ли те та. Овај из у зе так мо же се по ве за ти са на во дом М. Ра ше вић (2006) 
да је до ми ни мал ног по ра ста по ро ди ца с тро је де це то ком 1990-их (ка да 
је део ко хор те ро ђе не из ме ђу 1952–1961. го ди не про жи вља ва ла фер тил ну 
доб), до шло због бе га у при ват ност од ано ми је дру штва и на гла ска на 
тре ће де те (и че твр то) у по пу ла ци о ној по ли ти ци. Ме ђу тим, иа ко је по зи-
ти ван, ефе кат ра ста про гре си је ка тре ће ро ђе њу имао је ве о ма слаб ути цај 
на све у куп ни по раст за вр шог фер ти ли те та у овој ко хор ти ви со ко о бра зо-
ва них же на. Њи хов за вр шни фер ти ли тет (стан дар ди зо ва ни) у 1991. био би 
за све га 0,03 (50–54) од но сно 0,01 (55–59) ве ћи од за бе ле же ног уко ли ко 
би ва жи ла ве ро ват но ћа ра ђа ња нај ма ње тро је де це из 2011. го ди не.

* * *
С гле ди шта по пу ла ци о не по ли ти ке, пре до че не трен до ве тре ба по сма-

тра ти из два угла. Пр во, екс пан зи ја тер ци јар ног обра зо ва ња не сум њи во 
го во ри у при лог то ме да ће у бу дућ но сти ре про дук тив ни по тен ци јал 
би ти све ви ше обра зо ван што зна чи да ће нај о бра зо ва ни је же не вре ме ном 
по ста ти „циљ на гру па” по пу ла ци о не по ли ти ке. У при лог то ме све до чи 
по да так по пи са [2011] да је ¼ фер тил ног кон тин ген та же на би ла ви со ко-
о бра зо ва на. На осно ву еви ден ти ра них трен до ва, мо же се ре ћи да се по-
ве ћа ва про пор ци ја же на ко је ка рак те ри ше све из ра же ни ја до ми нант ност 
из ра зи то ни ских ре про дук тив них нор ми. Еви дент на је све из ра же ни ја 
те жња високообр азoваних же на ка ро ди тељ ству али се оно све че шће за-
у ста вља на јед ном евен ту ал но дво је де це, што све до чи о ње го вом ве зи-

3 Пре ма по да ци ма по пи са ста нов ни штва из 1991. го ди не, 32,3% ви со ко о бра зо ва них 
же на (70–74) и 38,1% ви со ко о бра зо ва них же на (75+) ни је има ло ни јед но де те. 
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ва њу за соп стве но емо ци о нал но за до вољ ство [Blagojević 1997]. Има ју ћи 
у ви ду да су ви со ко о бра зо ва не же не оне ко је нај че шће те же ка ри је ри и 
про фе си о нал ном оства ре њу, што им пли ци ра ве ће опор ту ни тет не тро шко-
ве ра ђа ња, мо же се прет по ста ви ти да би аде кват не ме ре за ускла ђи ва ња 
ро ди тељ ства и рад них оба ве за мо гле по зи тив но де ло ва ти у прав цу сти-
му ли са ња ра ђа ња де це ви ших ре до ва ро ђе ња. То је по твр ди ло не дав но 
ис тра жи ва ње у на шој зе мљи (2017) ко је је ука за ло на то да би флек си бил но 
„кли зно” рад но вре ме, као и раз ви је ни ји си стем јав не бри ге о де ци до ста 
зна чи ли за по сле ним ро ди те љи ма у ба лан си ра њу по ро дич них и по слов них 
оба ве за. Та ко ђе су ис тра жи ва ња у раз ви је ним европ ским зе мља ма у ко ји-
ма је, за хва љу ју ћи упра во ме ра ма ко је олак ша ва ју ускла ђи ва ње по сла и 
ро ди тељ ства, до шло до за о кре та у зна ку ко ре ла ци је из ме ђу фер ти ли те та 
и обра зо ва ња [Krav dal and Rind fuss 2008; Ri ta Te sta 2014]. 

Дру го, чи ње ни ца је да по раст за вр шног фер ти ли те та ви со ко о бра зо-
ва них же на де лу је у прав цу убла жа ва ња обра зов не ди фе рен ци ја ци је фер-
ти ли те та у на шој зе мљи. На пред је спо ме ну то да је, пре ма по да ци ма По-
пи са (2011), за вр шни фер ти ли тет ви со ко о бра зо ва них же на био за 20% 
ни жи у од но су на же не ко је не ма ју тер ци јар но обра зо ва ње. Ме ђу тим, овај 
про це нат је две де це ни је ра ни је (1991) из но сио чак 39%. При бли жа ва ње 
већ ни ских ре про дук тив них нор ми же на, ко је не ма ју тер ци јар но обра зо-
ва ње из ра зи то ни ским ре про дук тив ним нор ма ма ви со ко о бра зо ва них 
же на, до во ди до за кључ ка да ће са ма од лу ка о ула ску у ро ди тељ ство све 
ви ше де тер ми ни са ти све у куп ни ни во фер ти ли те та у на шој зе мљи. У том 
сми слу ви со ко о бра зо ва не же не мо гу се сма тра ти „фо ку сом” по пу ла ци о-
не по ли ти ке с об зи ром на још увек фре квент ни је не у че ство ва ње у ре про-
дук ци ји у од но су на же не без ви со ког обра зо ва ња.4 Мо же се прет по ста-
ви ти да је од лу ка о то ме да ли и ка да ро ди ти пр во де те, у ве ћој ме ри 
опре де ље на пси хо ло шким мо ти ви ма, не го ра ђа ње де це ви ших ре до ва 
ро ђе ња, што ука зу је на те жи ну кон крет ног де ло ва ња у том прав цу. По ла-
зе ћи од то га, мо же се прет по ста ви ти да би по зи тив на ин сти ту ци о нал на 
кли ма, кроз обез бе ђи ва ње ег зи стен ци јал не си гур но сти и ба лан са по ро-
ди ца –по сао, мо гла евен ту ал но у од ре ђе ној ме ри олак ша ти ула зак у ро ди-
тељ ство, али да је „ве ли ки део” ове од лу ке под ути ца јем лич не же ље и 
за до вољ ства. Пред мет бу ду ћих ква ли та тив них ис тра жи ва ња би ће упра во 
са гле да ва ње де те ре ми ни стич ке осно ве ула ска у ро ди тељ ство што ће пру-
жи ти до бру са знај ну осно ву при кре и ра њу аде кват них ме ра за охра бри-
ва ње ра ђа ња у на шој зе мљи. 

4 По да ци по пи са (2011) по ка зу ју да је ме ђу ви со ко о бра зо ва ним же на на кра ју фер тил не 
до би (40–49) око 20% оних ко је не ма ју ни јед но де те, док је код же на без ви со ког обра зо ва ња 
ово уче шће на ни воу око 9%. 
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SUM MARY: Con si de ring the re cor ded in cre a se in the com ple ted co hort fer ti lity 
of high-edu ca ted wo men in the pe riod 1991–2011, the aim of this pa per is to in di ca te how 
many chan ges in the pa rity pro gres sion ra ti os con tri bu te to this chan ge. Using de com po-
si tion met hod ba sed on po pu la tion cen su ses 1991 and 2011, aut hor de com po ses the chan ge 
in com ple ted co hort fer ti lity among high-edu ca ted wo men abo ve re pro duc ti ve age. The 
re sults show that the chan ge in com ple ted co hort fer ti lity was mostly dri ven by in cre a ses 
in pro gres sion ra ti os to the first and the se cond birth. Gi ven that the re is a gro wing ten-
dency to mot her hood, but that it stops on one child (pos sibly two chil dren), it can be said 
that the fo cus of po pu la tion po licy sho uld be to fa ci li ta te de ci sion ma king abo ut en te ring 
in to pa ren ting.
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Ин сти тут дру штве них на у ка
Кра љи це На та ли је 45, Бе о град, Ср би ја

СА ЖЕ ТАК: Фо кус у са вре ме ним де мо граф ским ис тра жи ва њи ма о 
фер ти ли те ту све ви ше се пре ба цу је на пси хо ло шке и су бјек тив не чи ни о це. 
Је дан тренд ис тра жи ва ња ука зу је на ди на мич ни ка рак тер од лу ке о ра ђа њу 
и ути цај жи вот ног за до вољ ства на број де це то ком ре про дук тив ног пе ри о да. 
Бу ду ћи да је су бјек тив ни осе ћај за до вољ ства по ве зан са ра зним аспек ти ма 
тран зи ци је у ро ди тељ ство, ис тра жи ва ње сре ће и за до вољ ства пред ста вља 
ко рак ка раз у ме ва њу ути ца ја ра ног ис ку ства ро ди тељ ства на пла ни ра ње 
ра ђа ња дру гог де те та од но сно ра ђа ња ви шег ре да. Рад се осла ња на ре зул-
та те on li ne ан ке те спро ве де не 2015. го ди не на узо р ку од 2.239 ис пи та ни ка, 
из ко јег је, за по тре бе ове сту ди је, из дво јен под у зо рак од 720 ви со ко о бра зо-
ва них (нај ма ње за вр шен фа кул тет) мај ки са јед ним де те том. Ори ги нал на 
сту ди ја је би ла екс пло ра тив ног ка рак те ра и ис тра жи ва ла је раз не аспек те 
ро ди тељ ства, укљу чу ју ћи ме ру жи вот ног за до вољ ства у раз ли чи тим сфе-
ра ма. Ре зул та ти до би је ни у овом ра ду по ка зу ју да је су бјек тив ни до жи вљај 
сре ће и сми сла жи во та по зи тив но по ве зан с про спек тив но из ра же ном на-
ме ром ра ђа ња дру гог де те та. Су бјек тив ни осе ћај сре ће је ста ти стич ки 
зна ча јан пре дик тор на ме ре ра ђа ња дру гог де те та и ка да се у об зир узме 



фи нан сиј ска си ту а ци ја до ма ћин ства. По што је сту ди ја екс пло ра тив ног 
ка рак те ра, за кључ ци тре ба да ука жу на прав це да љих ис тра жи ва ња и мо-
гу ће им пли ка ци је за пла ни ра ње ме ра по пу ла ци о не по ли ти ке.

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: на ме ра ра ђа ња, ви ши ре до ви ра ђа ња, Ср би ја, фер-
ти ли тет, сре ћа

Про блем трај но ни ског фер ти ли те та у раз ви је ном све ту има ве ли ки 
зна чај по след њих де це ни ја као пред мет на уч ног ин те ре со ва ња, али и у 
јав но по ли тич ком окви ру. Фер ти ли тет ко ји не омо гу ћа ва про сту ре про-
дук ци ју ста нов ни штва има ви ше стру ке не га тив не ефек те – по пу ла ци о но 
ста ре ње, не до ста так рад не сна ге, угро же ност пен зи о ног си сте ма, оп те-
ре ће ност со ци јал ног и здрав стве ног си сте ма итд. Те о ри ја Дру ге де мо-
граф ске тран зи ци је (ДДТ) ви ди раз ло ге за ни зак фер ти ли тет у но вом 
вред но сном си сте му ко ји ис ти че ва жност са мо ре а ли за ци је као жи вот ног 
ци ља [van de Kaa 2004; Lest ha eg he 2014]. Иа ко фер ти ли тет опа да, ра ђа ње 
je још увек мно го при сут ни ји ин ди ви ду ал ни из бор не го „без дет ност” у 
дру штви ма ко ја про ла зе кроз ДДТ. То зна чи да ро ди тељ ство (од но сно 
ра ђа ње бар јед ног де те та) и да ље има сво је ме сто у жи вот ном ци клу су. 
На осно ву то га се прет по ста вља да ро ди тељ ство, иа ко се „так ми чи” с 
дру гим од лу ка ма (ка ри је ра, сло бод но вре ме, пу то ва ња итд.) по ве ћа ва 
ни во лич ног за до вољ ства/сре ће, о че му го во ре и број на ис тра жи ва ња 
[Ko hler and Men ca ri ni 2016]. Ме ђу тим, мно ги по ка за те љи го во ре да од нос 
ро ди тељ ства и сре ће ни је та ко јед но зна чан. Осим то га, у јав ном дис кур-
су све ви ше се отво ре но оспо ра ва те за да ро ди тељ ство по ве ћа ва ни во 
сре ће, а ро ди те љи из ра жа ва ју ка ја ње што су ушли у ту уло гу [Ko hler and 
Men ca ri ni 2016; Daily Mail 2016].

Из де мо граф ске пер спек ти ве, ре ле вант но је да ли ро ди тељ ство ре а-
ли зо ва но ра ђа њем пр вог де те та по ве ћа ва ни во сре ће/за до вољ ства/жи вот-
ног сми сла и ка кве ефек те има ду го роч но, на ра ђа ње дру гог од но сно 
де це ви шег ре да ро ђе ња. Дру го, ва жна је ка у зал ност ко ја се усме ра ва на 
оп ште жи вот но за до вољ ство (по ве за но са ра зним дру гим обла сти ма, 
по пут ка ри је ре, парт нер ског од но са итд.) као фак тор за ра ђа ње (пр вог, 
али и де це ви шег ре да ро ђе ња). Да кле, од нос ра ђа ња и жи вот ног за до-
вољ ства је ком плек сан и ве ли ки број фак то ра ду го роч но ути че на ре про-
дук тив но по на ша ње, тј. на ко на чан број ро ђе не де це то ком фер тил ног 
до ба. 

Ка да је реч о овој дру гој ре ла ци ји, тј. ути ца ју су бјек тив ног за до вољ-
ства/сре ће на од лу ке о ра ђа њу, сту ди је по ка зу ју, оче ки ва но, да ни во сре-
ће/за до вољ ства ути че на од лу ку о ра ђа њу, тј. фер ти ли тет. Ау стра лиј ска 
лон ги ту ди нал на сту ди ја је по ка за ла да по сто ји ја ка ве за из ме ђу по чет ног 
ни воа жи вот ног за до вољ ства и ка сни јег оства ре ног ра ђа ња ме ре ног на кон 
две го ди не [Pa rr 2010]. С дру ге стра не, не ка ис тра жи ва ња су усме ре на 
упра во на спе ци фич но за до вољ ство/сре ћу ко је про из ла зи из ра ђа ња/ро-
ди тељ ства, и ефе кат ове ре ла ци је на да ље ре про дук тив но по на ша ње. У 
фо ку су ових ис тра жи ва ња је до жи вљај ра ђа ња и ро ди тељ ства, тј. ис ку ство 
с пр вим де те том [Mar go lis and Myrskyla 2015]. Ова гру па ис тра жи ва ња је 
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ве о ма ино ва тив на за де мо гра фи ју, јер ис пи ту је пси хо со ци јал не аспек те 
тран зи ци је у ро ди тељ ство, укљу чу ју ћи мо гу ће не га тив не ефек те на лич но 
за до вољ ство/сре ћу, а ти ме и на да ље ра ђа ње. 

Ср би ју, та ко ђе, ка рак те ри ше трај но ни ска сто па укуп ног фер ти ли-
те та и кон ти ну и ра ни по раст про сеч не ста ро сти мај ке при жи во ро ђе њу, 
што се укла па у мо дел дру ге де мо граф ске тран зи ци је, ма да не ки ау то ри 
до во де у пи та ње по сто ја ње свих ди мен зи ја ДДТ у Ср би ји [Bobić i Vu ke lić 
2011], на ро чи то оних ко је се де мо граф ски ма ни фе сту ју по ра стом ко ха би-
та ци је као ал тер на ти ве бра ку, те по ра стом уде ла ван брач них ра ђа ња 
[Bobić 2014]. Но, ова ге не рал на оп сер ва ци ја за бив ша со ци ја ли стич ка дру-
штва према не ким ау то ри ма мо же зна чи ти да она са мо сле де спе ци фич не 
пу та ње ДДТ [So bot ka 2008]. Та ко је по след њи зна ча јан пад сто пе укуп ног 
фер ти ли те та у Ср би ји, за бе ле жен кра јем 1980-их, био сли чан трен ду у 
бив шим ко му ни стич ким др жа ва ма, али ипак ни је до вео до нај ни жих вред-
но сти ка кве су за бе ле же не у овим зе мља ма [ВРС 2018]. То је још увек 
не до вољ но ис тра жен фе но мен на ко га је сва ка ко имао ути цај не та ко на-
гао пре лаз из со ци ја ли зма ка тр жи шној еко но ми ји и ин ди ви ду а ли стич ком 
кон цеп ту за пад ног дру штва, ка кав су до жи ве ле зе мље не ка да шњег Ис-
точ ног бло ка, али и упо р но оп ста ја ње тра ди ци о нал них вред но сти у по-
гле ду фор ми ра ња по ро ди це, у че му је пе ри од рат них 1990-их сва ка ко 
имао бит ну уло гу [Petrović 2011; Bo bić i Vu ke lić 2011; Lerch 2018].

У том сми слу, ис тра жи ва ња ни ског фер ти ли те та у Ср би ји, по ред 
до бро по зна тих струк тур них огра ни че ња, ука зу ју и на кул ту ро ло шке 
фак то ре, где се пре по зна је не до вр ше на род на про ме на у окви ру по ро ди-
це, од но сно одр жа ва ње аси ме трич них род них уло га у прак си. Жр тву ју ћи 
мо дел ро ди тељ ства, тј. ма те рин ства, је сте ба ри је ра по ди за њу фер ти ли-
те та [ВРС 2018], ко ја се ди рект но од ра жа ва на пад уде ла дру гог и ви ших 
па ри те та де це, а ти ме и на сто пу укуп ног фер ти ли те та. Иа ко је, у ста ро сној 
ко хор ти 40–49 го ди на, удео же на ко је ни су уче ство ва ле у ре про дук ци ји 
по рас тао из ме ђу по пи са 2002. и 2011, тј. за па же на је по ја ва со ци о ло шког 
сте ри ли те та [Рашевић 2015], удео же на са јед ним де те том је ста би лан, 
од но сно бли зак оп ти мал ном за на шу по пу ла ци ју (20%) ако узме мо да је 
циљ ни фер ти ли тет јед не ко хор те ње на про ста ре про дук ци ја [Đurđev 
2004]. Ме ђу тим, у истом пе ри о ду уо чен је зна ча јан пад уде ла же на с дво је 
де це у овој ста ро сној гру пи (40–49), са 66,0% на 53,9%, али и пад уде ла 
тре ћег па ри те та (са 14,7% на 12,0%) [РЗС 2004; Ра ше вић 2015], што по-
твр ђу је да је основ ни иза зов по пу ла ци о не по ли ти ке у Ср би ји на по љу 
фер ти ли те та по ди за ње уде ла ви ших ре до ва ра ђа ња. 

У овом ра ду већ по ла зи мо од на ве де не те о риј ске по зи ци је ко ја прет-
по ста вља да по сто ји ути цај су бјек тив ног до жи вља ја сре ће на кон ро ђе ња 
пр вог де те та на ка сни је од лу ке о ра ђа њу. За на ше ис тра жи ва ње су ре ле-
вант на два аспек та су бјек тив ног осе ћа ја сре ће/сми сла и ра ђа ња. Пр во, из 
де мо граф ске пер спек ти ве, по себ но је ва жно ис ку ство с пр вим де те том 
(тј. тран зи ци ја у ро ди тељ ство као но во ис ку ство) за од лу чи ва ње о дру гом, 
тре ћем и ви шем ре ду ро ђе ња [Ko hler and Men ca ri ni 2016]. У том кон тек сту 
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би тан је на лаз не ких ис тра жи ва ња да по сто ји јаз из ме ђу же ље ног и ре а ли-
зо ва ног бро ја де це [Mar go lis and Myrskylä 2015]. То ука зу је на мо гућ ност 
да раз ло ге за не кон зи стент но по на ша ње тре ба тра жи ти у до ме ну су бјек-
тив не пер цеп ци је за до вољ ства и ин ди ви ду а ли зо ва не пер спек ти ве. 

Дру го, одав но је пре по зна та по ве за ност ни воа обра зо ва ња и фер ти ли-
те та [Kreyen feld and Za bel 2005], али по ме ну та но ва ис тра жи ва ња от кри-
ва ју суп тил ни ју при ро ду ове ве зе. Пад за до вољ ства/сре ће на кон ро ђе ња 
пр вог де те та ви ше ути че код ви со ко о бра зо ва них на од у ста ја ње од ра ђа ња 
дру гог [Mar go lis and Myrskylä 2015]. Об ја шње ња се усме ра ва ју ка то ме 
да ви со ко о бра зо ва ни има ју зах тев ни је ка ри је ре и да сма тра ју да не мо гу 
би ти успе шни на по слу и од га ја ти дру го де те, од но сно да су скло ни да 
ре ви ди ра ју сво је пла но ве о ра ђа њу, а та ко ђе по сто ји мо гућ ност да не во ле 
по сло ве око не ге де те та [Ma r go lis and Myrskylä 2015].

Пре ма По пи су 2011, у Ср би ји су, у ста ро сној ко хор ти 40–49 го ди на, 
ви со ко о бра зо ва не же не у про се ку има ле јед но жи во ро ђе но де те ма ње 
(1,37) не го же не без за вр ше не основ не шко ле (2,41). При том, раз ли ка у 
сто пи ку му ла тив ног фер ти ли те та из ме ђу ове две гру пе је још дра стич ни ја 
у оп ти мал ном фер тил ном до бу 25–29 го ди на (0,20 пре ма 2,19) [Рашевић 
2015]. С дру ге стра не, ис тра жи ва ње спро ве де но у том пе ри о ду на во ди да 
је про се чан же ље ни број де це код сту дент ки ња на Уни вер зи те ту у Бе о-
гра ду био чак 2,56 [Se dlecky, Ra še vić and To pić 2011], што ука зу је да је јаз 
из ме ђу же ље ног и ре а ли зо ва ног бро ја де це по себ но из ра жен код нај о бра-
зо ва ни јих. Очи то је да је упра во овај сег мент по пу ла ци је из ло жен до дат-
ним фак то ри ма ни ског фер ти ли те та, ко ји по ди жу пре све га пси хо ло шку 
це ну де те та, на ро чи то у усло ви ма спо ре род не про ме не у по ро ди ци од-
но сно ка шње ња у адап та ци ји уло ге му шкар ца на из ме ње не дру штве не 
окол но сти, што у дру штви ма по пут на шег ре зул ти ра ам би ва лент ним 
ста ту сом же не [E sping-An der sen and Bil la ri 2015].

У ис пи ти ва њу спе ци фич них чи ни ла ца ни жег фер ти ли те та же на са 
ви шим ни во ом обра зо ва ња ни је до вољ но узе ти у об зир уо би ча је не де-
тер ми нан те. Кре јен фелд и За бел [2005] по ка за ле су да по сто ји ути цај 
обра зо ва ња на ра ђа ње дру гог де те та ка да се кон тро ли ше ста рост же не 
(обра зо ва ни је же не ка сни је ра ђа ју). Осим то га, у ра зним си сте ми ма раз-
ли чи ти фак то ри од ре ђу ју шан су за ра ђа ње дру гог де те та код обра зо ва-
ни јих же на: на при мер, рад ни усло ви, то јест сек тор у ко ме же на ра ди је 
ва жан. У Ве ли кој Бри та ни ји за по сле ност у јав ном сек то ру по зи тив но 
ути че на ра ђа ње дру гог де те та, док у Не мач кој не ма зна чај [Kreyen feld and 
Za bel 2005]. По што та ко зва ни „објек тив ни” фак то ри не мо гу да об ја сне 
од лу ку да се ра ђа дру го де те, по треб но је усме ри ти се на су бјек тив не 
ди мен зи је, од но сно пер цеп ци ју соп стве не сре ће и за до вољ ства у кон тек-
сту да тог лич ног ис ку ства ка те го ри је ви со ко о бра зо ва них же на. 

У Ср би ји има ма ло ра до ва ко ји се ба ве фер ти ли те том спе ци фич не 
по пу ла ци је ви со ко о бра зо ва них же на. Не ко ли ко сту ди ја се ба ви ро ди тељ-
ством и обра зо ва њем, али ови ра до ви су усме ре ни на по себ не про бле ме 
же на с ви со ким обра зо ва њем (ба лан си ра ње ка ри је ре и ро ди тељ ства, пи-



та ње род не рав но прав но сти у до ме ну „при ват ног жи во та” и „по слов ног 
до ме на” и сл.), и то код же на у на у ци [Blagojević 1992/a; 1992/b; Ig nja to vić 
2006], од но сно на струч њач ким по зи ци ја ма [Blagojević 1991]. М. Ра ше вић 
[2008] ис тра жу је по ве за ност обра зо ва ња и фер ти ли те та у кон тек сту обра-
зов не и по пу ла ци о не по ли ти ке. Ме ђу тим, не до ста ју ис тра жи ва ња о де мо-
граф ски ва жној тран зи ци ји ка ра ђа њу дру гог де те та код ви со ко о бра зо-
ва них же на. Раз у ме ва ње овог про бле ма зах те ва све о бу хват ни при ступ 
ко ји би укљу чио објек тив не чи ни о це, али и су бјек тив не фак то ре мо ти-
ва ци је на кон оства ре ног ро ди тељ ства с пр вим де те том. По је ди ни ау то ри 
ис ти чу да не по сто ји уни вер зал ни ути цај де це на сре ћу, већ он за ви си од 
мо гућ но сти да се сма ње тро шко ви ко је де ца до но се, од но сно да је раз ли-
чи то су бјек тив но за до вољ ство ро ди тељ ства у ра зним сре ди на ма. Не ка 
ис тра жи ва ња по ка зу ју да се пад ни воа сре ће на кон ро ђе ња де те та де ша-
ва са мо код ро ди те ља (мај ке) ко ји има ју из ра же ни ји кон фликт из ме ђу 
ка ри је ре и по ро ди це [Ko hler and Men ca ri ni 2016]. Мо же се прет по ста ви ти 
да је у овој гру пи ве ли ки део упра во ви со ко о бра зо ва них же на, код ко јих 
ка ри је ра пред ста вља ва жан део жи вот ног про јек та. Има ју ћи у ви ду ове 
прет по став ке, фо ку си ра ће мо се на ути цај сре ће и сми сла на пла но ве за 
да ље ра ђа ње као по тен ци јал но ва жан фак тор за раз у ме ва ње фер ти ли те та 
ви со ко о бра зо ва них же на у Ср би ји, ко је су пред мет на шег ис тра жи ва ња.

МЕ ТО ДО ЛО ГИ ЈА

Од бор за ети ку Ин сти ту та дру штве них на у ка одо брио је циљ и ме-
то до ло ги ју ове сту ди је. Уред ни ци не ко ли ко ин тер нет пор та ла су нам, без 
ика кве на док на де, иза шли у су срет и по зва ли сво је чи та о це да од го во ре 
на на шу ан ке ту. Свр ха упит ни ка је пред ста вље на ис пи та ни ци ма на ње-
го вој пр вој стра ни и на осно ву тог опи са мо гли су да од лу че да ли ће да 
на ста ве с по пу ња ва њем. 

Са ку пља ње по да та ка пу тем ин тер не та је све ши ре при хва ће но у 
на уч ној за јед ни ци [нпр. Go sling et al. 2004], па је на тај на чин ад ми ни стри-
ран и наш упит ник у пе ри о ду из ме ђу 19. ја ну а ра и 18. апри ла 2015. Ан ке та 
је ди стри бу и ра на ко ри шће њем Go o gle Forms и за ми шље на је као пре ли-
ми нар на сту ди ја ис ку ства ра ног ро ди тељ ства. Са др жа ла је 74 пи та ња 
ко ја су об у хва ти ла де мо граф ске ка рак те ри сти ке, ис ку ство ро ди тељ ства 
и до је ња и не ко ли ко ме ра жи вот ног за до вољ ства ис пи та ни ка у ра зним 
до ме ни ма [Buturović, Ig nja to vić and Ra še vić 2016; 2017]. Пи та ња ко ја смо 
из дво ји ли за ана ли зу у овом тек сту су: а) На ска ли 1–10: Ко ли ко срећ ним 
се осе ћа те? (су бјек тив ни осе ћај сре ће); б) На ска ли 1–10: Ко ли ко Ваш 
жи вот има сми сла? (су бјек тив ни осе ћај сми сла); в) Да ли пла ни ра те да 
има те де те у на ред не три го ди не? (да / услов но да / не / не зна); г) Ко ли ко 
има те де це?; д) Ка ко би сте опи са ли фи нан сиј ску си ту а ци ју свог до ма-
ћин ства?

За утвр ђи ва ње ста ти стич ке по ве за но сти из ме ђу на ве де них про мен-
љи вих ко ри шће на је ана ли за ва ри јан се, ко е фи ци јен ти ко ре ла ци је и ор ди-
нал на ре гре си ја.
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РЕ ЗУЛ ТА ТИ

Упит ник је по пу ни ло 2.239 ис пи та ни ка, од ко јих смо из дво ји ли под-
у зо рак од 720 ви со ко о бра зо ва них мај ки с јед ним де те том, ко је су од го-
во ри ле на пи та ња о сре ћи, сми слу и на ме ри ра ђа ња де це у на ред не три 
го ди не. Ди стри бу ци ја мај ки пре ма сте пе ну обра зо ва ња у под у зор ку је 
сле де ћа: 442 (61,4%) има за вр шен фа кул тет – основ не сту ди је; 249 (34,6%) 
ма стер/ма ги стра ту ру/спе ци ја ли за ци ју и 29 (4,0%) док то рат. Ди стри бу ци ја 
пре ма еко ном ском ста ту су при ка за на је у Та бе ли 1.

Та бе ла 1. Еко ном ски ста тус ан ке ти ра них до ма ћин ста ва мај ки с јед ним де те том*

ОПИС ФИ НАН СИЈ СКЕ СУ ТУ А ЦИ ЈЕ ДО МА ЋИН СТА ВА Број Про це нат 
По не кад не ма мо до вољ но нов ца за хра ну 27 3,8
Има мо до вољ но нов ца за хра ну и ко му на ли је, али не и за оде ћу и обу ћу 86 12,1
Има мо до вољ но нов ца за хра ну, ко му на ли је, оде ћу и обу ћу, али не до-
вољ но за ску пље ства ри (фри жи дер, ТВ, итд.) 153 21,5

Мо же мо да при у шти мо ку по ви ну не што ску пљих ства ри, али не и та-
квих као што су ко ла или стан 249 35,1

Мо же мо да при у шти мо све што нам је по треб но 175 24,6
Не  знам 20 2,8

Ис пи та ни це су у про се ку има ле 33,8 го ди на (95% CI = /33,4, 34,1/; 
SE=0,19). На ска ли 1–10, про сеч на сре ћа ис пи та ни ца је би ла 8,5 (95% CI = 
/8,4; 8,6/; SE=0,06), а про се чан осе ћај сми сла жи во та 8,9 (95% CI = /8,8; 9,0/; 
SE=0,06).

Та бе ла 2. Ди стри бу ци ја мај ки пре ма на ме ри ра ђа ња дру гог де те та у на ред не 
три го ди не: про сеч на вред ност три по ка за те ља – сре ћа, осе ћај сми сла и ста рост

На ме ра Број Про це нат Сре ћа (про сек) Сми сао (про сек) Ста рост (про сек)
Да 332 46,1 8,78 (SE=0,07) 9,17 (SE=0,07) 33,2 (SE=0,2)
Услов но да 156 21,7 8,27 (SE=0,15) 8,76 (SE=0,14) 32,7 (SE=0,4)
Не 116 16,1 8,00 (SE=0,18) 8,45 (SE=0,17) 37,3 (SE=0,7)
Не знам 116 16,1 8,34 (SE=0,15) 8,84 (SE=0,15) 33,7 (SE=0,4)

Су бјек тив ни осе ћај сре ће и сми сла мо но то но опа да са на ме ром да се 
има де те у на ред не три го ди не. Овај тренд је ста ти стич ки зна ча јан у слу-
ча ју и сре ће (F/3.716/=8,2, p<0,001) и сми сла (F/3.716/=6,98, p<0,001). У оба 
слу ча ја ка те го ри ја „не знам” има вред но сти вр ло при бли жне ка те го ри ји 
„услов но да”.

До би је ни по да ци по ка зу ју да је су бјек тив ни до жи вљај сре ће и сми сла 
у раз ли чи тим сфе ра ма жи во та по зи тив но по ве зан са про спек тив но из ра-
же ном на ме ром ра ђа ња дру гог де те та. Су бјек тив ни осе ћај сре ће је ста-

* Укупан број испитаница које су одговориле на питање о економском статусу дома-
ћин ства је 710.
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ти стич ки зна ча јан пре дик тор на ме ре ра ђа ња дру гог де те та и ка да се у 
об зир узме тре нут на фи нан сиј ска си ту а ци ја до ма ћин ства.

Да би смо утвр ди ли ко ре ла ци ју из ме ђу су бјек тив ног осе ћа ја сре ће и 
сми сла и на ме ре да се има де те у на ред не три го ди не, ели ми ни са ли смо 
оп ци ју „не знам”, чи ме је про мен љи ва на ме ре ра ђа ња пре тво ре на у ор ди-
нал ну. На овај на чин до би ли смо, на ума ње ном узо р ку од 604 мај ке, ко-
ре ла ци је: r=0,19 (p<0,001) из ме ђу осе ћа ја сре ће и на ме ре ра ђа ња и r=0,18 
(p<0,001) из ме ђу осе ћа ја сми сла и на ме ре ра ђа ња. 

Док до би је ни по да ци по ка зу ју да је су бјек тив ни до жи вљај сре ће и 
сми сла жи во та по зи тив но по ве зан са про спек тив но из ра же ном на ме ром 
ра ђа ња дру гог де те та у на ред не три го ди не, по ста вља се пи та ње узроч-
но сти, тј. у ко јој ме ри осе ћај сре ће/сми сла во ди ка на ме ри ра ђа ња, а у 
ко јој ме ри је ова по ве за ност ре зул тат не ког дру гог фак то ра (кон фун ди-
ра ју ће про мен љи ве), ко ји ути че и на осе ћај сре ће/сми сла и на на ме ру 
ра ђа ња. У овом ра ду фо ку си ра ће мо се на две про мен љи ве ко је се од мах 
на ме ћу као фак тор ко ји по тен ци јал но ства ра при вид ве зе из ме ђу осе ћа ја 
сре ће/сми сла и на ме ре ра ђа ња дру гог де те та, а то су ста рост мај ке и фи-
нан сиј ска си ту а ци ја до ма ћин ства.

Ста рост мај ке је по тен ци јал на кон фун ди ра ју ћа ва ри ја бла јер, с јед не 
стра не, ста ри је мај ке су ве ро ват но ма ње спрем не да ра ђа ју дру го де те, а 
с дру ге, у оп се гу го ди на мај ки у на шем узо р ку (мла де и сред ње го ди не), 
ли те ра ту ра по ка зу је да је ста рост не га тив но ко ре ли са на са сре ћом. Сто га 
по сто ји мо гућ ност да су ста ри је мај ке, ре ла тив но го во ре ћи, ма ње срећ не 
и исто вре ме но ма ње вољ не да ра ђа ју дру го де те, што ре зул ти ра при ви дом 
ве зе из ме ђу сре ће и на ме ре ра ђа ња. 

Ста рост мај ки у на шем узо р ку за и ста је по ве за на, ма да не на мо но тон 
на чин, с пла но ви ма да се ро ди дру го де те у на ред не три го ди не (F/3.695/=25,1, 
p<0,001). Ка да на ме ру ра ђа ња пре тво ри мо у ор ди нал ну про мен љи ву ели-
ми ни са њем ка те го ри је „не знам”, као што је прет ход но опи са но, до би ја мо 
ко е фи ци јент ко ре ла ци је r=˗0,26 (p<0,001) из ме ђу на ме ре ра ђа ња и ста ро сти 
мај ке. С дру ге стра не, ста ри је мај ке су, у скла ду са по сто је ћом ли те ра ту-
ром, у про се ку ма ње срећ не (r=˗0,13, p<0,001) и има ју сла би ји осе ћај сми сла 
жи во та (r=˗0,12, p<0,001).

Као што је и прет по ста вље но, ста ри је мај ке је су ма ње срећ не / има ју 
сла би ји осе ћај сми сла и ма ње су спрем не да ра ђа ју дру го де те. Упр кос 
то ме, ста рост мај ки ни је од пре суд ног зна ча ја за за па же ни фе но мен по-
ве за но сти сре ће / сми сла и на ме ре ра ђа ња у на шем узо р ку. То ви ди мо из 
пар ци јал не ко ре ла ци је сре ће/сми сла и на ме ре ра ђа ња при ко јој се кон троли-
ше вред ност ста ро сти мај ке: пар ци јал ни ко е фи ци јент ко ре ла ци је из ме ђу 
сре ће и на ме ре ра ђа ња је r=0,16 (p<0,001), а из ме ђу сми сла и на ме ре ра ђа ња 
r=0,15 (p<0,001).

До слич ног за кључ ка до ла зи мо и раз ма тра њем тре нут не фи нан сиј ске 
си ту а ци је до ма ћин ства. По сто ји мо гућ ност да је по вољ на фи нан сиј ска 
си ту а ци ја по ве за на са осе ћа јем сре ће/сми сла, као и с на ме ром ра ђа ња у 
ско рој бу дућ но сти и да на тај на чин ства ра илу зор ну ве зу из ме ђу осе ћа-
ја сре ће/сми сла и на ме ре ра ђа ња. Ка да фи нан сиј ску си ту а ци ју и на ме ру 
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ра ђа ња тре ти ра мо као ор ди нал не ва ри ја бле, њи хо ва ко ре ла ци ја је r=0,14 
(p<0,001). Да кле, за и ста ва жи да је фи нан сиј ска си гур ност по зи тив но 
по ве за на с на ме ром ра ђа ња. С дру ге стра не, као што је и прет по ста вље-
но, по сто ји по зи тив на ве за из ме ђу фи нан сиј ске си ту а ци је и осе ћа ја сре ће 
r=0,13 (p<0,001) и, у ма њој ме ри, осе ћа ја сми сла, r=0,08 (p<0,05). Ме ђу тим, 
као и у слу ча ју ста ро сти мај ке, пар ци јал ни ко е фи ци јен ти ко ре ла ци је по ка-
зу ју да фи нан сиј ска си ту а ци ја до ма ћин ства ни је раз лог за уо че но по сто ја ње 
ве зе из ме ђу сре ће/сми сла и на ме ре ра ђа ња: ка да кон тро ли ше мо фи нан сиј-
ску си ту а ци ју, пар ци јал ни ко е фи ци јент ко ре ла ци је из ме ђу сре ће и на ме ре 
ра ђа ња је r=0,14 (p<0,001), а из ме ђу сми сла и на ме ре ра ђа ња r=0,13 (p<0,001).

Нај зад, ка да на ме ру ра ђа ња тре ти ра мо као ор ди нал ну за ви сну про-
мен љи ву, а ста рост мај ке, осе ћај сре ће и фи нан сиј ску си ту а ци ју до ма ћин-
ства као фак то ре у ор ди нал ној ре гре си ји, до би ја мо да су сва три фак то ра 
ста ти стич ки зна чај ни пре дик то ри (p<0,01) у слу ча ју сре ће. Сли чан ре-
зул тат се до би ја и ка да као пре дик тор у ор ди нал ној ре гре си ји, уме сто 
сре ће, ко ри сти мо осе ћај сми сла – до би је ни ко е фи ци јент је, опет, ста ти-
стич ки зна ча јан (p<0,01).

ДИ СКУ СИ ЈА И ЗА КЉУЧ ЦИ

Раз ло ге за по зна ти фе но мен, по твр ђен по след њим по пи сом ста нов-
ни штва у Ср би ји, да од свих же на оне са нај ви шим сте пе ном обра зо ва ња 
од ли ку ју нај ни же сто пе ра ђа ња, хте ли смо да осве тли мо на ла зи ма ан ке-
те спро ве де не по чет ком 2015. го ди не с об зи ром на то да је у пи та њу за-
по ста вље на област ис тра жи ва ња код нас. Ак це нат је био на фак то ри ма 
из пси хо ло шке сфе ре (су бјек тив на про це на сре ће и сми сла) као мо гу ћим 
чи ни о ци ма ни ског фер ти ли те та, што је у скла ду с ак ту ел ним де мо граф-
ским ис тра жи ва њи ма у све ту.

Не дав но усво је на на ци о нал на Стра те ги ја о под сти ца њу ра ђа ња је 
пре по зна ла да је кон фликт из ме ђу ро ди тељ ских и по слов них оба ве за по-
себ но из ра жен код ви со ко о бра зо ва них же на, што их нај че шће спре ча ва 
да оства ре ви ше ре до ве ра ђа ња. Ре зул та ти на ше ан ке те, ко ји су ба зи ра ни 
на су бјек тив ној пер цеп ци ји за до вољ ства жи во том мај ки с јед ним де те том, 
по ка за ли су да је пси хо ло шки фак тор ста ти стич ки зна ча јан пре дик тор 
на ме ре ра ђа ња дру гог де те та, по твр ђу ју ћи, у ли те ра ту ри за па же ну, ге не-
рал ну по ве за ност ове две по ја ве. При том, иа ко је, оче ки ва но, еко ном ски 
ста тус по ро ди це по зи тив но по ве зан са осе ћа јем сре ће, он не ути че на 
уо че ну ве зу из ме ђу жи вот ног за до вољ ства и на ме ре ра ђа ња у ско ри јој 
бу дућ но сти, чи ме је ис так нут зна чај не е ко ном ске ди мен зи је за евен ту ал-
ну од лу ку о ра ђа њу код ви со ко о бра зо ва них.

Дру ги ве о ма би тан на лаз овог ис тра жи ва ња има по се бан зна чај при-
ли ком тар ге ти ра ња ме ра по пу ла ци о не по ли ти ке. На и ме, про сеч на ста рост 
мај ки с јед ним де те том у узо р ку (33,8 го ди на, а оних ко је на ме ра ва ју да 
уско ро има ју де те 33,2) је у скла ду са ем пи риј ским са зна њи ма о ка сни јој 
тран зи ци ји у ро ди тељ ство код ви со ко о бра зо ва них. Иа ко се, оче ки ва но, 
ста рост по ка за ла као не га тив но по ве за на са осе ћа јем за до вољ ства жи во-
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том од но сно на ме ром ра ђа ња, у на шем узо р ку се ис по ста ви ло да овај 
фак тор ни је од пре суд ног зна ча ја за за па же ни фе но мен по ве за но сти за-
до вољ ства жи во том и на ме ре ра ђа ња, од но сно да ка сни ја тран зи ци ја у 
ро ди тељ ство, иза зва на пре све га ду жи ном обра зов ног про це са, не мо ра 
оба ве зно во ди ти ка ни ској сто пи укуп ног фер ти ли те та. То по ка зу ју при-
ме ри Ир ске, Хо лан ди је, Дан ске, нор диј ских зе ма ља и Ве ли ке Бри та ни је, 
код ко јих је про сеч на ста рост мај ке при ро ђе њу пр вог де те та ви ша за 
1,5–2 го ди не не го у Ср би ји [E u ro stat, 2018]. Дру гим ре чи ма, на пре дак 
дру ге де мо граф ске тран зи ци је и ус по ста вља ње рав но прав ни јих род них 
од но са у по гле ду ро ди тељ ства, што ка рак те ри ше нај ра зви је ни ја дру штва, 
омо гу ћа ва „на док на ђи ва ње про пу ште ног” кроз ре ла тив но ви со ке сто пе 
ра ђа ња у ка сни јем до бу. У том слу ча ју, кључ на гру па де тер ми нан ти ни-
ске сто пе укуп ног фер ти ли те та оста ју раз ли чи та струк тур на и ин сти ту-
ци о нал на огра ни че ња [So bot ka 2008]. Ту се отва ра про стор за ме ре ко је 
мо гу би ти усме ре не упра во ка по пу ла ци ји ви со ко о бра зо ва них же на ка ко 
би се ути ца ло на по раст ве ро ват но ће за оства ри ва њем же ље ног бро ја 
де це упр кос ка сни јем ула ску у ро ди тељ ство. 

Сва ка ко да би да ља ис тра жи ва ња у овом до ме ну тре ба ло про ду би ти 
у по гле ду оби ма и струк ту ре узо р ка од но сно укљу чи ти же не свих обра-
зов них ни воа ка ко би се са гле дао ефе кат обра зо ва ња, али и ути цај спо ре 
род не про ме не у окви ру по ро ди це на фер ти ли тет. Та ко ђе, од зна ча ја је 
ис пи та ти спе ци фич но сти ве зе из ме ђу ро ди тељ ства и су бјек тив ног за до-
вољ ства, што под ра зу ме ва ева лу а ци ју ни воа за до вољ ства пре, то ком и 
на кон тран зи ци је у ро ди тељ ство ка ко би се ели ми ни са ло пи та ње обр ну-
те узроч но сти у овој ве зи. То ће по мо ћи бо љем раз у ме ва њу овог од но са 
а са мим тим и до но ше њу ефи ка сни јих ме ра по пу ла ци о не по ли ти ке.
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SUM MARY: Cur rent de mo grap hic re se arch in cre a singly emp ha si zes the ro le of 
psycho lo gi cal and su bjec ti ve fac tors in child be a ring de ci si ons. Li fe sa tis fac tion is one of 
tho se fac tors that co uld pos sibly play a ro le in fa mily plan ning thro ug ho ut the re pro duc ti ve 
span. Gi ven that tran si tion to pa rent hood of ten le ads to chan ges in su bjec ti ve well-be ing, 
li fe sa tis fac tion and hap pi ness, bet ter un der stan ding of the con nec tion bet we en hap pi ness 
and child be a ring plans co uld pro vi de va lu a ble in sight in to the way early pa rent hood 
ex pe ri en ce sha pes sub se qu ent re pro duc ti ve de ci si ons. In 2015 we con duc ted an on li ne 
sur vey of 2,239 par ti ci pants which co ve red va ri o us fa cets of pa ren ting, in clu ding hap pi-
ness, me a ning and li fe sa tis fac tion in se ve ral li fe do ma ins. This re port is ba sed on the 
sub sam ple of 720 mot hers of one child with at le ast a bac he lor’s de gree and fo cu ses on 
the re la ti on ship bet we en the ir per cep tion of hap pi ness and me a ning ful ness and the ir plans 
to ha ve a child in the next three years. The re sults show that su bjec ti ve per cep ti ons of 
hap pi ness and me a ning ful ness are po si ti vely as so ci a ted with in ten tion to ha ve a child in 
the sub se qu ent pe riod. Furt her mo re, the po si ti ve re la ti on ship bet we en hap pi ness/me a ning-
ful ness and child be a ring in ten ti ons re ma ins when mot her’s age and fi nan cial si tu a tion 
are ta ken in to ac co unt. A pos si ble con nec tion bet we en su bjec ti ve me a su res of well-be ing 
and child be a ring de ci si ons un co ve red in this study co uld pro vi de di rec ti ons for furt her 
re se arch and even tu ally ha ve po licy im pli ca ti ons.

KEYWORDS: hig her-or der births, Ser bia, fer ti lity, hap pi ness, child be a ring in ten-
ti ons
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Уни вер зи тет у Ба њој Лу ци
При род но-ма те ма тич ки фа кул тет 

Сту диј ски про грам ге о гра фи ја
Др Мла де на Сто ја но ви ћа 2

Ба ња Лу ка, Ре пу бли ка Срп ска
Бо сна и Хер це го ви на

СА ЖЕ ТАК: Не до вољ но ра ђа ње и про цес де мо граф ског ста ре ња основ-
на су оби љеж ја свих европ ских зе ма ља на кра ју 20. и по чет ком 21. ви је ка. 
Круп не дру штве но-еко ном ске и по ли тич ке тран сфор ма ци је то ком 90-их 
го ди на 20. ви је ка нај ви ше су се од ра зи ле на пад фер ти ли те та у свим зе-
мља ма За пад ног Бал ка на. Од брам бе но-отаџ бин ски рат (1992–1995) на про-
сто ру Бо сне и Хе р це го ви не оста вио је не са гле ди ве по ли тич ке, дру штве не 
и со цио-еко ном ске по сље ди це ко је су до дат но ин тен зи ви ра ле не га тив не 
де мо граф ске трен до ве на про сто ру Ре пу бли ке Срп ске. По сљед њи По пис 
ста нов ни штва ко ји је на про сто ру Ре пу бли ке Срп ске оба вљен 2013. го ди не 
по ка зао је по ра жа ва ју ћу де мо граф ску сли ку у ко јој је сте пен де по пу ла ци-
је пре ко 25%, а су ма укуп ног фер ти ли те та ис под 1,3. Ова кве тен ден ци је у 
по гле ду би о ре пр о дук ци је по сље ди ца су про мје на у оби му, ве ли чи ни и 
ста ро сти фер тил ног кон тин ген та, про мје на у обра сцу брач но сти, по ве ћа-
ња про сјеч не ста ро сти при ра ђа њу дје це. На осно ву ана ли зе основ них 
де мо граф ских по ка за те ља из вр ше на је про сто р на ди фе рен ци ја ци ја и про-
јек ци ја фе р ти ли те та ста нов ни штва Ре пу бли ке Срп ске с по себ ним освр том 
на сет мје ра и на че ла про на та ли тет не по пу ла ци о не по ли ти ке.

КЉУЧ НЕ РИ ЈЕ ЧИ: фер ти ли тет, Ре пу бли ка Срп ска, при род на де по-
пу ла ци ја 



На кон Дру гог свјет ског ра та, Бо сна и Хе р це го ви на би ла је из ра зи то 
аграр на и си ро ма шна зе мља с ви со ким спе пе ном не пи сме ног и ма лим 
удје лом ста нов ни штва у град ским на се љи ма. У та квим усло ви ма ста нов-
ни штво БиХ има ло је спе ци фи чан де мо граф ски раз вој у ко јем је пре о вла-
да вао ви со ко фер тил ни обра зац ре про дук тив ног по на ша ња. Тра ди ци о-
нал не и па три јар хал не нор ме, уни вер зал ност бра ка и ра но сту па ње у 
брач ну за јед ни цу би ле су јед не од нај ва жни јих де тер ми нан ти ви со ког 
фер ти ли те та у дру гој по ло ви ни 20. ви је ка. Та ко ђе тре ба на по ме ну ти ди-
фе рен ци ја ци ју плод но сти пре ма ет нич ком прин ци пу у ко јем су же не 
му сли ман ске вје ро и спо вје сти има ле знат но ве ћи оства ре ни фе р ти ли тет 
од мо де ла плод но сти пра во слав них и ка то лич ких же на. 

Тран зи ци ја фе р ти ли те та на кон Дру гог свјет ског ра та по ја ви ла се 
кра јем 50-их и по чет ком 60-их го ди на 20. ви је ка, ка да се сто па укуп ног 
фе р ти ли те та спу сти ла ис под че ти ри дје те та. Сук це си ван пад плод но сти 
то ком ше зде се тих и се дам де се тих го ди на кул ми ни рао је 1978. го ди не 
ка да се ни во ре про дук ци је спу шта ис под по треб ног за про сто об на вља ње 
ста нов ни штва (ис под 2,1). Пе р ма нент но сма ње ње укуп не плод но сти по сље-
ди ца је не до вољ ног ра ђа ња ко хор ти од 25 до 39 го ди на ко је еви ден ти ра ју 
опа да ње ре про дук ци је и до пет пу та. Пад фер ти ли те та на ста вио се и то ком 
осам де се тих, да би 1991. го ди не до се гао до та да нај ни жу тач ку (1,65).

Пе ри од по ли тич ке, еко ном ске, со цио-кул тур не тран зи ци је у по сљед-
њој де ка ди 20. ви је ка оста вио је сна жан пе чат на де мо граф ски раз вој ових 
про сто ра. Од брам бе но-отаџ бин ски рат (1992–1995), не га тив но се од ра зио 
на све сфе ре про спе ри те та дру штва. У до ме ну еко ном ских по сље ди ца 
при мје тан је по раст не за по сле но сти, си ро ма штва, па да стан да р да и БДП-а, 
док су ин тен зи ви ра ни про це си као што су из бје гли штво, еко ном ске ми гра-
ци је, пад фе р ти ли те та, по ве ћа ња смрт но сти и ста ре ња ста нов ни штва.

Од 1991. до 2013. го ди не, на про сто ру БиХ ни је оба вљен ни је дан зва-
ни чан по пис ста нов ни штва. Не по у зда на ста ти стич ка еви ден ци ја и не ре-
ал не про цје не ни су оста вља ли мо гућ но сти за ду бље де мо граф ске ана ли зе 
у том пе ри о ду. По пис 2013. го ди не по ка зао је по ра жа ва ју ће ре зул та те и 
са мо по твр дио алар мант ну де мо граф ску сли ку на ста лу као по сље ди ца 
раз ли чи тих фак то ра у по сљед ње дви је де це ни је. Пре ма по да ци ма Аген-
ци је за ста ти сти ку Бо сне и Хер це го ви не, у БиХ је ре ги стро ва но 3.531.159 
лица ре зи дент ног ста нов ни штва. У по ре ђе њу са 1991. го ди ном мо же се кон-
ста то ва ти сма ње ње ста нов ни штва за око 850.000 ста нов ни ка, што пред ста-
вља ско ро 20% по пу ла ци је. Про цес при род не и ме ха нич ке де по пу ла ци је 
још је из ра же ни ји на ни воу Ре пу бли ке Срп ске гдје укуп ни де мо граф ски 
гу би ци пре ла зе 1/4, тј. пре ко 25%.

Из ме ђу два по сљед ња по пи са (1991–2013) до го ди ле су се круп не ад-
ми ни стра тив но-те ри то ри јал не про мје не. Код ве ћи не оп шти на и гра до ва 
Ре пу бли ке Срп ске до шло је до пре кра ја ња ад ми ни стра тив но-те ри то ри-
јал них гра ни ца. Од укуп но 63 је ди ни ца ло кал не са мо у пра ве, са мо њих 
17 оста ло је у ад ми ни стра тив ним гра ни ца ма ка кве су би ле у По пи су 1991. 
го ди не [Мајић и Ма рин ко вић 2016: 50].
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ДЕ МО ГРАФ СКЕ ДЕ ТЕР МИ НАН ТЕ ФЕР ТИ ЛИ ТЕ ТА  
У РЕ ПУ БЛИ ЦИ СРП СКОЈ

Ком по нен те при род ног кре та ња ста нов ни штва Ре пу бли ке Срп ске 
ука зу ју на не га тив не тен ден ци је у ви ду сма ње ња на та ли те та и по ве ћа ња 
сто пе смрт но сти. Од 1999. го ди не ка да је ре ги стро ван ап со лут ни мак си мум 
жи во ро ђе них у Срп ској (14.500), број ро ђе не дје це се сма њио за тре ћи ну 
(35%). У исто ври је ме ја вља се по раст мор та ли те та за 1/4 као по сље ди ца 
смрт но сти „бе би-бу м” ге не ра ци је ро ђе не кра јем че тр де се тих и по чет ком 
пе де се тих го ди на 20. ви је ка. Као ре зул тат то га у Ре пу бли ци Срп ској је 
од 2002. го ди не при су тан про цес при род не де по пу ла ци је пра ћен кон-
стант но не га тив ним при род ним при ра шта јем и сма ње њем укуп ног бро-
ја ста нов ни ка1. Пре ма по да ци ма Ре пу блич ког за во да за ста ти сти ку у 2016. 
го ди ни са мо су дви је ло кал не за јед ни це оства ри ле по зи ти ван при род ни 
при ра штај. То су Град Ба ња Лу ка (+134) и Оп шти на Је зе ро (+1).

По ре ме ћа ји ви тал них струк ту ра по сље ди ца су ду го го ди шњег дје-
ло ва ња раз ли чи тих со цио-еко ном ских, би о ло шких, пси хо ло шких и дру-
штве но-по ли тич ких фак то ра. Са оп штом сто пом на та ли те та од 8,1‰ 
(2013. го ди не), Ре пу бли ка Срп ска се мо же ока рак те ри са ти као из ра зи то 
ни ско на та ли тет но под руч је. По ре ме ћај би о ло шке струк ту ре и де мо граф-
ско ста ре ње основ не су де тер ми нан те по ве ћа ња сто пе смрт но сти ста нов-
ни штва. Пре ма по да ци ма за 2013. го ди ну, оп шта сто па мор та ли те та би ла 
је 11,9‰, док је сто па при род ног при ра шта ја не га тив на (-3,8‰).

Де мо граф ски по те ни ци јал Ре пу бли ке Срп ске у ве ли кој мје ри усло-
вљен је опа да ју ћим трен дом сто пе фер ти ли те та, ни ске плод но сти и не-
до вољ ног об на вља ња ста нов ни штва. Због ових чи ње ни ца у свим ва ри јан-
та ма про јек ци ја бу ду ћег де мо граф ског раз воја тре ба оче ки ва ти на ста вак 
не по вољ них тен ден ци ја, па је по треб но што хит ни је про во ђе ње ак тив ни јих 
мје ра про на та ли тет не по пу ла ци о не по ли ти ке [Маринковић 2011: 349].

Обим ре про дук тив ног кон тин ген та пред ста вља је дан од кључ них 
фак то ра опа да ња плод но сти ста нов ни штва. Пре ма ре зул та ти ма По пи са 
2013. го ди не, уку пан број же на у три де сет пе то го ди шњем фер тил ном ин-
тер ва лу (15–49) био је 260.656 ста нов ни ка, што чи ни око 22% укуп не 
по пу ла ци је у Ре пу бли ци Срп ској. 

Са ста но ви шта би о ре про дук ци је ја ко је би тан од нос пред фер тил ног, 
фер тил ног и пост фер тил ног кон тин ген та ста нов ни штва. Ана ли за По пи-
са из 2013. го ди не, по ка зу је из у зет но не по во љан од нос ове три ва ри ја бле. 
Удио ре про дук тив ног ка па ци те та же на је го то во иден ти чан са жен ском 
по пу ла ци јом из над 50. го ди не (44% : 43%). Још алар мант ни је зву чи по да так 
да је са мо 13% же на ко је тре ба ју би ти ре про дук тив на сна га у у на ред них 
15 го ди на. Ова ко не по вољ на стук ту ра жен ског ста нов ни штва у Срп ској 
по сље ди ца је ни ске ре про дук ци је, про ду же ња жи вот ног ви је ка и ми гра-
ци о не ком по нен те у по сљед ње дви је-три  де це ни је.

1 Од 2002. до 2016. го ди не Ре пу бли ка Срп ска је на осно ву при род не де по пу ла ци је из-
гу би ла 50.000 ста нов ни ка или 4,3%.
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Та бе ла 1. Про мје не у при род ном кре та њу и брач но сти ста нов ни штва Ре пу бли-
ке Срп ске (1996–2016)

По ка за тељ На та ли тет Мор та-
литет 

При ра штај Скло пље ни 
бра ко ви 

Ра зве де ни 
бракови

Индекс
Година Укупан Ванбрачни N-M B/Rb
1996. 12.263 ... 10.931 1.332 ... ... ...
1998. 13.527 1.485 12.469 1.058 7.477 801 9,3
2000. 14.191 1.371 13.370 821 8.003 749 10,7
2002. 12.336 1.415 12.980 -644 7.233 848 8,5
2004. 11.917 1.522 13.475 -1.558 7.775 637 12,2
2006. 11.524 1.663 13.232 -1.708 6.860 542 12,7
2008. 10.198 1.596 13.501 -3.303 6.401 317 20,2
2010. 10.147 1.543 13.517 -3.370 5.767 517 11,2
2012. 9.978 1.549 13.796 -3.818 5.326 878 6,1
2014. 9.335 1.498 14.409 -5.074 5.823 1.106 5,3
2016. 9.452 1.556 13.970 -4.518 5.563 1.025 5,4

УКУПНО 239.669 29.096 281.741 -42.072 134.507 15.432 8,7

Извор: Де мо граф ска ста ти сти ка бр. 4, 10, 11, 15 и 20. Ре пу блич ки за вод за ста-
ти сти ку Ре пу бли ке Срп ске, Ба ња Лу ка.

Ана ли зом Гра фи ко на 1 уви ђа ју се по ре ме ћа ји на ста ли као ди рект на 
по сље ди ца па да плод но сти кра јем 20. и по чет ком 21. ви је ка. Нај ве ће уче-
шће има нај ста ри ја ко хор та (45–49), ко ја се при бли жа ва кра ју ре про дук-
ци је. Та ко ђе, уви ђа ју се дис пари те ти у ни воу плод но сти оства ре не при је 
и на кон од брам бе но-отаџ бин ског ра та, по го то во из ме ђу фер тил ног и 
пред фе р тил ног кон тин ген та ста нов ни штва. Сма ње но уче шће кон тин ген-

Гра фи кон 1. Ста ро сна струк ту ра фе р тил ног кон тин ген та ста нов ни штва  
Ре пу бли ке Срп ске пре ма По пи су из 2013. го ди не
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та же на од 20 до 24 го ди не по сље ди ца је сма ње ног ра ђа ња у не си гур ним 
дру штве но-по ли тич ким окол но сти ма (1992–1995), док се по ве ћа ње сто па 
на та ли те та по ком тзв. ком пен за ци о ног пе ри о да (1996–2000) ди рект но од-
ра зи ло на жен ски ре пр о дук тив ни кон тин гент од 15 до 19 го ди на ста ро сти. 
У на ред них 10–15 го ди на ова ко хор та тре ба би ти но си лац ре пр о дук ци је 
на про сто ру Ре пу бли ке Срп ске.

Ва жна ка рак те ри сти ка фе р тил ног кон тин ген та ста нов ни штва Ре пу-
бли ке Срп ске је из ра зи то ма ла за сту пље ност оп ти мал ног ре пр о дук тив ног 
по тен ци ја ла2 (20–34) ко ји је ујед но и но си лац ре про дук ци је са 7.873 жи-
во ро ђе них, што пред ста вља 83% оства ре не плод но сти у 2013. го ди ни. 
Глав на ка рак те ри сти ка фе р тил ног кон тин ген та у Ре пу бли ци Срп ској 
из ра зи то је не по вољ на ста ро сна струк ту ра на ста ла као по сље ди ца сма ње-
ња ре пр о дук тив не ак тив ност и усва ја ња ни ских ре пр о дук тив них нор ми 
у по сљед њих 20–30 го ди на. То ме у при лог иде чи ње ни ца да је удио же на 
три нај ста ри је фе р тил не ко хор те (35–39, 40–44, 49–49), пре ко 45% са 
оства ре ним фер ти ли те том од са мо 13%. Ни зак ни во же на у пред фер тил-
ној до би пред ста вља ва жан ала рм и упо зо ре ње на пер ма нент но сма ње ње 
плод но сти у на ред ном вре мен ском пе ри о ду.

Гра фи кон 2. Ди стри бу ци ја ро ђе них пре ма ста ро сти мај ке у Ре пу бли ци  
Срп ској (1998. и 2016. го ди не)

Ана ли зом ра ђа ња по пе то го ди шњим ста ро сним гру па ма утвр ђе но 
је да се про сјеч на ста рост мај ке при ра ђа њу дје те та по ве ћа ла за 2 го ди не 
(са 26,7 на 28,8 го ди на). Као ди рект на по сље ди ца од га ђа ња ра ђа ња ја вља се 
скра ће ње и не до вољ на ис ко ри шће ност фер тил ног пе ри о да. У ин тер ва лу 
1998–2016. го ди не, про сјеч на ста рост при ра ђа њу пр вог дје те та по ве ћа ла 
се са 23,8 на 26,9 го ди на, или укуп но за 3,1 го ди ну. 

2 Удио же на из ме ђу 20 и 34 го ди на ста ро сти у укуп ном ста нов ни штву је 9,3%, од но-
сно 41,7% у фер тил ном кон тин ген ту (15–49).



Тран зи ци ја ста ро сног мо де ла ра ђа ња нај ви ше ре ду ку је ре пр о дук ци ју 
мла ђих ста ро сних гру па жен ског ста нов ни штва. До 2003. го ди не, но си лац 
ре про дук ци је у Срп ској би ла је ко хор та же на од 20 до 24 го ди не са 34% 
оства ре ног на та ли те та. У пе ри о ду 1998–2004. го ди не, уче шће ста ро сних 
гру па 20–24 и 25–25 го ди на би ло је око тре ћи не, та ко да су ове дви је ге-
не ра ци је же на оства ри ва ле укуп но 2/3 цје ло куп ног на та ли те та у Срп ској. 
Мо же се сло бод но ре ћи да тран зи ци ја ста ро сног мо де ла фер ти ли те та у 
Ре пу бли ци Срп ској по чи ње од 2004. го ди не, ка да на сту па пер ма нен тан 
пад плод но сти же на у мла ђим ста ро сним го ди на ма, ко је је по себ но из ра-
же но код ко хор ти 15–19 и 20–24 го ди не.

Пре ма по да ци ма за 2016. го ди ну, број жи во ро ђе не дје це же на од 20 
до 24 го ди не био је ис под 20% (19,7%). У по ре ђе њу са по чет ком ана ли зи-
ра ног пе ри о да, ова ста ро сна гру па сма њи ла је ап со лут ни број ро ђе них за 
2,5 пу та. Исто вре ме но, де ша ва се и ра пид но сма ње ње на та ли те та код 
адолес цент ске по пу ла ци је (15–19 го ди на) са 1.001 у 2001. го ди ни на 336 
жи во ро ђе них у 2016. го ди ни. Уче шће пе то го ди шта 30–34 у укуп ном ра-
ђа њу 1998. би ло је 18%, а ге не ра ци је 35–39 го ди на 8%. Ре про дук тив не 
нор ме у 2016. го ди ни ја сно го во ре о тран зи ци ји плод но сти у ко јој но си о ци 
ре пр о дук ци је по ста ју ко хор те од 25–29 и 30–34 го ди не са 62% жи во ро-
ђе не дје це. 

Гра фикон 3. Ди стри бу ци ја ро ђе них пре ма ста ро сти мај ке у Ре пу бли ци Срп ској 
у пе ри о ду 1998–2016. го ди не

Од укуп ног бро ја жи во ро ђе них у 2016. го ди ни, 4.404 или 46,6% су 
пр во ро ђе ни, 3.521 или 37,3% су дру го ро ђе ни, док се са мо 1.527 или 16,2% 
ра ђа као тре ће ро ђе но, че твр то ро ђе но и пе то ро ђе но ди је те. Ди стри бу ци-
ја ро ђе них на осно ву ре да ро ђе ња у пе ри о ду 1998–2016. го ди не ука зу је на 
зна чај но сма ње ње пр вог и дру гог ре да ро ђе ња. У овом ин тер ва лу број 
пр во ро ђе них сма њио се за 29%, број дру го ро ђе не дје це за 32%, док су 
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тре ће ро ђе ни и ви ши ре до ви ра ђа ња опа ли за 27%. У по ре ђе њу са 1999. 
го ди ном ка да је оства рен нај ве ћи на та ли тет, број ро ђе них пр вог и дру гог 
ре да ра ђа ња сма њио се за 36%, док су ви ши ре до ви ре ду ко ва ли број жи-
во ро ђе них за 28%. 

Та бе ла 2. Та бли це фер ти ли те та ста нов ни штва Ре пу бли ке Срп ске пре ма По пи су 
2013. го ди не

Ста рост 
же на 

Број 
же на 

Број 
ро ђе них 

Сред њи 
број 

жи вих 

Спе циф. 
сто па на-
та лит ета

nx*
(nLx f /l0)

x+(n/2) (x+(n/2))* nnx
nx*

(nLx f /l0)
* (x+(n/2))

x nPx f nNx nLx nnx
15–19 34.238 372 497.406,3 10,865121 0,054044 17,5 0,1901396 0,94577
20–24 31.470 1,882 496.806,3 59,802987 0,297105 22,5 1,3455672 6,684863
25–29 37.594 3,305 496.206,5 87,912965 0,43623 27,5 2,4176065 11,99633
30–34 39.663 2,686 495.437,6 67,720546 0,335513 32,5 2,2009177 10,90417
35–39 39.324 1,061 494.089,3 26,980979 0,13331 37,5 1,0117867 4,999125
40–44 36.979 190 492.115,5 5,1380513 0,025285 42,5 0,2183672 1,074613
45–49 41.388 14 488.840,1 0,3382623 0,001654 47,5 0,0160675 0,078565

∑ 260.656 9,510 – 258,7589 1,283141 – 7,4004524 36,683436
– Nf = 4,603

Из вор: По пис ста нов ни штва, до ма ћин ста ва и ста но ва 2013. го ди не; Бил тен де
мо граф ске ста ти сти ке, број 17. 

На осно ву ре про дук тив них нор ми ста нов ни штва Ре пу бли ке Срп ске, 
бру то сто па ре про дук ци је 2013. го ди не би ла је 0,63, док је не то сто па ре-
про дук ци је има ла слич на оби љеж ја (0,62 жен ско ди је те). Про мје не у ста-
ро сном мо де лу фер ти ли те та ма ни фе сту ју се пер ма нент ним сма ње њем 
плод но сти код мла ђих и по ве ћа ња ра ђа ња ста ри јих ко хор ти, што се по-
ду да ра са на че ли ма тран зи ци је фер ти ли те та. Сред ње го ди не при ли ком 
ра ђа ња у 2013. го ди ни би ле су 28,6. 

Го ди шња сто па при род ног ра ста ста нов ни штва из ра зи то је на га тив-
на, -1.67% или 16,7‰. На осно ву ових не га тив них тен ден ци ја ври је ме 
пре по ло вље ња укуп не по пу ла ци је је 41,7 го ди на. Да кле, ако се на ста ве 
ови про це си при род не и би о ло шке де по пу ла ци је број ста нов ни ка сре ди-
ном 21. ви је ка би ће ис под 600 хи ља да, тач ни је 585 хи ља де 2055. го ди не. 
Још алар мант ни је зву чи по да так да су ово прог но зе на осно ву би о ди на-
ми ке ста нов ни штва, ко је ис кљу чу ју ми гра ци о ну ком по нен ту де мо граф-
ског ра ста. 

Иа ко је ап со лут ни број жи во ро ђе них сма њен за 58 дје це, из ра дом 
та бли це фер ти ли те та за 2016. го ди ну, до шло се до не што бо љих по ка за-
те ља ре про дук ци је у од но су на прет ход ну ана ли зу. Су ма укуп ног фе р-
ти ли те та је по ра сла на 1,32; оп шта сто па фер ти ли те та на 37,4, док је на-
ста вљен про цес од ла га ња ра ђа ња са 28,6 на 28,8 го ди на. 

439



Нај ве ћи фе р ти ли тет оства ру ју же не ста ро сти од 25 до 29 го ди на. На 
осно ву по да та ка до би је них укр шта њем По пи са ста нов ни штва и ви тал не 
де мо граф ске ста ти сти ке 2013. го ди не, ври јед ност оства ре ног фер ти ли те та 
би ла је 2,2 дје те та. Же не од 30 до 34 ра ђа ју 1,69 дје це, док су же не од 20 до 
24 го ди не у 2013. го ди ни оства ри ле фер ти ли тет од 1,47. Знат но ни же сто пе 
фер ти ли те та би ље же ко хор те же на 35–39 (0,67), 15–19 (0,28), 40–45 (0,13). 
Фер ти ли тет же на нај ста ри је фер тил не гру пе ста ти стич ки је бе зна ча јан. 

Мо дел ре про дук ци је и обра зац ре про дук тив ног по на ша ња у ди рект-
ној је ко ре ла ци ји са оби мом, ди на ми ком и струк ту ром фер тил ног кон-
тин ген та. На осно ву са да шњих нор ми плод но сти и тран сфор ма ци је ре-
про дук тив ног кон тин ген та, ура ђен је мо дел про јек ци је на та ли те та и 
фер ти ли те та за 2033. го ди ну у ко ји су увр ште не дви је ва ри јан те: пр ва 
ва ри јан та кон стант ног фер ти ли те та и дру га ва ри јан та кон стант ног на та-
ли те та.

Та бе ла 3. Про јек ци ја на та ли те та и фер ти ли те та ста нов ни штва Ре пу бли ке Срп-
ске за 2033. го ди ну 

Ста рост 
же на 

Број 
же на 

Ра ђа ње 
у 2013. г.

Спец. фер ти ли тет
2033. г

Спец. фер ти ли тет
2013. г

Ра ђа ње 
у 2033. г.

15–19 22.541 372 0,0165 0,0109 245
20–24 26.012 1.882 0,0724 0,0598 1.556
25–29 26.360 3.305 0,1254 0,0879 2.317
30–34 27.915 2.686 0,0962 0,0677 1.890
35–39 34.238 1.061 0,0310 0,0270 924
40–44 31.470 190 0,0060 0,0051 162
45–49 37.594 14 0,0004 0,0003 13

УКУП НО 206.130 9.510 0,3479 0,2588 7.106

Из вор: По пис ста нов ни штва, до ма ћин ста ва и ста но ва 2013. го ди не; Де мо граф
ска ста ти сти ка, бр. 17. Ре пу блич ки за вод за ста ти сти ку РС, Ба ња Лу ка.

На осно ву са да шњих ре про дук тив них нор ми, 2033. го ди не мо же се 
оче ки ва ти дра стич но сма ње ње жен ског ре про дук тив ног кон тин ген та. 
Број фер тил них же на сма њи ће се са са да шњих 260.000 на 206.000, што 
пред ста вља гу би так од 21% по тен ци јал ног ре про дук тив ног ка па ци те та. 
Ова кав пад нај ви ше је де тер ми ни сан при род ном ди на ми ком, тј. ни ском 
ре про дук ци јом на по чет ку 21. ви је ка и из ла ском из окви ра ре про дук ци је 
ге не ра ци ја са ве ћим про цен ту ал ним уче шћем.

Уко ли ко би ре про дук тив не нор ме оста ле на истом ни воу као 2013. 
го ди не, тј. сто па укуп ног фер ти ли те та би ла 1,29, а спе ци фич ни фер ти-
ли тет имао исти ста ро сни мо дел, уку пан број ро ђе них 2033. го ди не био 
би са мо 7.106. Дру га ва ри јан та пред ви ђа кон стант ност на та ли та та са 9.500 
ро ђе них на го ди шњем ни воу, а у том слу ча ју, плод ност би се зна чај но 
по ве ћа ла јер би су ма укуп ног фер ти ли те та би ла 1,74. 
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УМЈЕ СТО ЗА КЉУЧ КА

Оби љеж је са вре ме ног де мо граф ског раз во ја Ре пу бли ке Срп ске је 
фе но мен не до вољ ног ра ђа ња, а цје ло ку пан про стор има осо би не из ра зи-
то ни ско на та ли тет ног под руч ја.

Ди фе рен ци ја ци ја фер ти ли те та по ста ро сти ука зу је на фе но мен од-
га ђа ња ра ђа ња у ко јем пре о вла да ва ста ро сни мо дел ре про дук ци је. У ин-
тер ва лу 1998–2016, про сјеч на ста рост при ра ђа њу пр вог дје те та по ве ћа ла 
се за 3,1 го ди ну (са 23,8 на 26,9 го ди на). По мје ра ње гра ни це пр вог ре да 
ро ђе ња нај ви ше је ути ца ло на по раст про сјеч не ста ро сти при ра ђа њу ко ја 
је по ра сла са 26,7 на 28,8 го ди на у 2016. го ди ни. Све до по чет ка 21. ви је ка 
мак си мум фер ти ли те та оства ри ван је у ста ро сној ко хор ти 20–24 го ди на. 
Ова ста ро сна гру па је та да би ла но си лац ре про дук ци је, а у ме ђу вре ме ну 
је пре по ло ви ла свој фер ти ли тет. Та ко да у 2016. го ди ни спе ци фич на сто-
па фер ти ли те та же на од 30 до 34 над ма шу је ни во ре про дук ци је же на у 
ко хор ти од 20 до 24 го ди на.

Са вре ме не тен ден ци је фер ти ли те та на про сто ру Ре пу бли ке Срп ске 
у бли жој бу дућ но сти оста ви ће не са гле ди ве де мо граф ске, еко ном ске и 
со ци јал не по сље ди це. Укр шта њем по да та ка По пи са ста нов ни штва и ви-
тал не де мо граф ске ста ти сти ке 2013. го ди не, до шло се до по да тка да је 
оства ре на плод ност у Срп ској све га 1,29 дје це по же ни, што спа да ме ђу 
нај ни же ври јед но сти у сви је ту. На осно ву про цје не Ре пу блич ког за во да 
за ста ти сти ку, оства ре ни фер ти ли тет у 2016. го ди ни по ве ћао се на 1,32.

Ана ли зом плод но сти пре ма ре ду ро ђе ња у Ре пу бли ци Срп ској утвр-
ђен је де фи цит пр во ро ђе не и тре ће ро ђе не дје це. Је дан од при о ри те та 
тре ба да бу де ин тен зи ви ра ње ак тив но сти на си сте ма ти за ци ји по сто је ћих 
мје ра по пу ла ци о не по ли ти ке и усмје ра ва ње пр вен стве но у про на та ли-
тет не свр хе, ка ко би се раз дво ји ле мје ре из обла сти по пу ла ци о не и со ци-
јал не по ли ти ке. Ове ак тив но сти би тре ба ло раз ви ја ти на свим ни во и ма 
вла сти [Маринковић и Ма јић 2013: 69].

У бу џе ту Вла де Ре пу бли ке Срп ске тре ба ла би се пла ни ра ти ве ћа 
из два ја ња за спро во ђе ње мје ра про на та ли тет не по пу ла ци о не по ли ти ке. 
При о ри тет би мо ра ле би ти ис пла те дје чи јег до дат ка за сва ко ди је те, без 
об зи ра на ред ро ђе ња или ма те ри јал но ста ње по ро ди це, а по себ но би тре-
ба ло об у хва ти ти и по ро ди це с јед ним ро ди те љем или са мо хра не ро ди те-
ље, ко ји до са да ни су би ли об у хва ће ни овим мје ра ма. Све ак ци је у при лог 
по ве ћа ња ра ђа ња се мо ра ју по др жа ти и ин тен зи ви ра ти, а у об зир се мо-
ра ју узе ти и сви дру штве ни и ин ди ви ду ал ни аспек ти, од ко јих по себ ну 
па жњу тре ба усмје ри ти пре ма очу ва њу по ро ди це. Са овог аспек та по ста-
вља се ин сти ту ци о нал на ну жност ус по ста вља ња За во да за пла ни ра ње 
по ро ди це и по пу ла ци о ну по ли ти ку и што ско ри је до но ше ња Стра те ги је 
де мо граф ског раз во ја Ре пу бли ке Срп ске [Маринковић и Ма јић 2013: 84].
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SUM MARY: With a ge ne ral bi rth ra te of 8.1‰ and a to tal fer ti lity ra te of 1.29 chil-
dren per wo man, Re pu blic of Srp ska can be cha rac te ri sed as an out stan dingly low bi rth 
area. The vo lu me of re pro duc ti ve con tin gent re pre sents one of the key fac tors of a fer ti lity 
dec li ne in a po pu la tion. Ac cor ding to the re sults of the 2013 Cen sus, the ove rall num ber 
of wo men in the thi rty-fi ve year fer ti lity pe riod (from 14 to 49) com pri ses aro und 22% 
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of ove rall po pu la tion in Re pu blic of Srp ska. Fer ti lity dif fe ren ti a tion by age in di ca tes the 
phe no me non of de layed  child be a ring in which age mo del of re pro duc tion pre va ils. In the 
pe riod from 1998 to 2016, the ave ra ge child be a ring age when gi ving birth to a first child 
in cre a sed by 3.1 years (from 23.8 to 26.9 years). Thro ugh the analysis of fer ti lity by the 
or der of birth, a de fi cit of fi rst-born and third-born chil dren was iden ti fied in Re pu blic 
of Srp ska. In that con text, a gre a ter ap pli ca tion of syste ma tic me a su res of pro-na ta list 
po pu la tion po licy is im po sed as pri o rity. 

KEYWO RDS: fer ti lity, Re pu blic of Srp ska, na tu ral de po pu la tion
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СА ЖЕ ТАК: Од ла га ње ра ђа ња је ка рак те ри сти ка мо де ла ре про дук-
тив ног по на ша ња ко је за по сле ди цу има ни зак фер ти ли тет. Та ко ђе, све 
рас про сра ње ни ја је и по ја ва оста ја ња без де це. У овом ра ду је учи њен 
по ку шај да се ова два фе но ме на са гле да ју из угла со цио-про фе си о нал них 
ка рак те ри сти ка же на ро ђе них 1950-их го ди на и ка сни је. Да кле, об у хва ће не 
су ге не ра ци је у ко ји ма су за по че те про ме не у сфе ри обра зо ва ња и еко ном-
ске ак тив но сти, као и оне у ко ји ма се про цес еман ци па ци је ин тен зи ви рао. 
Ана ли за је усме ре на на са гле да ва ње уде ла же на без де це пре ма за ни ма њи-
ма, на осно ву по да та ка По пи са стнов ни штва Ср би је 2011. го ди не. По да ци 
ко ји се од но се на све еко ном ски ак тив не же не ука зу ју на зна чај ну ди фе-
рен ци ра ност из ме ђу за ни ма ња. Уде ли су нај ве ћи у ко хор ти 25–29 го ди на, 
али су ве ли ки и код же на ста ро сти 30–39 го ди на. Од ла га ње ра ђа ња и оста-
ја ње без де це су из ра же ни ји у по је ди ним за ни ма њи ма ру ко во ди ла ца и 
струч ња ка, не го у за ни ма њи ма са сред њим ни во ом обра зо ва ња. Ове две 
по ја ве је су спе ци фич ност не ко ли ко занимaња из дру штве них на у ка, а нај-
ма ње су ви дљи ве код струч ња ка за пред школ ско и основ но обра зо ва ње. 
Из ме ђу же на ста ро сних ко хор ти 45–49, 50–54 и 55–59 истог за ни ма ња, не 
по сто ји зна чај ни ја раз ли ка у по гле ду уче ство ва ња у ре про дук ци ји. Очи-
глед не су спе ци фич но сти по на ша ња же на од ре ђе них со цио-про фе си о нал-
них ка рак те ри сти ка, али де скрип тив на ана ли за је са мо пр ви ко рак за ду бља 
ис пи ти ва ња ути ца ја за ни ма ња на од лу чи ва ње о ула ску у ро ди тељ ство.

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ:ни зак фер ти ли тет, за ни ма ње же на, од ла га ње ра ђа-
ња, оста ја ње без де це, Ср би ја

Кон ти ну и ра ност и от пор ност фе но ме на не до вољ ног ра ђа ња усло ви ли 
су да раз у ме ва ње усло вље но сти ни ског фер ти ли те та и да ље бу де ак ту-
ел на те ма де мо граф ских ис тра жи ва ња. По ред то га што је не спор на кон ста-
та ци ја о сло же но сти ње го ве де тер ми ни стич ке осно ве, пот пу но не спор но 



је сте и то да по раст про сеч не ста ро сти ула ска у ро ди тељ ство пред ста вља 
јед ну од кључ них ка рак те ри сти ка. У осно ви овог мо де ла по на ша ња сто ји 
низ еко ном ских и со ци јал них про ме на, а од ла га ње ра ђа ња је сте по ја ва 
ко ја сна жно ути че на уоб ли ча ва ње ви си на сто па ра ђа ња на агре гат ном 
ни воу [Ko hler, Bil la ri and Or te ga 2006: 19–21]. Она се кон ти ну и ра но ши ри-
ла де ло ва њем дру штве них ме ха ни за ма ко ји су по ја ча ва ли ње но де ло ва ње, 
а ре ле вант не окол но сти је су еко ном ска си гур ност и обра зов не ка рак те-
ри сти ке по је дин ца.

У де мо граф ским ис тра жи ва њи ма де тер ми ни стич ке осно ве ни ских 
сто па ра ђа ња, зна чај на па жња по све ћу је се род ном аспек ту и со цио-еко-
ном ским ка рак те ри сти ка ма жен ског ста нов ни штва. Ве за из ме ђу ни ског 
фер ти ли те та и род них мо де ла по на ша ња у кон тек сту са вре ме них тен ден-
ци ја на тр жи шту ра да и по ло жа ја за по сле них, пред ста вља ва жан сег мент 
об ја шње ња са вре ме ног фер ти ли тет ног обра сца [McDo nald 2006, 2007, 
2008]. На јед ној стра ни су про ме не у сфе ри род них уло га, а на дру гој, 
не си гур ност и не ста бил ност нео ли бе рал не ор га ни за ци је тр жи шта ра да, 
као и не при ла го ђе ност ин сти ту ци о нал ног окру же ња овим тен ден ци ја ма. 
Ова кве окол но сти за по сле ди цу има ју то да ро ди тељ ство мо же де ло ва ти 
огра ни ча ва ју ће у по гле ду за по сле но сти и ре а ли за ци је обра зов них и про-
фе си о нал них ка па ци те та, што про ду ку је кон флик тан по ло жај же на.

Услед ја сне ори јен та ци је са вре ме них де мо крат ских дру шта ва ка 
осна жи ва њу еко ном ских по зи ци ја же на, оја ча ва њу њи хо вих про фе си о-
нал них ка па ци те та и под сти ца њу ве ће при сут но сти у јав ној сфе ри, со-
цио-про фе си о нал на струк ту ра жен ског ста нов ни штва до би ја на ва жно сти 
као фак тор ре про дук тив ног по на ша ња. Син те ти зу ју ћи ре зул та те ем пи-
риј ских ис тра жи ва ња [An der sson and Scott 2007; En gel hardt 2011; An der son, 
Kreyen feld and Mi ka 2014] и кроз ана ли зу ста ти стич ких по да та ка ко ји се 
од но се на сто пе ра ђа ња и еко ном ске ка рак те ри сти ке же на, као са зна ња 
ко ја су бит на за уна пре ђи ва ње по ли ти ке пре ма ни ском фер ти ли те ту у 
Ср би ји, Шо бот [2014] под вла чи да еко ном ска ак тив ност же на и тен ден-
ци је у со цио-про фе си о нал ној струк ту ри ни су пре пре ке од лу чи ва њу на 
ро ди тељ ство, уко ли ко по сто ји аде ква тан ин сти ту ци о нал ни оквир. 

Ме ђу тим, не по вољ не окол но сти у по гле ду мо гућ но сти да се ускла де 
по ро ди ца и по сао, за ефе кат мо гу има ти не са мо од ла га ње ра ђа ња, већ и 
од у ста ја ње од ро ди тељ ства. Не га тив но ис ку ство у по гле ду мо гућ но сти 
збри ња ва ња де це за вре ме док су на по слу има ути ца ја и на ге не ра ци је 
ко је тек тре ба да до не су од лу ку о ула ску у ро ди тељ ство, и оно по ве ћа ва 
ри зик од по ра ста уде ла по ро ди ца ко је има ју са мо јед но детe, па чак до-
во де и до по ра ста уде ла оних ко је не же ле де цу [Oláh 2009]. Мо гућ ност 
од у ста ја ња од ро ди тељ ства, услед те шко ћа у по гле ду па ра лел не ре а ли-
за ци је про фе си о нал не уло ге по ве зу је се са обра зов ним обла сти ма, а не 
са мо са сте пе ном школ ске спре ме [Ho em, Neyer and An der sson 2006]. 
Оту да се со цио-про фе си о нал на струк ту ра жен ског ста нов ни штва на ме-
ће као би тан фак тор са вре ме ног мо де ла ре про дук тив ног по на ша ња.

Док је не дво сми сле но ја сан ути цај од у ста ја ња од ула ска у ро ди тељ-
ство, као фак то ра ни ског фер ти ли те та, де ло ва ње од ла га ња ра ђа ња је 
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по сред но. Ин тен зи ви ра ње овог про це са је во ди ло ка то ме да се и по че так 
и ра ђа ње дру гог де те та код жене од ви ја ју у њеним три де се тим го ди на ма, 
што је до при не ло вр ло ма лим уде ли ма ви ших ре до ва ро ђе ња, по себ но у 
слу ча је ви ма на гла ше ног од ла га ња [Ko hler, Bil la ri and Or te ga 2006]. По ред 
то га, од ла га ње мо же да усло ви и од у ста ја ње од ра ђа ња, ка ко из би о ло шких 
та ко и со ци о ло шких раз ло га, што по ја ча ва ње го ву ва жност као фак то ра 
ни ског фер ти ли те та. Ана ли за ко хорт ног фер ти ли те та у Ср би ји, по ка за-
ла је рас про сра ње ност од ла га ња ра ђа ња, ни ске сто пе то ком оп ти мал ног 
пе ри о да и ре а ли за ци ју ра ђа ња из ме ђу 35 и 40 го ди на ста ро сти [Рашевић 
2015: 76–85]. Ове од ли ке ре пр о дук тив ног мо де ла нај на гла ше ни је су у Бео-
гра ду, а јед на од спе цифично сти овог под руч ја је сте и со цио-про фе сио-
нал нa струк ту ра ста нов ни штва1.

Основ на иде ја овог ра да је сте да се од ла га ње или евен ту ал но од у-
ста ја ње од ро ди тељ ства у Ср би ји са гле да ју са ста но ви шта за ни ма ња же-
на ро ђе них то ком дру ге по ло ви не 20. ве ка. То се чи ни пу тем ана ли зе 
уде ла же на без де це пре ма за ни ма њи ма, на осно ву по да та ка По пи са ста-
нов ни штва, спр о ве де ног 2011. го ди не. Она је усме ре на ка тра же њу не ко-
ли ко од го во ра. Да ли по сто је за ни ма ња у ко ји ма је из ра же ни је од ла га ње 
ула ска у ро ди тељ ство или чак и од у ста ја ње од ра ђа ња као ко нач ни ис ход? 
Да ли се она од ли ку ју не ком за јед нич ком ка рак те ри сти ком ко јом би се 
мо гло об ја сни ти та кво по на ша ње? Да ли је то обра зац ка рак те ри сти чан 
за раз ли чи те ге не ра ци је же на тих за ни ма ња? Да ли по сто ји ме ђу ге не ра-
циј ска раз ли ка у окви ру за ни ма ња и ка ко се она ис по ља ва?

Од го во ри на ова пи та ња са др жа ни су у ана ли зи ко ја сле ди. Она је сте 
де скрип тив ног ка рак те ра, али усме ре на је ка ра све тља ва њу бит ног аспек-
та и пру жа спе ци фи чан до при нос раз у ме ва њу усло вље но сти ни ских сто па 
фер ти ли те та. У на шој де мо граф ској ли те ра ту ри, ве за из ме ђу еко ном ских 
ка рак те ри сти ка и ре пр о дук тив ног по на ша ња ни је до вољ но ис пи та на, а 
ње но ра све тља ва ње је сте у функ ци ји уна пре ђи ва ња по ли ти ке у при лог 
ре гу ли са ња ни ског фер ти ли те та. Раз ма тра ње за сту пље но сти же на без 
де це пре ма за ни ма њи ма, је сте је дан ко рак у овом сме ру. Ве ћа рас про стра-
ње ност од ла га ња ула ска у ро ди тељ ство или чак и по сто ја ње со ци о ло шког 
сте ри ли те та мо гли би да бу ду по ка за те љи мо гу ћег не га тив ног ути ца ја 
тих за ни ма ња на од лу ке о ула ску у ро ди тељ ство. Уко ли ко је ве ли ка за сту-
пље ност же на без де це про пра ће на и чи ње ни цом да се ра ди о за ни ма њи ма 
ко ја оба вља ве ли ки број же на, њи хо ва ва жност као фак то ра ре пр о дук тив-
ног по на ша ња је уто ли ко ве ћа. 

1 Пре ма По пи су ста нов ни штва Ср би је 2011. го ди не, удео ви со ко обра зо ва них ме ђу 
же на ма на под руч ју Гра да Бе о гра да био је бли зу два и по пу та ве ћи не го у жен ској по пу ла-
ци ји оста лог под руч ја у Цен трал ној Ср би ји (27,9%, у од но су на 11,6%). Овај од нос био је 
још не по вољ ни ји 2002. го ди не, из ра жен кроз три и по пу та ве ћи удео ви со ко обра зо ва них 
ме ђу же на ма у Бе о гра ду (23,5% у од но су на 6,6%). По ред то га, на осно ву по пи сних по да та-
ка из 2002, со цио-про фе си о нал на струк ту ра за по сле ног жен ског ста нов ни штва у Бе о гра ду 
од ли ку је се го то во три пу та ве ћом за сту пље но шћу же на струч ња ка, два и по пу та ве ћим 
уде ли ма оних ко је су би ле на ру ко во де ћим по зи ци ја ма и 1,6 пу та ве ћим уде лом оних ко је 
су оба вља ле за ни ма ње слу жбе ни ка, у по ре ђе њу са жен ским ста нов ни штвом Цен трал не 
Ср би је. 
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 ДЕ СКРИП ТИВ НА АНА ЛИ ЗА ПО ДА ТА КА ПО ПИ СА  
СТА НОВ НИ ШТВА 2011. ГО ДИ НЕ

Ме тод
Ана ли за не у че ство ва ња у ре про дук ци ји од но си се на еко ном ски ак-

тив не же не ста ро сти 25–59 го ди на, гру пи са не пре ма за ни ма њи ма, пре ма 
Кла си фи ка ци ји за ни ма ња Ре пу блич ког за во да за ста ти сти ку [РЗС, 2011] 
при ме ње не у По пи су ста нов ни штва 2011. го ди не.2 У овом ра ду, раз ма тра-
ју се две гру пе за ни ма ња ко је под ра зу ме ва ју ви со ко о бра зо ва ње (ру ко во-
ди о ци и струч ња ци), као и не ка од за ни ма ња са сред њим сте пе ном школ ске 
спре ме. Ана ли зи ра не су под вр сте за ни ма ња, што омо гу ћа ва ви дљи вост 
обра зов них обла сти, a не ка од њих су пред ста вље на и на ни воу ску пи на 
за ни ма ња. Раз лог то ме је сте ра зно вр сност за ни ма ња струч ња ка и мо гућ-
ност да њи хо ве спе ци фич но сти у по гле ду по сло ва или ка ри јер не ори јен-
та ци је, не ма ју исти ути цај на од ла га ње ра ђа ња или на евен ту ал но не ра ђа-
ње као ко нач ни ис ход. Кри те ри јум из бо ра за ни ма ња са сред њим сте пе ном 
школ ске спре ме ба зи рао се на то ме да ли је нео п ход но фор мал но обра зо-
ва ње за кон крет но за ни ма ње. Оту да су ана ли зи ра на за ни ма ња здрав стве-
не, еко ном ске и прав не стру ке, док услу жна и тр го вач ка за ни ма ња ни су 
укљу че на у ана ли зу. 

Основ ни ин ди ка тор ре пр о дук тив ног по на ша ња у овој ана ли зи је сте 
удео же на без де це. По ред то га, ко ри сте се и ап со лут ни по ка за те љи (број 
же на од ре ђе ног за ни ма ња и број оних ко је ни су има ле де цу), ра ди са гле-
да ва ња оби ма по пу ла ци је у ко ји ма су ре ги стро ва ни ви со ки уде ли же на 
ко је ни су уче ство ва ле у ре пр о дук ци ји. Рас про тра ње ност по ја ве у кон крет-
ним за ни ма њи ма по сма тра се и у од но су на при сут ност у жен ској по пу ла-
ци ји у це ли ни, без об зи ра на обра зов не и со цио-еко ном ске ка рак те ри сти ке. 
Као по ка за тељ у том сми слу ко ри сти се удео же на без де це у по сма тра ним 
ста ро сним ко хор та ма, на осно ву По пи са ста нов ни шта 2011. го ди не [Ра-
шевић 2015: 82].

Ана ли за се спро во ди на ни воу укуп ног бројa же на иза бра них за ни-
ма ња, као и на ни воу ста ро сних гру па. У пр вом слу ча ју, са гле да ва се оп шта 
сли ка и по зи ци о ни ра ју за ни ма ња с об зи ром на удео же на без де це. У дру-
гом, фо р ми ра се спе ци фич ни ја сли ка, ко ја омо у гу ћа ва да се са гле да да ли 
је реч о од ла га њу ра ђа ња, уо чи оквир на ста рост по ме ра ња ула ска у ро ди-
тељ ство, као и то да ли се мо же го во ри ти о тзв. со ци о ло шком сте ри ли те ту 
и у ко јој ме ри је он при су тан. Та ко ђе, укљу чи ва њем ста ро сти, омо гу ће но 
је по ре ђе ње раз ли чи тих ге не ра ци ја же на, ко је су при кра ју и оних ко је су 
иза шле из ре пр о дук тив ног пе ри о да (ро ђе не у 1950-им и ге не ра ци је из 
пр ве по ло ви не 1960-их). 

Основ на прет по став ка је сте да ме ђу за ни ма њи ма по сто ји ди фе рен-
ци ра ност у по гле ду уде ла же на без де це и да су уде ли нај ве ћи у за ни ма-
њи ма са из ра зи том ка ри јер ном ори јен та ци јом. Да су то за ни ма ња ко ја се 

2 Пре ма ме то до ло ги ји По пи са ста нов ни штва, при ме њен је кон цепт тзв. те ку ће еко-
ном ске ак тив но сти. То зна чи да се ове ка рак те ри сти ке од но се се на ста ње ко је је би ло у 
сед ми ци ко ја је прет хо ди ла По пи су и од ре ђе на је на осно ву од го во ра по пи са ног ли ца. 
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од ли ку ју не са мо из ра же ни јим од ла га њем ра ђа ња, већ и од у ста ја њем од 
ро ди тељ ства. Та ко ђе, прет по ста вље но је и да по сто је раз ли ке из ме ђу за-
ни ма ња раз ли чи тих обра зов них обла сти и да су уде ли ве ћи у онима ко је 
ни су спе ци фич но „жен ска”. За тим, прет по ста вље но је да се за ни ма ња са 
сред њом струч ном спре мом од ли ку ју ма њом рас про стра ње но шћу ових 
по ја ва и да ме ђу њи ма не по сто ји бит ни ја раз ли ка. Ка да је реч о ге не ра циј-
ским осо бе но сти ма, прет по ста вље но је да су уде ли же на без де це ве ћи у 
ко хор та ма ро ђе ним по чет ком 1960-их, не го код же на ко је при па да ју ге-
не ра ци ја ма 1950-их и да не по сто ји зна чај ни ја раз ли ка из ме ђу за ни ма ња 
у том по гле ду.

Же не без де це пре ма за ни ма њи ма

По сма тра ју ћи сва за ни ма њи ма, не за ви сно од гру пе, обла сти и обра-
зов ног ни воа, уо ча ва се зна ча јан ра спон уде ла же на ко је ни су уче ство ва ле 
у ре пр о дук ци ји. Он из но си из ме ђу 11,9%, у за ни ма њу ру ко во ди о ци у слу-
жба ма уста но ве со ци јал не за шти те до 48,4%, ме ђу струч ња ци ма у обла сти 
ин фор ма ци о но-ко му ни ка ци о них тех но ло ги ја. 

Уну тар по сма тра них гру па за ни ма ња ја сно је ви дљи ва ди фе рен ци-
ра ност. Та ко је удео же на без де це ме ђу они ма ко је су има ле не ку ру ко-
во де ћу уло гу у пре ра ђи вач кој ин ду стри ји, уго сти тељ ству, обра зо ва њу и 
со ци јал ној за шти ти зна чај но ма њи (из ме ђу 20,1% и 11,9%), не го код оних из 
обла сти ин фор ма ци о но-ко му ни ка ци о них тех но ло ги ја (41,8%). Ме ђу тим, 
по сто ји раз ли ка у бро ју же на ко је су оба вља ле ова за ни ма ња. Ви сок удео 
же на у обла сти ИКТ од но си се на све га 94, од укуп но 225 же на, док су 
же не ко је су оба вља ле ру ко во де ће уло ге у пре ра ђи вач кој ин ду стри ји би ле 
да ле ко број ни је (од 2.984 же не њих 600 ни су има ле де те). Ме ђу же на ма 
ру ко во ди о ци ма у обла сти мар ке тин га и раз во ја за бе ле жен је ре ла тив но 
ви сок удео оних ко је ни су има ле дете (40,6%), при че му је и број ових же на 
(од укуп но 1.847 же на, њих 750 ни је има ло де те) да ле ко ве ћи не го у слу-
ча ју оних из обла сти ИКТ.

Ка да је реч о же на ма ко је су оба вља ле за ни ма ња струч ња ка, за сту-
пље ност оних ко је ни су ро ди ле ни јед но де те кре та ла се из ме ђу 30,0%, 
код оних из обра зо ва ња, до 48,4% код оних из облaсти ин фор ма ци о но-ко-
му ни ка ци о них тех но ло ги ја. Ме ђу тим, ка да се по сма тра ју по је ди нач на 
за ни ма ња, уде ли су зна чај но ве ћи, ди фе рен ци ра ност је на гла ше ни ја и 
при сут на је и код за ни ма ња из исте обла сти. 

Нај ма њи удео же на ко је ни су ра ђа ле ре ги стро ван је ме ђу ле ка ри ма 
спе ци ја ли сти ма (21,0% од 8.050 же на ко је су оба вља ле ово за ни ма ње). 
Нај ве ћи уде ли су у за ни ма њи ма ма те ма ти ча ри и ста ти сти ча ри, ар хи тек те 
и ур ба ни сти, али и код стру ча њак фи ло ло шке стру ке, као и у за ни ма њи ма 
фи ло зо фи, исто ри ча ри и по ли ти ко ло зи, у ко ји ма јед на по ло ви на или чак 
не што ви ше од јед не по ло ви не же на ни је уче ство ва ло у ре про дук ци ји. 
Тек не што ма њи про це нат за беле жен је ме ђу струч ња ци ма ин фор ма цио-
но-ко му ни ка ци о них тех но ло ги ја, али и со ци о ло зи ма, ар хе о ло зи ма и ан-
тро по ло зи ма. Ова за ни ма ња се од ли ку ју ре ла тив но ма лим бро јем же на. 
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Нај ве ћи број њих би ле су ар хи тек те, ур ба ни си ти и ди зај не ри (6.295 же на), 
а нај ма њи број же на је имао за ни ма ња фи ло зо фи, исто ри ча ри и по ли ти-
ко ло зи (793 же не). 

За ни ма ња на став ни ци у основ ном обра зо ва њу, еко но ми сти, струч-
ња ци у по слов ним услу га ма и ад ми ни стра ци ји, вас пи та чи у пред школ-
ском обра зо ва њу, прав ни ци и на став ни ци стру ков них сту ди ја и сред њег 
струч ног обра зо ва ња, зна чај но су број ни ја (из ме ђу 36.059 же на и 12.715 
же на). У окви ру њих, нај ма њи уде ли же на без де це су ме ђу на став ни ци-
ма у основ ном обра зова њу и вас пи та чи ма у пред школ ским уста но ва ма 
(26,7% и 27,2%), а нај ве ћи код еко но ми ста (40,5%) и струч ња ка по слов них 
услу га и ад ми ни стра ци је (44,5%). 

Же не без де це пре ма за ни ма њи ма и ста ро сти

Као што је оче ки ва но, нај ве ћи уде ли же на без де це за бе ле же ни су у 
ста ро сној гру пи 25–29 го ди на. Они из но се из ме ђу 52,1%, у за ни ма њи ма 
здрав стве не стру ке са сред њим сте пе ном струч не спре ме, до чак 87,8%, 
у за ни ма њи ма струч ња ка у обла сти основ них и при ме ње них на у ка. С 
по ра стом ста ро сти, уде ли су ма њи, али оста је ди фе рен ци ра ност ме ђу 
за ни ма њи ма у свим ста ро сним гру па ма. 

За сту пље ност же на ко је још увек ни су ро ди ле ни јед но де те у ста-
ро сној гру пи 30–34 го ди не нај ма ња је код же на ко је су би ле ме ди цин ске 
се стре-тех ни ча ри (22,4%). То је ма ње од уде ла у укуп ној по пу ла ци ји же-
на ко је су има ле 30–34 го ди не (30,6%). У три за ни ма ња про цен ти су око 
ових вред но сти. То су вас пи та чи у пред школ ским уста но ва ма (29,6%), 
ра чу но вод стве ни и књи го вод стве ни слу жбе ни ци (29,9%) и фар ма це ут ски 
тех ни ча ри (31,1%). Не што ве ћи уде ли за бе ле же ни су у не ко ли ко за ни ма ња 
еко ном ске и прав не стру ке и из но се из ме ђу 34,2% и 37,2%. То су: слу жбе-
ни ци за ад ми ни стра тив не по сло ве, струч ни са рад ни ци ра чу но вод ства и 
књи го вод ства, ад ми ни стра тив но-тех нич ки се кре та ри, сто ма то ло шки 
тех ни ча ри, бан кар ски и срод ни шал тер ски слу жбе ни ци. У ко хор ти 35–39 
го ди на за сту пље ност же на без де це је ма ња, што ука зу је на то да, на кон 
34. го ди не, до ла зи до ре а ли за ци је од ло же ног ула ска у ро ди тељ ство. 

Код струч ња ка је ди фе рен ци ра ност из ме ђу ста ро сних гру па 30–34 
и 35–39 го ди на на гла ше ни ја не го код за ни ма ња са сред њом струч ном 
спре мом. Нај ма ња за сту пље ност оних ко је ни су ро ди ле ни јед но де те, 
је сте код вас пи та ча у пред школ ском обра зо ва њу и на став ни ка у основ ним 
шко ла ма. У ста ро сној гру пи 30–34 уде ли из но се 29,6% и 41,5%, а код же на 
35–39 го ди на ста ро сти 17,4% и 23,3%. 

По сто ји ви ше за ни ма ња из раз ли чи тих обла сти ко ја се од ли ку ју вр ло 
ви со ком за сту пље но шћу же на без де це, ко је су у тре нут ку спро во ђе ња 
По пи са има ле из ме ђу 30 и 34 го ди не. Нај ве ћи удео је код струч ња ка фи-
ло ло шке стру ке (64,7%), а уде ли ма ко ји из но се око 60% од ли ку ју се сле-
де ћа за ни ма ња: ар хи тек те, ур ба ни сти и ди зај не ри, адво ка ти, фи ло зо фи, 
исто ри ча ри и по ли ти ко ло зи, струч ња ци фи зич ких и ге о на у ка, ле ка ри спе-
ци ја ли сти, со ци о ло зи и струч ња ци елек тро тех нич ких на у ка. 
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Из ме ђу ста ро сних гру па 40–44 и 45–49 го ди на ди фе рен ци ра ност је 
ма ња, у свим занимaњима. И ов де је за сту пље ност же на без де це нај ма ња 
ме ђу ме ди цин ским се стра ма (9,8% и 8,3%). Око про се ка за по пу ла ци ју 
же на 40–49 го ди на (11,8% ) би ли су уде ли у за ни ма њи ма вас пи та чи у 
пред школ ском обра зо ва њу (11,7%) и фар ма це ут ски тех ни ча ри (12,3%.) У 
оста лим за ни ма њи ма са сред њом струч ном спре мом уде ли су из но си ли 
из ме ђу 13,4% (ра чу но вод стве ни и књи го вод стве ни слу жбе ни ци) и 20,0% 
(ад ми ни стра тив но-по слов ни се кре та ри).

У ста ро сној гру пи 45–49 го ди на, удео ма њи од оног на ни воу укуп не 
по пу ла ци је 40–49 го ди на, осим ме ђу ме ди цин ским се стра ма, за бе ле жен 
је и у за ни ма њу сто ма то ло шке се стре (9,0%). Око про се ка су уде ли у за-
ни ма њи ма фар ма це ут ски тех ни чар (10,2%), вас пи та чи у пред школ ском 
обра зо ва њу (10,2%) и ра чу но вод стве ни и књи го вод стве ни слу жбе ни ци 
(11,5%). За ни ма њи ма еко ном ске и прав не стру ке са сред њом школ ском 
спре мом, у ко ји ма су уде ли око 13%, при дру жи ло се и јед но из гру пе струч-
ња ка за обра зо ва ње. То су на став ни ци у основ ном обра зо ва њу, код ко јих 
је удео ни жи не го код ад ми ни стра тив но-тех нич ких се кре та ра (15,1%).

 У слу ча ју струч ња ка, за ни ма ња вас пи та чи у пред школ ском и на-
став ни ци у основ ном обра зо ва њу се из два ја ју нај ма њим уде ли ма же на 
ко је ни су ро ди ле ни јед но де те и у ста ро сним гру па ма 40–44 и 45–49 го-
ди на (11,7% и 15,%, од но сно 10,2% у 13%). У ко хор ти 40–44 го ди не, нај ве ћа 
за сту пље ност је у за ни ма њи ма фи ло зо фи, исто ри ча ри и по ли ти ко ло зи 
(43,1%), а у ко хор ти 45–49 го ди на со ци о ло зи, ар хе о ло зи, ан тро по ло зи и 
срод ни (34,4%). Ме ђу тим, ап со лут ни по ка за те љи ука зу ју на то да се ра ди 
о вр ло ма лом бро ју же на. У пр вом слу ча ју све га 28, а у дру гом 45 же на 
ни је има ло де цу.

И ка да је реч о же на ма ко је су иза шле из ре про дук тив ног пе ри о да 
(50–59 го ди на), нај ма ња за сту пље ност оних ко је ни су уче ство ва ле у ре про-
дук ци ји је сте ме ђу за ни ма њи ма здрав стве не стру ке за ко је је по треб на 
сред ња струч на спре ма. Уде ли су углав ном ма њи од оног ко ји од ли ку је 
укуп ну жен ску по пу ла ци ју ста ро сти 50–59 го ди на (8,6%). Они из но се из-
ме ђу 5,7% код ме ди цин ских се ста ра ста ро сти 50–54 го ди не, до 9,4% код 
фар ма це ут ских тех ни ча ра ста ро сти 55–59 го ди на. У за ни ма њи ма еко-
ном ске и прав не стру ке, са сред њим ни во ом обра зо ва ња, уде ли же на без 
де це у овим ста ро сни гру па ма би ли су не што ис под или из над 10%. 

Код же на струч ња ка ста ро сти 50–59 го ди на, не ко ли ко за ни ма ња 
струч ња ка у обра зо ва њу нај бли жа су уде лу же на без де це у укуп ној по пу-
ла ци ји же на ове ста ро сти. У ста ро сној гру пи 50–54 го ди не то су вас пи-
та чи у пред школ ским уста но ва ма (9,4%), а у ко хор ти 55–59 го ди на, по ред 
њих (9,7%), ту су и на став ни ци стру ков них сту ди ја и на став ни ци у основ-
ном обра зо ва њу (11,1% и 11,4%). Ме ђу же на ма ста ро сти 50–54 го ди не 
по сто ји ви ше за ни ма ња струч ња ка из раз ли чи тих обла сти у ко ји ма су 
уде ли из ме ђу 12,0% и 14,0%. То су: на став ни ци у основ ном обра зо ва њу, 
сто ма то ло зи, ле ка ри спе ци ја ли сти и ле ка ри оп ште ме ди ци не. У ста ро сној 
гру пи 55–59 го ди на, овим за ни ма њи ма при дру жу ју се фар ма це у ти, адво-
ка ти и еко но ми сти. Нај ве ћа за сту пље ност же на ко је ни су уче ство ва ле у 



ре про дук ци ји из но си око 30%. У ста ро сној гру пи 50–54 то су пре во ди о ци 
и други лин гви сти (29,6%), а код ста ро сти 55–59 го ди на, фи ло зо фи, исто-
ри ча ри и по ли ти ко ло зи (28,6%). По сма тра но кроз ап со лут не по ка за те ље, 
у пр вом слу ча ју ра ди се о 104 же не ко је ни су ро ди ле ни јед но де те, а у дру-
гом о још ма њем бро ју же на (22 же не). 

Раз ли ка из ме ђу ста ро сних гру па 50–54 и 55–59 го ди на углав ном је 
ис по ље на кроз ве ће уде ле же на без де це у мла ђој ко хор ти, а нај и зра же-
ни ја је ме ђу же на ма ко је су би ле адво ка ти (23%, у од но су на 12,7%). У по-
је ди ним за ни ма њи ма ди фе рен ци ра ност је ма ла (од јед ног до три про цент на 
по е на), али се ис по ља ва кроз ма ње уде ле же на без де це у мла ђој ко хор ти. 
Од за ни ма ња струч ња ка ту се на ла зе фи ло зо фи, исто ри ча ри и по ли ти-
ко ло зи, сто ма то ло зи и струч ња ци за со ци јал ни рад. По ред њих, ту су и 
два за ни ма ња еко ном ско-прав не стру ке са сред њом струч ном спре мом 
(бан кар ски слу жбе ни ци и слу жбе ни ци за оп ште ад ми ни стра тив не по-
сло ве). У оста лим за ни ма њи ма не у јед на че ност уде ла из ме ђу же на ста ро-
сти 50–54 и 55–59 го ди на је ма ња од јед ног про цент ног по е на. 

 По ре де ћи ста ро сну гру пу 45–49 го ди на са ко хор та ма ко је су иза шле 
из ре про дук тив ног пе ри о да (50–54 и 55–59 го ди на), у ве ћи ни за ни ма ња 
уде ли же на без де це су ве ћи у мла ђим ге не ра ци ја ма. Нај и зра же ни ја раз-
ли ка је код же на ко је су има ле за ни ма ња со ци о ло га, ан тро по ло га и срод-
на. Удео је за пет на ест про цент них по е на ве ћи у ге не ра ци ја ма ро ђе ним 
по чет ком 1960-их (34,4%), у од но су на обе ко хор те же на ро ђе них то ком 
1950-их (19,0% и 19,3%). Код же на ко је су има ле за ни ма ње адво ка та удео 
же на без де це у ста ро сној ко хор ти 45–49 је ве ћи за бли зу три на ест про-
цен тних по е на у од но су на ко хор ту 55–59 го ди на (25,6% у од но су на 12,7%). 
Од за ни ма ња струч ња ка, је ди но је ме ђу они ма из фи ло ло шке стру ке удео 
же на без де це не што ма њи у мла ђој ста ро сној ко хор ти 45–49 го ди на не го 
код ста рих 50–54 го ди на (26,8% у од но су на 29,6%). 

Ка да је реч о за ни ма њи ма са сред њом струч ном спре мом, ди фе рен-
ци ра ност из ме ђу ових ста ро сних гру па је ма ња, а нај и зра же ни ја је код 
фар ма це ут ских тех ни ча ра. Удео у ста ро сној гру пи 45–49 го ди на је скоро за 
че ти ри про цент на по е на ве ћи не го код ста рих 50–54 го ди не (10,2% у од-
но су на 6,5%), док je у од но су на ста ро сну гру пу 55–59 го ди на (9,4%) раз-
ли ка ма ња.

ЗА КЉУЧ НО РАЗ МА ТРА ЊЕ

На ни воу укуп не по пу ла ци је еко ном ски ак тив них же на у Ср би ји, 
по сто је за ни ма ња са зна чај но ве ли ким уде ли ма же на без де це. То јед ним 
де лом го во ри о спе ци фич но сти ма тих за ни ма ња, али бит не фак то ре у 
овом по гле ду пред ста вља ју ста рост и број же на кон крет них за ни ма ња.

 Нај ве ћи уде ли бе ле же се у нај мла ђој ста ро сној гру пи (25–29 го ди на). 
Ре ла тив но ви со ки уде ли у за ни ма њи ма здрав стве не и еко ном ско-прав не 
стру ке са сред њом струч ном спре мом, го во ре о то ме да од ла га ње ра ђа ња 
ни је за хва ти ло са мо за ни ма ња за ко је је по треб но фа кул тет ско обра зо ва ње. 
Ипак, ова по ја ва је рас про стра ње ни ја и ин тен зив ни ја код же на ко је су 
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има ле за ни ма ња струч ња ка и од ли ку је се по ме ра њем ула ска у ро ди тељ-
ство за по сле 34. го ди не жи во та. Ме ђу тим, да ли се ра ди са мо о од ла га њу 
ра ђа ња или ће ге не ра ци је же на струч ња ка ро ђе не 1970-их, би ти скло ни је 
и де фи ни тив ном од у ста ја њу од ро ди тељ ства не го ста ри је ге не ра ци је, 
мо ћи ће да се кон ста ту је тек на кон По пи са ста нов ни шта 2021. го ди не.

Ана ли за по да та ка По пи са спро ве де ног 2011. по ка зу је да ме ђу же на ма 
ста ро сти 40–49 го ди на по сто ји зна ча јан број за ни ма ња ко ја се од ли ку ју 
уде ли ма ко ји су из над про се ка за укуп ну по пу ла ци ју же на ове ста ро сти 
(11,8%). То од сту па ње је из ра зи ти је у за ни ма њи ма струч ња ка дру штве них 
на у ка, ин фор ма ци о но-ко му ни ка ци о них тех но ло ги ја, пра ва, по слов ног 
сек то ра и ад ми ни стра ци је, не го код струч ња ка за обра зо ва ње и здрав-
стве них струч ња ка.

За сту пље ност уде ла же на без де це у ко хор та ма ко је су иза шле из 
ре про дук тив ног пе ри о да (50–59 го ди на), по твр ђу је пра вил ност о нај ма-
њим уде ли ма у за ни ма њи ма са сред њом струч ном спре мом, а ка да је реч 
о струч ња ци ма, у том по гле ду се из два ја ју за ни ма ња вас пи та чи и на став-
ни ци у основ ним шко ла ма. Су прот но од то га, нај ве ћа за сту пље ност же на 
ко је ни су уче ство ва ле у ре про дук ци ји ре ги стро ва на је у не ко ли ко за ни-
ма ња струч ња ка из дру штве них на у ка. Не мно го ма ња за сту пље ност је 
ре ги стро ва на код струч ња ка ин фор ма ци о но-ко му ни ка ци о них тех но ло-
ги ја и на став ни ка ака дем ских сту ди ја, као и у ко хор ти 50–54 го ди не у слу-
ча ју же на ко је су има ле за ни ма ње адво ка та. 

Ана ли за не го во ри о зна чај ни јој ме ђу ге не ра циј ској ра зли ци у по гле-
ду уче ство ва ња у ре про дук ци ји, али по сто је не ке осо бе но сти ко је тре ба 
по ме ну ти. Из ме ђу ста ро сних гру па 50–54 и 55–59 го ди на (же не ро ђе не у 
1950-им), ни у јед ном од за ни ма ња не по сто ји зна чај ни ја раз ли ка. Не ке 
спе ци фич но сти се уо ча ва ју уну тар не ко ли ко за ни ма ња ка да је реч о же на-
ма ро ђе ним по чет ком 1960-их (45–49 го ди на). У овој ста ро сној ко хор ти 
ве ћи су уде ли же на без де це не го у ста ри јим ге не ра ци ја ма, ка да је реч о 
же на ма ко је су има ле за ни ма ња струч ња ци из дру штве них и ху ма ни-
стич ких на у ка (со ци о ло зи и срод ни, фи ло ло зи, исто ри ча ри и по ли ти ко ло зи), 
струч ња ци за со ци јал ни рад и адво ка ти. У са мо три за ни ма ња ме ђу ге не-
ра циј ска раз ли ка је ис по ље на кроз ма ње уде ле у мла ђим ко хор та ма (код 
ро ђе них по чет ком 1960-их), при че му је ди фе рен ци ра ност ма ња, у од но су 
на прет ход но по ме ну ту. Два за ни ма ња при па да ју гру пи струч ни са рад ник 
у обла сти фи нан си ја, а тре ће је за ни ма ње струч њак фи ло ло шке стру ке, 
код ко јих је раз ли ка још сла би ја. У слу ча ју за ни ма ња са сред њом струч-
ном спре мом у ве ћи ни за ни ма ња ме ђу ге не ра циј ска ди фе рен ци ра ност го-
то во не по сто ји. Нај и зра же ни ја је у за ни ма њу фар ма це ут ски тех ни чар, кроз 
ве ће уде ле у ко хор ти 45–49 го ди на, у од но су на 50–54, при че му је тај удео 
го то во исти као у ко хор ти 55–59 го ди на. 

Уо че не раз ли ке пре ма за ни ма њи ма го во ре о спе ци фич но сти ма по-
на ша ња же на од ре ђе них со цио-про фе си о нал них ка рак те ри сти ка, али је 
по треб но утвр ди ти фак то ре ко ји су у осно ви та квог по на ша ња. Осим 
то га, са ста но ви шта ус по ста вља ња фер тил ног обра сца на ни воу по пу ла ци је 
у це ли ни, тре ба има ти у ви ду да за ни ма ња са нај на гла ше ни јим уде ли ма 
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же на без де це об у хва та ју ма њи обим жен ске по пу ла ци је. Ви со ки уде ли у 
за ни ма њи ма са ма лим бро јем же на пред ста вља ју сва ка ко ва жан по ка за тељ, 
али пре све га као осо бе ност же на тих со цио-про фе си о нал них ка рак те ри-
сти ка. У том сми слу, мо гло би се да ље тра га ти за узро ци ма та квог обра сца 
по на ша ња, и то мо же пред ста вља ти сег мент не ких да љих ис тра жи ва ња. 
Ме ђу тим, та за ни ма ња не мо гу има ти зна чај ни ји ути цај на ши ре ње по ја ве. 

По ла зне прет по став ке су де ли мич но по твр ђе не. Ди фе рен ци ра ност 
из ме ђу за ни ма ња по сто ји, али на осно ву ове ана ли зе ни је мо гу ће ус по-
ста вља ње ја сне ве зе из ме ђу обра зов них обла сти и по сма тра них ви до ва 
ре про дук тив ног по на ша ња. Они се мо ра ју до ве сти у ве зу са ши рим спек-
тром фак то ра ко ји се ти чу про фе си је и ка рак те ри сти ка по сла, као и са 
оним фак то ри ма ко ји ни су не по сред но ве за ни за за по сле ност и про фе сио-
нал ну усме ре ност же не. Од ла га ње ра ђа ња и не у че ство ва ње у ре про дук-
ци ји као де фи ни тив ни из бор, ни су са мо по сле ди ца оба вља ња за ни ма ња 
са из ра зи том ка ри јер ном ори јен та ци јом, ни су спе ци фич ност са мо оних са 
ви со ким обра зо ва њем, ни ти су ис кљу чи во осо бе ност мла ђих ге не ра ци ја. 

Мо же се кон ста то ва ти да по сто ји од ре ђе ни ути цај со цио-про фе си о-
нал них ка рак те ри сти ка же на као фак то ра рас про стра ње но сти од ла га ња 
ра ђа ња, па и оста ја ња без де це. Де скрип тив на ана ли за је са мо пр ви ко рак, 
а да ли је и у ко јој ме ри са мо за ни ма ње фак тор та квог по на ша ња, нео п ход-
но је кон крет ни је и ду бље ис пи та ти.
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SUM MARY: Birth post po ne ment is a cha rac te ri stic of re pro duc ti ve be ha vi o ur that 
has pro du ced low fer ti lity ra te. Al so, chil dles sness is be ing mo re and mo re ex ten si ve. In 
this text, the ef fort is ma de in or der to ta ke a clo ser lo ok in to the se two phe no me na ta king 
in to ac co unt so cio-pro fes si o nal cha rac te ri stics of wo men born in 1950s and la ter. Ac cor-
dingly, ge ne ra ti ons with whom chan ges in fi elds of edu ca tion and eco no mic ac ti vi ti es 
had sta r ted are in clu ded as well as the ones in which eman ci pa tion pro cess has been in ten-
si fied. Analysis is di rec ted to wards vi e wing the sha re of chil dless wo men by oc cu pa ti ons, 
ba sed on Ser bian Cen sus from 2011. Da ta that are re la ted to all eco no mi cally ac ti ve wo-
men in di ca te sig ni fi cant dif fe ren ti a tion bet we en oc cu pa ti ons. The hig hest sha res are in 
age co hort 25 to 29 years old, but are al so high among wo men aged 30 to 39 years old. 
Birth post po ne ment and chil dles sness are mo re pre sent wit hin par ti cu lar ma na ger pro-
fes si ons and ex perts than wit hin oc cu pa ti ons that re qu i re only se con dary edu ca tion. 
The se two phe no me na are spe ci fi city of few pro fes si ons wit hin so cial sci en ce but the 
le ast pre sent among pre-school and ele men tary school te ac hers. Among wo men aged 45 
to 49 years, 50 to 54 years and 55 to 59 years old wit hin sa me pro fes si ons, sig ni fi cant 
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dif fe ren ces in terms of be ing re pro duc ti vely ac ti ve are not no ta ble. Spe ci fic be ha vi o urs 
of wo men with par ti cu lar so cio-pro fes si o nal cha rac te ri stics are ob vi o us but de scrip ti ve 
analysis are just the first step for mo re pro fo und re se ar ches on pro fes si ons in flu en cing 
child be a ring de ci si ons.

KEYWORDS:low fe r ti lity, wo men’s oc cu pa ti ons, birth post po ne ment, chil dles-
sness, Ser bia
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ЧЕ ШКА ПО ЛИ ТИ КА ПРЕ МА ПО РО ДИ ЦИ

БИ ЉА НА СТАН КО ВИЋ
Ин сти тут дру штве них на у ка

Цен тар за де мо граф ска ис тра жи ва ња 
Кра љи це На та ли је 45, Бе о град, Ср би ја

s.bi lja @o rion.rs 

СА ЖЕ ТАК: У ра ду се пред ста вља раз вој и тран сфор ма ци ја че шке по-
пу ла ци о не по ли ти ке од 1950-их го ди на. Она се ме ња ла од про на та ли тет не, 
спро во ђе не у вре ме ка да је Че шка би ла део ко му ни стич ке Че хо сло вач ке, 
пре ко, углав ном со ци јал не, у вре ме тран зи ци је из 1990-их, до ак туа ли за ци-
је и уво ђе ња но вих ме ра у по след њој де це ни ји. Ме ре ко је су се де фи ни са ле 
и спро во ди ле у од ре ђе ном вре мен ском раз до бљу пред ста вља ле су од го вор 
др жа ве на по ро дич но и ре про дук тив но по на ша ње ста нов ни штва, ко је се 
нај че шће огле да ло у ни ском фер ти ли те ту, у ве ли кој ме ри усло вље но та да 
ак ту ел ним дру штве ним, еко ном ским и кул тур ним усло ви ма. У том сми слу, 
пе ри од нај ве ћих иза зо ва на сту пио је по сле 1989. го ди не, са про ме ном дру-
штве но по ли тич ког си сте ма и ве ли ким еко ном ским и со ци јал ним про ме-
на ма ко је су усле ди ле, као и опа да њем фер ти ли те та на екс трем но ни зак 
ни во. Та да шња по ли ти ка пре ма по ро ди ци ис кљу чи ла је про на та ли тет не 
под сти ца је и олак ши це и за др жа ла са мо со ци јал не ме ре на ме ње не сма ње-
њу си ро ма штва и убла жа ва њу не јед на ко сти. Од ра них 2000-их, де фи ни шу 
се и спро во де но ве ме ре, под стак ну те по тре бом да се за у ста ви и про ме ни 
тренд па да фер ти ли те та ко ји је до сти гао нај ни жи ни во (СУФ 1,13 у 1999), 
са гле да ва њем мо гу ћих не га тив них со ци о е ко ном ских по сле ди ца, али и 
пре по ру ка ма и ди рек ти ва ма Европ ске уни је, чи ји је члан Че шка Ре пу бли ка 
по ста ла 2004. го ди не. По чев од 2000. за у ста вље но је опа да ње фер ти ли те-
та, СУФ је до 2011. до сти гао 1,43, а пре ма по да ци ма за 2016. из но сио је 1,63 
де те та по же ни. 

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: Че шка Ре пу бли ка, про на та ли тет не ме ре, по ли ти ка 
пре ма по ро ди ци, фер ти ли тет

Че шка по ли ти ка пре ма по ро ди ци се по сма тра у пе ри о ду од пе де се-
тих го ди на 20. ве ка до да нас. Че шка је, са Сло вач ком, би ла део Че хо сло-
вач ке, фе де рал не др жа ве фор ми ра не 1918. го ди не, по за вр шет ку Пр вог 
свет ског ра та и рас па ду Ау стро у гар ске Мо нар хи је. Че хо сло вач ка је по сто-
ја ла као са вез две др жа ве све до 1. ја ну а ра 1993. го ди не, ка да су се Че шка 



и Сло вач ка до го во р но раз дво ји ле. То ме је прет хо ди ла про ме на по ли тич-
ког си сте ма у сеп тем бру 1989. го ди не, ка да је до та да шњи ко му ни стич ки 
си стем за ме њен ус по ста вља њем ви ше стра нач ке ре пу бли ке. У го ди на ма 
ко је су усле ди ле по ње ном фо р ми ра њу, Че шка Ре пу бли ка је по ста ла члан 
број них ме ђу на род них ор га ни за ци ја, као што су Евр оп ска уни ја, Са вет 
Евр о пе, НА ТО, Ор га ни за ци ја за еко ном ску са рад њу и раз вој (ОЕЦД), 
Ор га ни за ци ја за евр оп ску си гур ност и са рад њу (ОСЦЕ) и дру ге. 

ПЕ РИ ОД ПРЕ 1989. ГО ДИ НЕ

Не по сред но по сле Дру гог свет ског ра та у Че шкој је за бе ле жен по раст 
ра ђа ња као ре зул тат ком пен за ци о ног ефек та, са мак си му мом до стиг ну-
тим 1946. го ди не. По пу ла ци о на по ли ти ка ко ја је по че ла да се спро во ди 
од 1948. го ди не има ла је за циљ да сма њи раз ли ке из ме ђу по ро ди ца без 
де це и по ро ди ца са раз ли чи тим бро јем де це и да по ве ћа кул тур ни и жи-
вот ни стан дард ста нов ни штва [Gildainová 2010]. То ком пе де се тих и ше-
зде се тих го ди на, ме ђу тим, број де це се зна чај но сма њи вао. То је вре ме 
ин тен зив ног при вред ног раз во ја у Че шкој, пре све га те шке ин ду стри је, 
про це са ко лек ти ви за ци је у по љо при вре ди, план ске при вре де са де фи ни-
са ним пе то го ди шњим пла но ви ма. Раз вој су пра ти ле ве ли ке со ци јал не 
про ме не, ма сов но укљу чи ва ње же на на тр жи ште ра да, про ме не уну тар 
по ро ди це и у на чи ну жи во та. По ро ди це су се су о ча ва ле са те шко ћа ма у 
ве зи са не за до во ља ва ју ћом по ну дом ста но ва, не до стат ком ро бе ши ро ке 
по тро шње, не до вољ но раз ви је ним услу га ма и огра ни че ним ка па ци те ти ма 
пред школ ских уста но ва. Ускла ђи ва ње рад ног и по ро дич ног жи во та же на 
би ло је оте жа но, а еко ном ска кри за по чет ком 1950- их и мо не тар на ре фор-
ма спр о ве де на 1953. го ди не, уз уки да ње си сте ма ра ци о на ли за ци је по тро-
шње и ти ме усло вље ним по ра стом тро шко ва за де цу, до не ли су но ва оп те-
ре ће ња. Све се то од ра зи ло на ра ђа ње, у сми слу огра ни ча ва ња на јед но 
или дво је де це [Kučera 1994; Si ro vat ka 2004]. Сма ње њу фе р ти ли те та на-
ро чи то је до при не ло до но ше ње За ко на о ве штач ком пре ки ду труд но ће 
1957. го ди не, што се чак сма тра фак то ром од нај ве ћег зна ча ја за по пу ла-
ци о ни раз вој у том пе ри о ду [Kučera 1994; Křesťanová 2013]. За бе ле жен је 
ве ли ки по раст бро ја абор ту са, и у пр вих пет го ди на по до но ше њу овог 
за ко на број ро ђе не де це сма њен је за 25%. На ро чи то је сма ње но ра ђа ње 
де це ви шег ре да и де це ро ђе не ван бра ка [Gildainová 2010; Křesťanová 2013].

Сма ње ње фе р ти ли те та би о је под сти цај за де фи ни са ње и уво ђе ње 
но вих ме ра по пу ла ци о не по ли ти ке, про на та ли тет ног ка рак те ра, ко је су 
би ле усме ре не на ма те ри јал не под сти ца је ра ђа ња и чи ни ле део оп ште 
со ци јал не по ли ти ке [Gildainová 2010]. Ко ри шће ни ин стру мен ти су би ли 
ди рект ни, као што је пла ће но по ро диљ ско од су ство, јед но крат на по моћ 
при ро ђе њу де те та, деч ји до да так, и ин ди рект ни, у ви ду по зај ми ца за 
но ве брач не па ро ве и со ци јал них да ва ња, бес плат них уџ бе ни ка, олак ши-
ца за пре воз и слич но. Ду жи на по ро диљ ског од су ства је од 1948. го ди не, 
с пр во бит них 12 не де ља, по ве ћа на на 18 не де ља. Ви си на на кна де за по-
ро диљ ско од су ство је 1956. по ве ћа на, а 1968. је по ве ћа на и ду жи на, пр во 
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на 22 а за тим на 26 не де ља, од но сно 35 не де ља за са мо хра не мај ке и мај-
ке ко је су има ле ви ше стру ки по ро ђај. По сле пла ће ног по ро диљ ског од-
су ства мај ке су мо гле да до би ју не пла ће но од су ство док де те не на пу ни 
го ди ну да на, а оно је 1969. го ди не про ду же но до дру гог ро ђен да на де те-
та. Јед но крат на по моћ при ро ђе њу де те та је по че ла да се ис пла ћу је од 
1947. го ди не и вре ме ном је њен из нос по ве ћа ван. Деч ји до да так је уве ден 
још 1945. го ди не, пр во са из но сом истим за сва ко ро ђе но де те, а од 1947. 
раз ли чи тим пре ма ре ду ро ђе ња. Ви си на до дат ка се че сто ме ња ла. Да би 
се убла жи ли ефек ти мо не тар не ре фор ме, 1953. го ди не из нос је удво стру-
чен. У пе ри о ду од 1959–1968. из нос деч јег до дат ка је за ви сио од при хо да 
по ро ди це, и ти ме је из гу био ка рак тер по пу ла ци о не ме ре. Од 1968. деч ји 
до да ци и по ро диљ ско од су ство по ста ју уни вер зал не по пу ла ци о не ме ре. 
У до ме ну пен зиј ског си сте ма, ста ро сна гра ни ца за од ла зак у пен зи ју же на 
за ви си ла је од њи хо вог бро ја де це. Од 1968. го ди не уве де но је сма ње ње 
по ре за на осно ву бри ге о јед ном де те ту. Це на деч је оде ће сни же на је још 
1956. го ди не [Gildainová 2010]. 

Оце њу је се да ове по пу ла ци о не ме ре ни су би ле до вољ но ефек тив не 
[Křesťanová 2013]. По раст фер ти ли те та је био крат ко тра јан и огра ни чен 
на 1963. и 1964. го ди ну, ка да је сто па укуп ног фер ти ли те та пре ма ши ла 
2,3 (Гра фи кон 1). То је би ло вре ме по вољ ни је по пу ла ци о не кли ме, на ја-
вље ног про ду же ног по ро диљ ског од су ства и по о штра ва ња спро во ђе ња 
за ко на о абор ту су [Křesťanová 2013]. Од 1966. до 1972. го ди не сто па укуп-
ног фер ти ли те та је би ла ис под 2,1. Сто га су по чет ком 1970-их уве де не 
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Гра фи кон 1. Кре та ње бро ја жи во ро ђе ња и сто пе укуп ног фер ти ли те та.  
Че шка Ре пу бли ка, 1960–2016.

Из вор: Ура ђе но на осно ву по да та ка пре у зе тих из ба зе Евростата [Eurostat].

Бр
ој

 ж
ив

ор
ођ

ен
е 

де
це

 (х
иљ

ад
е)

Бр
ој

 ж
ив

ор
ођ

ен
е 

де
це

 п
о 

је
дн

ој
 ж

ен
и 

(1
5–

49
)



460

но ве ме ре фи нан сиј ске по др шке. Ме ђу њи ма нај зна чај ни ја мера је ма те рин-
ски до да так ко ји је уве ден 1970. го ди не и ис пла ћи вао се мај ка ма с нај ма ње 
дво је де це од ко јих је јед но ста ро сти до две го ди не, а дру го ни је ста ри је од 
основ но школ ског уз ра ста. Са мо хра не мај ке су оства ри ва ле пра во и ако 
бри ну о јед ном де те ту мла ђем од две го ди не. До да так је ис пла ћи ван прво-
бит но до пр вог ро ђен да на мла ђег де те та а од 1971. го ди не до дру гог ро ђен-
да на, од но сно то ком не пла ће ног по ро диљ ског од су ства. Та ко ђе, по сто ја ле 
су и фи нан сиј ске по год но сти др жа ве на ме ње не под сти ца њу скла па ња но вих 
бра ко ва, а у бра ку се у вре ме со ци ја ли зма ра ђа ло ви ше од 90% де це. Мла ди 
брач ни па ро ви мо гли су да до би ју по вољ не кре ди те. По сле ро ђе ња де те-
та от пи си ва ла се ше сти на кре ди та и це ло куп на ка ма та, а са сва ким но вим 
де те том још јед на ше сти на. 

Не до ста так ста но ва био је је дан од глав них про бле ма при ли ком од-
лу чи ва ња о ра ђа њу, што су по твр ди ла и ис тра жи ва ња спро ве де на у то 
вре ме [Gildainová 2010]. Сто га је од 1973. го ди не др жа ва да ва ла по зај ми це 
за на бав ку и опре му ста но ва мла дим брач ним па ро ви ма с ни жим при ма-
њи ма, с ро ком вра ћа ња од 10 го ди на. По ро ђе њу де те та от пи си вао се део 
по зај ми це, ве ћи ка да је реч о де те ту ви шег ре да ро ђе ња, и рок от пла те је 
про ду жа ван за јед ну го ди ну. По ро ди це с тро је или ви ше де це и мла ди 
па ро ви с ле кар ском по твр дом о труд но ћи има ли су пред ност при до би-
ја њу ста на. У овом пе ри о ду до нет је и низ прав них ре ше ња ко ја су по др-
жа ва ла ин сти ту ци ју бра ка и по ро ди це, на при мер у по ступ ку раз во да. 
Мо рал ној по др шци ра ђа њу би ла је по све ће на и по ча сна знач ка за мај ке с 
пе то ро или ви ше де це. 

У ци љу под сти ца ња ра ђа ња кон ти ну и ра но су по ве ћа ва ни ка па ци те-
ти пред школ ских уста но ва. По че ци дру штве не бри ге о де ци пред школ-
ског уз ра ста на те ри то ри ји да на шње Че шке да ти ра ју још из 19. ве ка. На 
те ри то ри ји да на шњег Пра га осно ва не су 1832. пр ве ја сли це, а на про сто-
ру да на шње Че шке 1869. пр во об да ни ште, на ста ло по евр оп ском мо де лу. 
За кон о је дин стве ном школ ству ко јим су об да ни шта по ста ла (нео ба ве зни) 
део школ ског си стем сту пио је на сна гу 1948. го ди не. За тим је усле ди ла 
зна чај на из град ња пред школ ских уста но ва, по ве за на са све ве ћом еко ном-
ском ак тив но шћу же на. Иа ко је па дао ни во ра ђа ња, број вр ти ћа и ја сли ца 
се по ве ћа вао, као и удео де це ко ја су их по ха ђа ла. По пу ла ци о на по ли ти ка 
70-их го ди на се усред сре ди ла на про ду же ње це ло днев не бри ге о де ци, и 
мре жа пред школ ских уста но ва се зна чај но ши ри ла. Кра јем 1980-их об у хват 
де це од 3 до 5 го ди на из но сио је пре ко 80% а у ја сли ца ма 18%. Исто вре ме но 
са ме ра ма ко ји ма се про ду жа ва ло вре ме ко је мај ке пред школ ске де це мо гу 
про ве сти код ку ће, ши ри ла се и мре жа це ло днев ног бо рав ка пред школ ских 
уста но ва за оне мај ке ко је су се вра ти ле на по сао [Hašková 2007]. 

Про на та ли тет на по ли ти ка да ла је но ви им пулс ра ђа њу у 1970-им го-
ди на ма. За бе ле жен је по раст фер ти ли те та у пе ри о ду 1973–1979. го ди не, 
сто па укуп ног фер ти ли те та је пре ма ши ва ла 2,3, а мак си мум од 2,46 за бе-
ле жен је 1975. го ди не (Гра фи кон 1). Мак си ма лан број жи во ро ђе не де це у 
це лом пе ри о ду 1960–2016. за бе ле жен је 1974. и 1975. го ди не, ка да је из но сио 
194.215, респ. 191.776 де це. То је би ло и вре ме ка да су у до ба нај ве ће плод-



но сти ушле број не ге не ра ци је ро ђе не у пе ри о ду 1946–1950. го ди на. Ме ђу-
тим, у 1980-им го ди на ма по но во је за бе ле же но сма ње ње ра ђа ња. Сто па 
укуп ног фер ти ли те та се од 1980. го ди не спу сти ла ис под вред но сти од 2,0 а 
број жи во ро ђе не де це ис под 140.000. У то вре ме уки ну те су број не др жав не 
суб вен ци је, ме ђу ко ји ма је и це на деч је оде ће, а 1986. го ди не су пре ста ле 
са ра дом ко ми си је за пре кид труд но ће, што је ути ца ло на по раст абор ту-
са. Ипак, сма тра се да је сма ње њу ра ђа ња у нај ве ћој ме ри до при не ло на ви-
ка ва ње ста нов ни штва на ме ре уве де не 1970-их као на не што што се под-
ра зу ме ва, те су оне из гу би ле на гла шен про на та ли тет ни ка рак тер, а но ве 
ме ре ко је би мо гле да мо ти ви шу но ве ге не ра ци је ни су би ле уве де не [Kučera 
1994; Gildainová 2010].

Кра јем 1980-их је оце ње но да је про на та ли тет на по ли ти ка јед но стра-
на, те је фо р му ли са на но ва по ли ти ка пре ма по ро ди ци. Гру па екс пе ра та 
при пре ми ла је 1989. го ди не но ви кон цепт, пре ма ко јем по пу ла ци о ни раз-
вој ни је циљ већ ре зул тат по ли ти ке пре ма по ро ди ци, с по ме ра њем ин те-
ре со ва ња са мла де по ро ди це на цео жи вот ни ци клус по ро ди це. Али, услед 
кра ја по сто је ћег по ли тич ког си сте ма и на сту па ју ћих про ме на, ни је би ло 
вре ме на да овај кон цепт бу де при ме њен у прак си. По ли тич ка про ме на је, 
на дру гој стра ни, усло ви ла по тре бу да се еко но ми ја и по ли ти ка бр зо 
тран сфор ми шу, при че му је по ли ти ка пре ма по ро ди ци по ста ла јед на од 
ма ње ва жних [Nešporová 2006].

 ПЕ РИ ОД ПО СЛЕ 1989. ГО ДИ НЕ

Пре ла зак на тр жи шну при вре ду је, с јед не стра не по ве ћао мо гућ но-
сти мно гих мла дих љу ди ве за них за обра зо ва ње и рад ну ка ри је ру и усло-
вио по ме ра ње бра ка и ро ди тељ ства на ста ри ји уз раст, а с дру ге стра не 
до нео мно го не си гур но сти [Gildainová 2010]. За бе ле жен је ве ли ки скок 
не за по сле но сти, на ро чи то ме ђу же на ма, по го то во ка да је реч о ду го трај ној 
не за по сле но сти. На и ме, др жа ва је ре гу ли са ла од ла зак не ких по пу ла ци-
о них гру па с тр жи шта ра да ка ко би сма њи ла раст не за по сле но сти. Ме ђу 
њи ма су би ле и мај ке с ма лом де цом, што је би ла и пре по ру ка Свет ске 
бан ке као јед на од стра те ги ја сма ње ња при ти ска на ис точ но е вроп ским 
тр жи шти ма ра да у про це су про ме на [Hašková 2007]. Но ви тр жи шни ри-
зи ци и по раст тро шко ва жи во та, ме ђу ко ји ма је и удво стру че ње тро шко ва 
ста но ва ња то ком 1990-их, као и ви со ки опор ту ни тро шко ви де те та, усло-
ви ли су зна чај не при ти ске на фо р ми ра ње по ро ди це. Број скло пље них бра-
ко ва је пре по ло вљен [Si ro vat ka 2004]. 

Од по чет ка 1990-их број жи во ро ђе не де це на гло се сма њио. Нај ма њи 
број ро ђе не де це за бе ле жен је 1999. го ди не, ка да је из но сио 89.471. Та да је 
и сто па укуп ног фе р ти ли те та би ла нај ни жа и из но си ла је 1,13 де це (Гра-
фи кон 1). При род ни при ра штај је пу них 12 го ди на, од 1994. до 2005. го ди-
не, био не га ти ван, мак си мал не вред но сти не га тив не сто пе за бе ле же не су 
1996. и 1997. го ди не, ка да су из но си ле -2,2 респ. -2,1 ‰. 

 У пе ри о ду од 2002. до 2009. го ди не број ро ђе не де це се кон ти ну-
и ра но по ве ћа вао и 2008. из но сио 119.570 де це. Два на гла ше ни ја по ра ста 
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за бе ле же на су из ме ђу 2003. и 2004. го ди не а дру ги из ме ђу 2006. и 2007. 
го ди не. Сто па укуп ног фер ти ли те та се од 2000. го ди не кон ти ну и ра но 
по ве ћа ва ла и 2016. је до сти гла вред ност од 1,63 де те та по же ни. Од 1980. 
го ди не на ла зи се на ни воу ко ји не обез бе ђу је про сту ре пр о дук ци ју ста-
нов ни штва (Гра фи кон 1). Од 2006. го ди не при род ни при ра штај је по но во 
по зи ти ван. Под сти цај по ве ћа њу ра ђа ња пред ста вља ло је дво стру ко по-
ве ћа ње по ро диљ ског до дат ка 2006. и ро ди тељ ског до дат ка 2007. го ди не, 
а од ути ца ја је би ло и ра ђа ње де це ви шег ре да ро ђе ња мај ки ро ђе них 
1970-их го ди на [Gildainová 2010]. Ме ре по пу ла ци о не по ли ти ке ко је су 
би ле ус по ста вље не у прет ход ном пе ри о ду, у ве ли кој ме ри су на пу ште не. 
Основ не ка рак те ри сти ке по ли ти ке пре ма по ро ди ци, ко ја се оства ру је у 
но вим со ци јал ним, еко ном ским, по ли тич ким и кул тур ним усло ви ма, су 
ду гач ко по ро диљ ско и ро ди тељ ско од су ство. На гла сак је ста вљен на ме ре 
со ци јал не по ли ти ке ка ко би се сма њи ла не јед на кост за ра да, пру жио ми-
ни мум со ци јал не си гур но сти и спре чи ло си ро ма штво. За не ма ре но је 
за по шља ва ње же на и ти ме оја чан ma le bre ad win ner mo del и по ја чан при-
ти сак на мај ке да де цу у ра ном уз ра сту од га ја ју код ку ће [Frej ka and Gi e tel-
-Ba sten 2016]. Упра во 1995. го ди не, ка да се оче ки вао зна ча јан по раст не-
за по сле но сти услед ре струк ту ра ли за ци је на тр жи шту, пра во на ро ди тељ-
ски до да так би ло је про ду же но на че ти ри го ди не (али, са си гур но шћу 
по врат ка на по сао у тра ја њу од са мо три го ди не). Пре ма ис тра жи ва њи ма, 
за 40% мај ки ко је се ни су вра ти ле на по сао по ис те ку тро го ди шњег по-
ро диљ ског бо ло ва ња раз лог је би ла не мо гућ ност сме шта ја де те та у вр тић, 
а ин ди ви ду ал на пла ће на бри га о де ци је фи нан сиј ски те шко до ступ на 
[Si ro vat ka 2004; Hašková 2007]. А кра јем 1980-их у Че шкој су пред школ-
ске уста но ва би ле до ступ не, укљу чу ју ћи и ја сли це, и де ли мич но фи нан-
си ра не од стра не др жа ве. Та ко је 1989. го ди не би ло пре ко 1.300 обје ка та 
са ско ро 53.000 ме ста у ја сли ца ма. За раз ли ку од вр ти ћа чи ји је број опа-
дао по сте пе но, број ја сли ца се дра стич но сма њи вао, а тро шко ви за бо ра-
вак зна чај но ра сли. Већ у 1990. го ди ни број ја сли ца је са 40.000 сма њен 
на око 1.000. У 1991. је ви ше не го пре по ло вљен, и на по ло ви ни де ве де се-
тих све ден на пе ти ну. Већ 1997. је по сто ја ло са мо 100 ја сли ца а 2007. 
укуп но 49, с ка па ци те том сме шта ја за око 1.500 де це. Ја сли ца ма је об у хва-
ће но са мо 0,5% де це од го ва ра ју ћег уз ра ста. Оне по сто је са мо у ве ли ким 
гра до ви ма, ве ћи на је при ват них, а тро шко ви сме шта ја су ви со ки и за ве-
ћи ну ро ди те ља не при хва тљи ви. Не до ста так ја сли ца у из ве сној ме ри на-
док на ђу ју вр ти ћи, али са мо уко ли ко рас по ла жу сло бод ним ме сти ма 
[Hašková 2007]. Сма тра се да, с дру ге стра не, по сто је пре фе рен ци је из ве-
сног бро ја мај ки ка га је њу ма ле де це у по ро дич ном уме сто у ин сти ту цио-
нал ном окру же њу, што су усло ви ла си стем ска ре ше ња ду гог по ро диљ ског 
од су ства, пра ва на ро ди тељ ски до да так и ви со ки тро шко ви сме шта ја де це 
[Kuchařová et al. 2007].

Од 1995. го ди не, ка да је ро ди тељ ско од су ство про ду же но на че ти ри 
го ди не, Че шка се свр ста ва ме ђу зе мље с нај ду жим ро ди тељ ским од су-
ством ме ђу раз ви је ним зе мља ма [Frej ka and Gi e tel-Ba sten 2016]. Оно је 
по ста ло флек си бил ни је од 2004. го ди не, ка да је ро ди те љи ма до зво ље на 
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нео гра ни че на part ti me за ра да. Уна пре ђе њу ма те ри јал них усло ва по ро-
ди ца с ма лом де цом би ло је на ме ње но и ду пли ра ње до дат ка при ро ђе њу 
де те та и ро ди тељ ског до дат ка 2006. и 2007. го ди не. Убр зо је, ме ђу тим, са 
фи на сиј ском кри зом у пе ри о ду по сле 2009. го ди не до шло до из ве сног 
сма ње ња фи нан сиј ске по др шке по ро ди ца ма. До да так при ро ђе њу де те та 
је сма њен, да је се са мо за пр во де те и ње гов из нос је од ре ђен ви си ном 
при хо да по ро ди це. С дру ге стра не, уве де не су по зи тив не про ме не ве за не 
за ро ди тељ ски до да так. Од 2012. го ди не ро ди те љи мо гу да од лу че ко ли-
ко ће тра ја ти пе ри од ро ди тељ ског од су ства и ко ли ко ду го ће при ма ти 
ро ди тељ ски до да так (19–48 ме се ци). Уку пан из нос до дат ка је око 8.000 
евра и ис пла ћу је се у ме сеч ним ра та ма. Осим то га, 2015. го ди не по но во 
је уве ден до да так при ро ђе њу дру гог де те та, и ње гов из нос за ви си од 
при хо да по ро ди це. 

ЗА КЉУЧ НА РАЗ МА ТРА ЊА

Ис тра жи ва чи оце њу ју да са да шња по ли ти ка пре ма по ро ди ци у Че-
шкој Ре пу бли ци, ти ме што обез бе ђу је пра во на ро ди тељ ско од су ство 
ко је тра је ду го, док је до ступ ност уста но ва за чу ва ње де це ма ла, у прак-
си по др жа ва тра ди ци о нал ну род ну по де лу уло га ме ђу ро ди те љи ма ма ле 
де це, с оче ви ма ко ји су „хра ни о ци по ро ди це”. Ве ћи на же на се пот пу но 
по вла чи са тр жи шта ра да три го ди не по сле ро ђе ња де те та а за тим вра ћа 
на по сао с пу ним рад ним вре ме ном, јер су флек си бил ни об ли ци ра да не-
раз ви је ни. То до во ди до то га да за по сле не мај ке гу бе сво је рад не ве шти-
не и оства ру ју ма њу за ра ду, на ро чи то ка да се све ово по на вља при ли ком 
ро ђе ња дру гог де те та[Frej ka and Gi e tel-Ba sten 2016].

По вра так ве ли ког бро ја мај ки ма ле де це на по сао је оте жан услед 
зна чај ног сма ње ња бро ја пред школ ских уста но ва по сле 1989, на ро чи то 
ја сли ца, чи ме се Че шка Ре пу бли ка за крат ко вре ме свр ста ла ме ђу зе мље 
с нај ни жим об у хва том ин сти ту ци о нал ном бри гом o де ци млађoj од три 
го ди не [Hašková 2007]. Та ква по ли ти ка 90-их, осло ба ђа њем при ти ска на 
тр жи шту ра да и фи нан сиј ском по др шком учи ни ла је да, у ме ђу на род ним 
по ре ђе њи ма, ма те рин ство има нај ја чи не га тив ни ути цај на за по сле ност 
же на, у че му Че шка пред ња чи. Та ко ђе, баш у Че шкој, нај ве ћи број же на 
су о ча ва се са чи ње ни цом да им се рад ни уго вор не про ду жа ва по по врат ку 
са по ро диљ ског од су ства. Флек си бил но рад но вре ме, рад од ку ће, pa rt 
ti me, рет ко су при сут ни. Кра јем 90-их, кад је ста ти сти ка по ка за ла да су 
ду го трај ном не за по сле но шћу у ве ли кој ме ри по го ђе не мај ке с ма лом де-
цом, и под ути ца јем кри ти ке ЕУ, Вла да је фор му ли са ла Ак ци о ни план 
за по сле но сти, а јед на од ме ра је би ла да ко ри сни ци ро ди тељ ског до дат ка 
не ма ју огра ни че ња у по гле ду мо гућ но сти до дат не за ра де, да у из ве сној 
ме ри мо гу да ко ри сте пред школ ске уста но ве а из нос ро ди тељ ског до дат ка 
је по ве ћан [Hašková 2007]. 

Че шка Ре пу бли ка има нај ни жу за по сле ност же на са де цом до 4 го-
ди не у це лој ЕУ, и у по след њим го ди на ма је сма ње на са 48% на 38% 
[Kon cep ce 2017]. По гор ша ње по зи ци је же на на тр жи шту ра да чи ни да је 
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ри зик од не за по сле но сти ве ћи за по ро ди це са де цом не го за укуп но ста-
нов ни штво и њи хо ве сто пе си ро ма штва су ви со ке без об зи ра на то што 
си стем со ци јал не по мо ћи као це ли на функ ци о ни ше ефи ка сно. Ис тра жи-
ва чи оце њу ју да је овај мо дел па сив не ком пен за тор не по мо ћи др жа ве у 
су прот но сти с вред но сним про ме на ма и пре фе рен ци ја ма жи вот ног сти-
ла и да ути че на по ја ча ва ње не за по сле но сти и си ро ма штва по ро ди ца са 
де цом. То чи ни из бо ре у ве зи са фор ми ра њем по ро ди це те жим и до при-
но си ни ским сто па ма фер ти ли те та у Че шкој, јер по ро ди це вр ло че сто 
би ра ју стра те ги ју из бе га ва ња ри зи ка [Si ro vat ka 2004].

Оце њу је се да по мак од род них де фа ми ли ја ли стич ких по ли ти ка из 
вре ме на ко му ни зма ко је су по др жа ва ле ин сти ту ци о нал ну бри гу о де ци 
из ван по ро ди це и уче шће же на на тр жи шту ра да, ни је био у прав цу швед-
ског „оп ци о ног де фа ми ли ја ли зма” ко ји по др жа ва и по ро ди цу и уче шће 
на тр жи шту ра да пу тем fa mily fri endly по ли ти ке ко ја до при но си род ној 
јед на ко сти и на по слу и у ста ра њу о де ци. Су прот но, у Че шкој је де фа-
ми ли ја ли за ци ја од ба че на и по ро дич на од го вор ност за бри гу о де ци на-
гла ше на, а род на по де ла по ро дич них уло га оста ла тра ди ци о нал на. Ипак, 
ти пич не фа ми ли ја ли стич ке по ли ти ке до дат ка на де цу и по ро диљ ске и 
ро ди тељ ске на кна де ни су из да шне, већ је уме сто то га раз ви је на мре жа 
со ци јал не за шти те [Si ro vat ka 2004].

Ис тра жи ва чи за кљу чу ју да је по пу ла ци о на по ли ти ка из гу би ла свој 
екс пли цит ни ка рак тер, од но сно у цен тру па жње ни је ути цај уста но вље-
них ме ра на де мо граф ски раз вој, већ на жи вот не усло ве по ро ди ца. На-
гла сак је ста вљен на ме ре адап та ци је, с ци љем при ла го ђа ва ња но вим 
де мо граф ским усло ви ма, а не на њи хо ве про ме не. Фи нан сиј ска по др шка 
по ро ди ца ма је ви ше пи та ње со ци јал не по ли ти ке, а сре ди ште по ли ти ке 
пре ма по ро ди ци по ста је ускла ђи ва ње за по сле но сти с бри гом о по ро ди ци 
и кон цеп ци ја рав но прав ног по ло жа ја му шка ра ца и же на [Kocourková 2002].

Че шка по ли ти ка пре ма по ро ди ци осла ња се на три сту ба: по ре ске 
олак ши це, ма те ри јал на да ва ња и јав не слу жбе. Из два ја ња за ову по ли ти ку 
из но се око 2,5% бру то до ма ћег про зво да (БДП), што од го ва ра про се ку 
зе ма ља ОЕЦД-а. По др шка је нај ви ше скон цен три са на у обла сти по ре ских 
олак ши ца (0,86% БДП-а). У обла сти ди рект не со ци јал не по др шке из два-
ја ња за по ро ди цу су са мо 1% БДП-а, што је у ме ђу на род ним по ре ђе њи ма 
пот про сеч но из два ја ње (про сек за Европ ску уни ју je 2,2%). Ве ћи на ових 
тран сфе ра иде по ро ди ца ма с нај мла ђом де цом, у ви ду по мо ћи при ро ђе њу 
и ро ди тељ ског до дат ка. У обла сти јав них слу жби из два ја ња у Че шкој су на 
по ло ви ни про се ка зе ма ља ОЕЦД-а, тј. са мо 0,55% БДП-а [Kon cep ce 2017].

Од бор за по ро дич ну по ли ти ку при Ми ни стар ству за рад и со ци јал-
на пи та ња у са рад њи са струч ња ци ма из ака дем ске сфе ре и не вла ди ног 
сек то ра, 2005. го ди не је де фи ни сао Кон цепт по ли ти ке пре ма по ро ди ци 
ко ји је Вла да усво ји ла. Као глав ни циљ ове по ли ти ке фор му ли са но је 
ства ра ње од го ва ра ју ће дру штве не кли ме и усло ва за по ро ди цу ко ји омо-
гу ћа ва ју и олак ша ва ју ис пу ња ва ње парт нер ских и ро ди тељ ских пла но ва. 
Кон цепт се то ком го ди на ме њао, а нај но ви ји је фор му ли сан 2017. го ди не, 
на осно ву ана ли зе со ци о е ко ном ског по ло жа ја по ро ди ца и де мо граф ских 
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трен до ва, оче ки ва ња по ро ди ца од др жа ве и по зи тив них стра них ис ку-
ста ва. У ње му се де фи ни шу ци ље ви по ли ти ке пре ма по ро ди ци ка ко би 
се „оја ча ла ко хе зи ја це лог дру штва и по ве ћа ло по ве ре ње ста нов ни штва 
у бу дућ ност и сре ди ну у ко јој од ра ста ју и жи ве”. Као основ ни прин ци пи 
ове по ли ти ке на ве де ни су мо гућ ност из бо ра, до бро бит де це и под сти цај 
ме ђу ге не ра циј ске со ли дар но сти [Kon cep ce 2017]. Кон цепт са др жи мно го-
број не пред ло ге ме ра по др шке по ро ди ци. Ме ђу њи ма је по др шка из град-
њи старт них ста но ва за по ро ди це, пре све га мла де али и за ста ре, за тим 
бес ка мат не по зај ми це по ро ди ца ма с де цом, до ступ ност ква ли тет не бри-
ге о де ци, бес плат но пред школ ско обра зо ва ње осим ис хра не, ми кро ја сле 
за де цу до шест ме се ци с нај ви ше че ти ри де те та по вас пи та чу, обез бе ђи-
ва ње ду го роч ног фи нан си ра ња деч јих гру па и ја сли по пре стан ку њи хо-
вог фи на си ра ња из Европ ског со ци јал ног фон да. Да ље, то је по др шка 
ста бил ним парт нер ским и по ро дич ним од но си ма и ин сти ту ци ји бра ка, 
за тим др жав на по др шка флек си бил ним об ли ци ма ра да. Пред ла же се и 
по ве ћа ње из но са по мо ћи при ро ђе њу де те та, ро ди тељ ског до дат ка, по ве-
ћа ње деч јег до дат ка, по зај ми це за но ве брач не па ро ве. Ва жан циљ је и по-
др шка укљу чи ва њу му шка ра ца у бри гу о де ци, до ступ ност аси сти ра ног 
за че ћа, а на ве де не су и број не дру ге ме ре. 
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SUM MARY: The pa per pre sents the de ve lop ment and tran sfor ma tion of the Czech 
po pu la tion po licy sin ce the 1950s. It chan ged from the pro na ta list, car ried out at a ti me 
when the Czech Re pu blic was part of the com mu nist Czec ho slo va kia, to mostly so cial in 
the ti me of the tran si tion from the 1990s, and the ac tu a li za tion and in tro duc tion of new 
me a su res in the last de ca de. The me a su res that we re de fi ned and im ple men ted over a 
cer tain pe riod of ti me re pre sen ted the sta te’s re spon se to the fa mily and re pro duc ti ve 
be ha vi or of the po pu la tion, most of ten re flec ted in low fer ti lity, lar gely de ter mi ned by 
the cur rent so cial, eco no mic and cul tu ral con di ti ons. In this sen se, the pe riod of the gre-
a test chal len ges ca me af ter 1989, with the tran sfor ma tion of the so cial and po li ti cal system 
and the gre at eco no mic and so cial chan ges that fol lo wed, as well as the dec li ne in fer ti lity 
to an ex tre mely low le vel. At that ti me, fa mily po licy ex clu ded the pro na ta list in cen ti ves 
and be ne fits and only kept so cial me a su res ai med at re du cing po verty and al le vi a ting 
ine qu a li ti es. Sin ce the early 2000s, new me a su res ha ve been de fi ned and im ple men ted, 
mo ti va ted by the need to stop and chan ge the dec li ning fer ti lity trend that re ac hed the 
lo west le vel (TFR 1.13 in 1999), by lo o king at the pos si ble ne ga ti ve so cio-eco no mic con-
se qu en ces, as well as the re com men da ti ons and di rec ti ves of the Eu ro pean Union, mem-
ber of which be ca me Czech Re pu blic in 2004. Sin ce 2000, the dec li ne in fer ti lity stop ped, 
TFR re ac hed 1.43 in 2011 and ac cor ding to da ta for 2016, it was 1.63 chil dren per wo man.

KEYWO RDS: Czech Re pu blic, pro na ta list me a su res, fa mily po licy, fer ti lity
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СА ЖЕ ТАК: Јед на од две кључ не ме ре под сти ца ња ра ђа ња у окви ру 
За ко на о фи нан сиј ској по др шци по ро ди ци с де цом је сте на кна да за ра де 
то ком по ро диљ ског од су ства. Упра во је ова ме ра око сни ца си сте ма ускла-
ђи ва ња ра да и ро ди тељ ства, а у овом ра ду ће би ти раз мо тре ни по тен ци-
јал ни ефек ти ова кве ме ре на кван тум и тем по ра ђа ња, при ка за ни при ме ри 
до бре прак се у дру гим др жа ва ма и пред ло же на мо гу ћа ре ше ња у ве зи с 
овом ме ром. На чин на ко ји је ме ра фор му ли са на, од но сно спе ци фич ни 
усло ви на оно ву ко јих се оства ру је, мо гу ће, уз по зи тив не про ду ку ју и од-
ре ђе не не га тив не ефек те на тем по ра ђа ња, а са мим ти ме ин ди рект но и на 
кван тум фер ти ли те та. Број ни при ме ри раз ли чи тих ре ше ња за ускла ђи ва-
ње ра да и ро ди тељ ства мо гу по слу жи ти за упот пу ња ва ње и на до град њу 
по сто је ће ме ре, али и за ди вер зи фи ка ци ју ме ра у овој сфе ри чи ме би по-
тен ци јал но мо гла би ти по стиг ну та ве ћа по кри ве ност у усло ви ма ве ли ке 
ра зно ли ко сти рад них аран жма на. На осно ву по сто је ћег За ко на, у од но су 
на на чин на ко ји су фор му ли са ни усло ви оства ри ва ња пра ва, го то во по ло-
ви на же на ко је ра ђа ју у то ку јед не го ди не ни је по кри ве на овом ме ром. 
Чи ни се да је ду бље и да ле ко се жни је про ми шља ње, ка да је ова ме ра у 
пи та њу, из о ста ло, а да је ње на по пу ла ци о на ком по нен та за не ма ре на. Упра-
во ће мо гућ но сти уна пре ђе ња ме ра ускла ђи ва ња ра да и ро ди тељ ства би ти 
у фо ку су овог ра да.

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: по ро диљ ско од су ство, За кон о фи нан сиј ској по др шци 
по ро ди ци с де цом, не до вољ но ра ђа ње, од ла га ње ра ђа ња
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Основ ни циљ по пу ла ци о не по ли ти ке усме ре не на ра ђа ње у Ср би ји 
је сте по сти за ње про сте ре про дук ци је ста нов ни штва. У скла ду с овим 
ци љем сма тра ло се да је ва жно по сти ћи што ши ри об у хват ста нов ни штва 
две ма основ ним фи нан сиј ским ме ра ма под сти ца ња ра ђа ња, а то су ро ди-
тељ ски до да так и на док на да за ра де за вре ме по ро диљ ског од су ства. Пр ва 
на ве де на ме ра, ро ди тељ ски до да так, оства ру је се као пра во на осно ву 
ро ђе ња де те та, док се на док на да за ра де за вре ме тра ја ња по ро диљ ског 
од су ства оства ру је као пра во на осно ву ро ђе ња де те та и за по сле ња. У том 
сми слу ро ди тељ ски до да так ка рак те ри ше да ле ко ши ри об у хват, ко ји је 
огра ни чен је ди но ре дом ро ђе ња де те та и то до че твр тог де те та же не. С 
дру ге стра не, на док на да за ра де за вре ме тра ја ња по ро диљ ског од су ства 
у усло ви ма ви со ке не за по сле но сти мла дих, а по го то во ви со ке не за по сле-
но сти мла дих же на, бе ле жи го то во дво стру ко ма њи об у хват у од но су на 
ро ди тељ ски до да так јер се оства ру је као пра во на осно ву за по сле ња. 
Ин ди рект но, са ма при ро да по ро диљ ског од су ства као фи нан сиј ске ме ре 
(на осно ву прет ход не вер зи је За ко на о фи нан сиј ској по др шци по ро ди ци 
са де цом) до дат но до при но си про лон ги ра њу од лу ке о ра ђа њу у пе ри од 
сти ца ња ста бил ног за по сле ња, од но сно, стал ног рад ног од но са. У усло-
ви ма ви со ке не за по сле но сти мла дих же на, чи ни се да ова ме ра под сти-
ца ња ра ђа ња за пра во про ду бљу је про блем јер че ка ју ћи стал но за по сле ње 
на осно ву ко га би мо гле оства ри ти пра во на по ро диљ ско од су ство, мла де 
же не че сто од ла жу ра ђа ње ду ги низ го ди на, објек тив но сма њу ју ћи шан се 
за ро ди тељ ством. Ова кво од ла га ње ра ђа ња има зна чај не здрав стве не по сле-
ди це за мај ку и де те уко ли ко се ра ђа ње од ла же на кон 35. го ди не ста ро сти 
же не, али и ја сне де мо граф ске по сле ди це ко је се огле да ју у успо ра ва њу 
тем па фер ти ли те та и де пре си ја ци ји кван ту ма фер ти ли те та. Ве ћи на же на 
ко је од ла жу ра ђа ње у јед ном тре нут ку од лу чи ће се за ро ди тељ ство. Ме-
ђу тим, мо же се оче ки ва ти да је дан број њих из раз ли чи тих раз ло га (фи-
зи о ло шког сма ње ња плод но сти, се кун дар ног сте ри ли те та нај че шће услед 
при бе га ва ња на мер ном пре ки ду труд но ће или обо ље ва ња од сек су ал но 
пре но си вих ин фек ци ја, ве ће пси хо ло шке це не бра ка и ра ђа ња де це у ста-
ри јим го ди на ма жи во та, не сту па ња у брак услед бо ле сти и дру го) не ће 
мо ћи да оства ри ста во ве о же ље ном бро ју де це [Рашевић 2008: 198]. Од ла-
га ње ра ђа ња у ста ри ју доб же не је јед на од нај ва жни јих ка рак те ри сти ка 
фе но ме на не до вољ ног ра ђа ња. Же не и па ро ви из раз ли чи тих раз ло га од-
ла жу од лу ку о ра ђа њу у ста ри ју жи вот ну доб. Из ме ђу оста лих, про ду же-
но шко ло ва ње, по сто ја ње објек тив них и су бјек тив них пре пре ка ве за них 
за тран зи ци ју у од ра слост, ви со ка не за по сле ност мла дих, не по сто ја ње 
стам бе не по ли ти ке усме ре не ка мла дим па ро ви ма и не из ве сност оли че на 
у хро нич ној дру штве но-еко ном ској кри зи, до при но се про лон ги ра њу од лу ке 
о ра ђа њу. С дру ге стра не, мно ге сту ди је ис ти чу ме ди цин ске и де мо граф-
ске бе не фи те ра ђа ња у оп ти мал ној жи вот ној до би из ме ђу 20 и 35 го ди на 
ста ро сти же не [Kha lil et al. 2013; Ko zu ki et al. 2013]. Зна чај за у ста вља ња 
од ла га ња ра ђа ња огле да се не са мо у број ним здрав стве ним бе не фи ти ма 
за мај ку и де те, већ и у очи глед ним де мо граф ским бе не фи ти ма. У том 
сми слу под сти ца ње ра ђа ња тре ба ло би би ти усме ре но и на за у ста вља ње 
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или ма кар успо ра ва ње од ла га ња ра ђа ња. На овом ме сту до ла зи мо до кључ-
ног пи та ња ко је је у фо ку су овог члан ка, а то је: на ко ји на чин ре де фи ни-
са ти основ ну ме ру ускла ђи ва ња ра да и ро ди тељ ства ка ко би на нај бо љи 
мо гу ћи на чин од го во ри ла за дат ку за у ста вља ња од ла га ња ра ђа ња чи ме 
би по тен ци јал но мо гао би ти по стиг нут ве ћи број ра ђа ња?

Као ме ри на ко ју се оства ру је пра во по осно ву ра ђа ња и за по сле ња, 
за ко ри шће ње по ро диљ ског од су ства од ре ђе ни су спе ци фич ни усло ви и 
огра ни че ња. Пре ма пр во бит ној вер зи ји За ко на о фи нан сиј ској по др шци 
по ро ди ци са де цом (у да љем тек сту За кон), усво је ног 2002. го ди не, пра во 
на на кна ду за вре ме по ро диљ ског од су ства оства ри ва ле су же не ко је су 
не по сред но до тре нут ка оства ри ва ња овог пра ва би ле за по сле не или оства-
ри ва ле за ра ду кроз са мо стал ну де лат ност. Ви си на на кна де за вре ме по ро-
диљ ског од су ства од ре ђе на је као пу на на док на да (основ не) за ра де ко ју 
би же на (ко ри сник по ро диљ ског од су ства мо же би ти и отац чак и ка да је 
мај ка не за по сле на) оства ри ва ла у ме се цу за ко ји се на кна да ис пла ћу је. 
Ме ђу тим, по сто ја ла су од ре ђе на огра ни че ња у ве зи с тра ја њем за по сле ња 
те је прет ход на тврд ња ва жи ла са мо уко ли ко је же на не по сред но и не пре-
кид но пре оства ри ва ња пра ва на на кна ду би ла за по сле на код истог по сло-
дав ца нај ма ње 12 ме се ци. У слу ча ју ка да је же на би ла за по сле на не пре кид-
но и не по сред но до оства ри ва ња овог пра ва у тра ја њу од шест до не пу них 
12 ме се ци, у об ра чун на кна де до 12 ме се ци узи ма се из нос од 50% про сеч-
не ре пу блич ке за ра де за не до ста ју ће ме се це. Да ље, у слу ча ју ка да је же на 
не по сред но и не пре кид но до оства ри ва ња пра ва на на кна ду би ла за по сле-
на у тра ја њу од 3 до не пу них 6 ме се ци, као на кна да сле ду је 60% из но са 
об ра чу на тог на прет ход но на ве де ни на чин. На кра ју, у слу ча ју ка да је же на 
не по сред но и не пре кид но до оства ри ва ња пра ва на на кна ду би ла за по сле-
на у тра ја њу кра ћем од 3 ме се ца, као на кна да сле ду је 30% из но са об ра чу-
на тог на прет ход но на ве де ни на чин [Службени гла сник РС, 16/2002]. Да кле, 
ис кљу чи во и је ди но у слу ча ју ка да је же на не по сред но пре сти ца ња пра ва 
на на кна ду не пре кид но би ла за по сле на код истог по сло дав ца у тра ја њу од 
нај ма ње го ди ну да на та да је мо гла оства ри ти пра во на пу ну на док на ду 
за ра де ко ју би оства ри ва ла у ме се цу за ко ји се на кна да ис пла ћу је и је ди но 
у том слу ча ју на кна да ни је сме ла би ти ма ња од ми ни мал не за ра де утвр ђе-
не за ме сец у ко јем се вр ши ла ис пла та. Та ко ђе, ду жи на ко ри шће ња на кна-
де за ра де из но си го ди ну да на за пр во и дру го де те и две го ди не за тре ће 
и де цу ви шег ре да ро ђе ња.

Пре ма нај но ви јој вер зи ји За ко на о фи нан сиј ској по др шци по ро ди ци 
са де цом ко ја је усво је на у де цем бру 2017. го ди не, а по чи ње да се при ме-
њу је од 1. ју ла 2018. го ди не, прет ход но по ме ну ти спе ци фич ни усло ви оства-
ри ва ња пра ва на на кна ду за ра де то ком по ро диљ ског од су ства се ме ња ју. 
На и ме, у об ра чун осно ви це на кна де са да ула зе при хо ди оства ре ни у пе-
ри о ду од 18 ме се ци ко ји прет хо де ме се цу от по чи ња ња од су ства. Та ко ђе, 
ви си на на кна де не мо же би ти ви ша од три про сеч не ме сеч не за ра де у 
Ре пу бли ци Ср би ји, за раз ли ку од прет ход не вер зи је За ко на ко ја је пред ви-
ђа ла ви си ну на кна де до мак си мал них пет про сеч них за ра да. Још јед на од 
но ви на је сте и да по је дин ци ко ји су за сно ва ли рад ни од нос на кон ро ђе ња 
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де те та мо гу оства ри ти пра во на на кна ду, а об ра чун осно ви це на кна де се 
вр ши на прет ход но по ме нут на чин. Де фи ни са ни ми ни мум на кна де је 
по ста вљен на ни воу ре пу блич ког „ми ни мал ца” и ва жи је ди но у слу ча ју 
ка да је под но си лац зах те ва био за по слен (и да су му упла ћи ва ни до при-
но си у од но су на ми ни мал ну за ра ду) нај ма ње шест од по ме ну тих 18 ме-
се ци [Службени гла сник РС, 113/2017]. Да кле, ин ди рект но се мо же за кљу-
чи ти да се пра во на на кна ду за ра де мо же оства ри ти уко ли ко је под но си лац 
оства ри вао за ра ду нај ма ње то ком шест од по след њих 18 ме се ци, а ви си на 
на кна де се об ра чу на ва та ко што збир оства ре них за ра да то ком по след њих 
18 ме се ци по де ли са 18, чак и ка да је за ра да оства ре на за ма ње од 18 ме се ци.

На ова кав на чин фор му ли са ни спе ци фич ни усло ви оства ри ва ња пра ва 
на на кна ду за ра де го то во си гур но ће за ре зул тат има ти да ле ко ве ћу по кри-
ве ност по ме ну том ме ром. С дру ге стра не, на чин об ра чу на осно ви це на-
кна де је та кав да би про сеч на ви си на на кна де у од но су на пе ри од ва же ња 
прет ход не вер зи је За ко на мо гла би ти ма ња. Ин ди рект но се мо же за кљу-
чи ти да је за ко но да вац же лео да по стиг не што ве ћу по кри ве ност ме ром 
уз ре ла тив но при бли жан из нос бу џет ских из два ја ња. Са де мо граф ске тач-
ке гле ди шта, по ме ну те из ме не За ко на мо гле би има ти по зи ти ван ефе кат 
на нај ма ње не ко ли ко на чи на. Пр во, по ве ћа ње по кри ве но сти ме ром мо же 
има ти ве ћи од јек и ути ца ти на ства ра ње про по ро дич не кли ме у др жа ви 
ко ја по др жа ва по ро ди цу. Дру го, ме ром ће са да би ти об у хва ће не гру пе 
ста нов ни штва ко је ра де по осно ву при вре ме них и по вре ме них по сло ва, 
а на ро чи то мла ди ан га жо ва ни уго во ри ма о ра ду са крат ким ро ком (ис под 
шест ме се ци) чи ји су рад ни аран жма ни че сто ис пре ки да ни. Тре ће, на ова-
кав на чин фор му ли са ни усло ви по тен ци јал но ће омо гу ћи ти бр же сти ца ње 
пра ва на на кна ду, у ни жој ста ро сти. Че твр то, оства ри ва ње пра ва у ни жој 
ста ро сти ће по тен ци јал но ути ца ти на тем по фе р ти ли те та и ин ди рект но 
на кван тум ра ђа ња, итд.

Јед на од нај ва жни јих но ви на у по след њој вер зи ји За ко на је сте и уво-
ђе ње пра ва на „оста ле на кна де по осно ву ро ђе ња де те та”. Ово пра во је 
на ме ње но са мо мај ка ма ко је у тре нут ку ро ђе ња де те та ни су у рад ном 
од но су, са мо стал но оба вља ју де лат ност, вла сни це су по љо при вред ног 
га здин ства или су по љо при вред ни оси гу ра ни ци. За све оне ко је ни су у 
рад ном од но су, од но сно за не за по сле не, ва жно је да у тре нут ку оства ри-
ва ња пра ва не ужи ва ју на кна ду у слу ча ју не за по сле но сти од На ци о нал не 
слу жбе за за по шља ва ње, а да су при том у прет ход них 18 ме се ци ра ди ле 
то ком ми ни мал ног пе ри о да ко ји је од ути ца ја за оства ри ва ње пра ва на на-
кна ду. Об ра чун ви си не на кна де вр ши се де ље њем зби ра осно ви ца за ко је 
су пла ћа ни до при но си то ком по след њих 18 ме се ци са 18, а за по љо при вред-
не оси гу ра ни ке де ље њем зби ра осно ви ца за ко је су пла ћа ни до при но си 
то ком по след ња 24 ме се ца са 24. У оба слу ча ја се ви си на на кна де од ре-
ђу је де ље њем с ко е фи ци јен том 1,5. Та ко ђе, оста ле на кна де има ју ка рак тер 
не то из но са без при па да ју ћих до при но са, а са мим тим не ула зе у стаж. 
Отац мо же ко ри сти ти ово пра во је ди но и ис кљу чи во у слу ча ју да је мај ка 
пре ми ну ла или на пу сти ла де те. Ду жи на ко ри шће ња оста ле на кна де по осно-
ву ро ђе ња де те та ли ми ти ра на је на го ди ну да на без об зи ра на ред ро ђе ња 
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де те та. Ефе кат ове ме ре, ка да су у пи та њу же не на се лу, од но сно у по љо-
при вре ди, нај ве ро ват ни је ће би ти ве о ма огра ни чен из раз ло га што је број 
мла дих же на (у оп ти мал ном ре про дук тив ном до бу) ко је су вла сни це 
по љо при вред ног га здин ства го то во за не мар љив.

БУ ЏЕТ СКА ИЗ ДВА ЈА ЊА И ПО КРИ ВЕ НОСТ МЕ РОМ

Што се ти че из но са бу џет ских из два ја ња за ову ме ру, у 2013. је као 
на кна да за вре ме по ро диљ ског од су ства ис пла ће но укуп но 24,5 ми ли јар ди 
ди на ра за 36.700 ко ри сни ца, што пред ста вља 56% укуп них жи во ро ђе ња 
[Мат ковић, Ми ја то вић и Ста нић 2014]. Ме ђу тим, 44% или 29.000 жи во ро-
ђе ња ни је би ло по кри ве но овом ме ром. Ре де фи ни са ње усло ва оства ри ва-
ња овог пра ва сва ка ко ће по тен ци јал но по ве ћа ти по кри ве ност овом ме ром. 
На и ме, ин си сти ра ње на не пре ки ну том за по сле њу/рад ном од но су у од ре-
ђе ном тра ја њу сва ка ко је пред ста вља ло пре пре ку ши рем об у хва ту. С дру-
ге стра не, пре ђа шње ума ње ње на кна де на 60% за ко ри сни це ко је су би ле 
за по сле не ма ње од 6 ме се ци не пре кид но и ума ње ње на кна де на 30% за 
ко ри сни це ко је су би ле за по сле не ма ње од 3 ме се ца не пре кид но је нај ве-
ро ват ни је би ло кон тра про дук тив но. Без об зи ра што је удео на кна да ко је 
се ис пла ћу ју са по ме ну тим про цен том ума ње ња ре ла тив но ма ли (5,9% и 
1,1%), број мла дих же на ко је од ла жу ра ђа ње до тре нут ка ка да стек ну услов 
за пу ну на док на ду за ра де је сва ка ко ве ли ки. С дру ге стра не, у но вој вер-
зи ји за ко на да је се из ве сна флек си бил ност усло ви ма сти ца ња овог пра ва. 
У усло ви ма ви со ке не за по сле но сти мла дих и оп ште при хва ће ном прак сом 
за по шља ва ња мла дих под уго во ром на од ре ђе но вре ме и то нај че шће у 
тра ја њу од три до шест ме се ци, ка да се сва ки про ду же так уго во ра сма тра 
пре ки дом рад ног од но са, на пр во бит ни на чин фор му ли сан услов за сти ца-
ње пра ва на на кна ду за вре ме по ро диљ ског оду ства на нај ма ње два на чи на 
ни је био де мо граф ски под сти ца јан. Пр во, го то во по ло ви на мај ки ни је би ла 
об у хва ће на овом ме ром и дру го, на чин сти ца ња пра ва на на кна ду то ком 
по ро диљ ског од су ства сна жно је ути цао на од ла га ње ра ђа ња. Би ло је по-
треб но из на ћи мо дел на осно ву ко га би се зна чај но по ве ћао об у хват мај ки/
оче ва овом ме ром и пре фор му ли са ти на чин оства ри ва ња пра ва на на кна ду. 

Иа ко се вре ме ном удео же на ко је ко ри сте по ро диљ ско од су ство у 
укуп ном бро ју же на ко је су ра ђа ле у од ре ђе ној го ди ни по ве ћа вао и у 2015. 
је до сти гао 59%, у ис тој го ди ни сто па за по сле но сти за цео фер тил ни кон-
тин гент је из но си ла 49%. Ови по да ци нас на во де на не ко ли ко за кљу ча ка. 
Пре све га, по сто јао је зна ча јан дис па ри тет из ме ђу за по сле но сти же на и 
за по сле но сти же на ко је су ра ђа ле у 2015. го ди ни. Дру го, чи ни се да је 
фер ти ли тет за по сле них же на зна чај но ви ши у од но су на не за по сле не же не, 
и то, 50,5‰ у од но су на 33,7‰ код не за по сле них же на. То сва ка ко и је сте 
слу чај. Ме ђу тим, од 2002. го ди не од ка ко се спро во ди За кон, удео за по сле-
них же на ко је су ра ђа ле се из го ди не у го ди ну по ве ћа вао. Та ко је 2002. овај 
удео из но сио 36,5%, 2010. го ди не 50%, а 2015. чак 59%, док је исто вре ме но 
за по сле ност же на фер тил ног уз ра ста по ра сла са 46,6% у 2002. на све га 48,9% 
у 2015. го ди ни. Ово ин ди рект но ука зу је на нео п ход ност же ни не за ра де у 
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по ро ди ци са де цом, али и на по ве ћа ње ма те ри јал не це не ро ди тељ ства. 
Очи глед на је тен ден ци ја „тем пи ра ња” ро ди тељ ства за пе ри од за по сле но сти 
и по ве ћа ња уде ла за по сле них мај ки у укуп ном бро ју ро ђе ња, а не по ве ћа ња 
за по сле но сти же на фер тил ног уз ра ста. Не за по сле не же не су сва ка ко у не-
по вољ ни јем ма те ри јал ном по ло жа ју у од но су на оне ко је су за по сле не, те 
је и њи хо ва по тре ба за фи нан сиј ском пот по ром од стра не др жа ве то ком 
ра ног ро ди тељ ства ве ћа. Ме ђу тим, при ро да са ме ме ре, на кна де за ра де за 
вре ме по ро диљ ског од су ства, је та ква да се мо же оства ри ти је ди но као 
пра во по осно ву за по сле но сти, те ни је мо гу ће по сти ћи пун об у хват же на 
ко је ра ђа ју, али је сва ка ко мо гу ће овај об у хват по ве ћа ти. Об у хват је мо гу-
ће по ве ћа ти уко ли ко би се спе ци фич ни усло ви сти ца ња овог пра ва ре де-
фи ни са ли, што је нај но ви јом вер зи јом за ко на де ли мич но и по стиг ну то. 
На и ме, прет ход ни услов не пре ки ну тог рад ног од но са је ве о ма упи тан, као 
и раз ло зи уво ђе ња ова квог усло ва, те се мо же сум ња ти у бе не во лент ност 
за ко но дав ца у овом слу ча ју. Уки да њем овог усло ва и ре де фи ни са њем на 
на чин да по ро ди ља не по сред но пре сти ца ња пра ва на на кна ду мо ра би ти 
за по сле на и оства ри ва ти за ко ном про пи са ну ду жи ну тра ја ња за по сле но сти, 
али без об зи ра на пре ки де, об у хват же на овом ме ром ће не сум њи во би ти 
зна чај но по ве ћан. Ре де фи ни са њем усло ва на осно ву ко јих се оства ру је пра-
во на на кна ду то ком по ро диљ ског од су ства не са мо да се по ве ћа ва број 
же на ко је ће ко ри сти ти ово пра во, већ се по ве ћа ва и број же на ко је би у 
ни жој ста ро сти оства ри ва ле пра во на на кна ду што би на ин ди ви ду ал ном 
ни воу по тен ци јал но за у ста ви ло од ла га ње ра ђа ња. По ве ћа ње бро ја жи во-
ро ђе ња на го ди шњем ни воу од стра не не за по сле них же на и за у ста вља ње 
од ла га ња ра ђа ња, а мо жда чак и сма ње ње про сеч них го ди на ста ро сти мај ке 
на пр во ро ђе њу би по тен ци јал но пред ста вља ли основ ни ре зул тат ре де фи-
ни са ња усло ва за сти ца ње пра ва на на кна ду за ра де/оста ле нак на де по осно-
ву ро ђе ња де те та. Уво ђе ње ме ре „оста ле на кна де по осно ву ро ђе ња де те та” 
и про ши ре ње пра ва на тре нут но не за по сле не мај ке го то во си гур но ће по-
кри ти и део же на, ко је без об зи ра што не одсу ству ју са рад ног ме ста, сва-
ка ко услед ро ђе ња де те та од су ству ју са тр жи шта ра да те се у том сми слу 
и њи ма мо же при зна ти опор ту ни тро шак, од но сно про пу ште на за ра да. 

ШВЕД СКИ ПРИ МЕР РО ДИ ТЕЉ СКОГ ОД СУ СТВА

У Швед ској је већ ви ше де це ни ја на сна зи ве о ма ве ли ко ду шан си стем 
фи нан сиј ских ме ра по др шке по ро ди ци. Та ко је 1974. уве де на ме ра по ро-
диљ ског (ро ди тељ ског од су ства), ко је је пр во бит но тра ја ло шест ме се ци. 
Ду жи на по ро диљ ског од су ства (са при па да ју ћом на кна дом за ра де) је сук-
це сив но по ве ћа ва на и до 2002. је до сти гла 16 ме се ци. Пред ви ђе но је да и 
оче ви ко ри сте по ло ви ну по ро диљ ског осу ства. Као до да так ме ри 1995. 
го ди не уве де но је по до дат них ме сец да на од су ства на ме ње них ис кљу-
чи во за мај ку, од но сно за оца. Уко ли ко по ме ну ти ро ди тељ не ис ко ри сти 
тај ме сец на вре ме, гу би пра во да га ис ко ри сти уоп ште, од но сно укуп на 
ду жи на по ро диљ ског од су ства се скра ћу је за је дан ме сец. Од 2002. го ди-
не овај „не пре но си ви” део се про ду жа ва на два ме се ца, а у пе ри о ду од 
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два де се так го ди на на кон уво ђе ња овог до дат ка удео оче ва ко ји ко ри сте 
ово пра во је по рас тао са 10 на 21% [Du van der 2008]. На кна да за ра де то ком 
це лог пе ри о да из но си 80%, а го р ња гра ни ца ви си не на кна де је по ста вље-
на ве о ма ви со ко та ко да ве ли ка ве ћи на ро ди те ља ко ја ко ри сти ово пра во 
за и ста и при ма 80% на кна де за ра де из пе ри о да ко ји је прет хо дио по чет ку 
од су ства. Та ко ђе, по осно ву овог пра ва не за по сле ни ко ри сник (мај ка или 
отац) при ма на кна ду од 18 евра днев но, а од по чет ка 21. ве ка и ве ћи на 
по сло да ва ца до ти ра пре о ста ли део за ра де до пу ног из но са та ко да је на 
агре гат ном ни воу гу би так за ра де то ком од су ства за не мар љив. Сâм на чин 
ко ри шће ња ро ди тељ ског од су ства је ве о ма флек си би лан. Оно се мо же 
ко ри сти ти у би ло ко јем тре нут ку до осме го ди не ста ро сти де те та и у 
оно ли ко де ло ва ко ли ко то ро ди те љи ма од го ва ра. Та ко ђе, ро ди тељ ско од-
су ство се мо же про пор ци о нал но про ду жи ти уко ли ко се ко ри сник вра ти 
на по сао у „pa rt-ti me” аран жма ну. До дат но, уко ли ко ро ди те љи од лу че да 
ко ри сте на кна ду за ра де у про цен ту ни жем од 80%, мо гу ће је да се ду жи на 
од су ства зна чај но про ду жи. О флек си бил но сти ове ме ре го во ри и чи ње-
ни ца да је мо гу ће да по ло ви ну рад не не де ље оду ство ко ри сти отац, а по-
ло ви ну мај ка, ка ко би обо је то ком нај ра ни јег де тињ ства са де те том про-
во ди ли под јед на ко вре ме на и исто вре ме но би ли при сут ни на тр жи шту 
ра да. По ред ро ди тељ ског од су ства по сто ји и до дат на ме ра „при вре ме но 
ро ди тељ ско од су ство” ко је су уве де не исто вре ме но (1974). При вре ме но 
ро ди тељ ско од су ство га ран ту је по 120 да на од су ства за оба ро ди те ља ко је 
се мо же ко ри сти ти пар ци јал но све до 12. го ди не де те та. Ви си на на кна де 
је 80% про сеч них при ма ња у Швед ској с тим да ово од су ство не мо гу ко-
ри сти ти оба ро ди те ља исто вре ме но.

Та ко ђе, оно по че му је ро ди тељ ско од су ство у Швед ској спе ци фич но, 
је сте „speed pre mi um”, од но сно по ну ђе на мо гућ ност да се об ра чун ви си не 
на кна де за ра де вр ши на осно ву прет ход не ви ше за ра де (пре ро ђе ња пр вог 
де те та) уко ли ко се дру го и сва ко на ред но де те ро ди убр зо на кон прет ход-
ног де те та. Ова ме ра уве де на је 1980. го ди не као еко ном ски под сти цај из 
раз ло га што су се мај ке на кон пр вог де те та нај че шће вра ћа ле на по сао с 
по ло ви ном рад ног вре ме на та ко да је и њи хо ва за ра да би ва ла ма ња, а са мим 
тим и осно ви ца за об ра чун на кна де за ра де то ком ро ди тељ ског од су ства 
за дру го де те. На и ме, уко ли ко се дру го (или сва ко на ред но) де те ро ди у 
пе ри о ду од мак си мал но 24 ме се ца на кон пр вог он да се на кна да за ра де 
об ра чу на ва у од но су на пе ри од пре ро ђе ња пр вог де те та, а од 1986. го ди не 
овај пе ри од је про ду жен на 30 ме се ци. До дат но, Швед ска од 2008. уво ди 
„бо нус род не јед на ко сти” чи ји је сми сао у рав но мер ном ко ри шће њу од-
су ства од стра не мај ке и оца и ра но прав ном уче ство ва њу у од го ју де те та 
то ком ра ног де тињ ства. Услед нај че шће ви ше за ра де му шкар ца, же не че шће 
ко ри сте ро ди тељ ско од су ство јер су та да еко ном ски гу би ци за по ро ди цу 
ма њи. Овом ме ром, уко ли ко и му шка рац ко ри сти од су ство у ис тој ду жи ни 
као и же на, на сто ји се да се ели ми ни шу еко ном ски гу би ци услед оче вог 
од су ства и по стиг не рав но прав на укљу че ност оба ро ди те ља у од га ја ње 
де це. Мно ге сту ди је [An der sson, Ho em and Du van der 2006; Du van der 2008; 
Théve non and Du van der 2014] ис ти чу зна чај род не рав но прав но сти у по де ли 
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кућ них по сло ва и ра ном ро ди тељ ству за фер ти ли тет, а по го то ву њен по-
зи ти ван ути цај на ве ро ват но ћу ра ђа ња дру гог и тре ћег де те та у по ро ди ци.

Пред ста вље на ди вер зи фи ка ци ја, род на сен зи тив ност и флек си бил ност 
ро ди тељ ског од су ства као ме ре по др шке по ро ди ци у Швед ској мо же по-
слу жи ти као при мер до бре прак се за ускла ђи ва ње ра да и ро ди тељ ства и 
у Ср би ји где је за ра да жене ви ше не го нео п ход на. Ни је ма ли број сту ди-
ја ко је ис ти чу зна чај ро ди тељ ског од су ства на фер ти ли тет [Sund strom and 
Staf ford 1992; Ho em 2008; Lu ci and The ve non 2012], ка ко ду жи не од су ства 
та ко и ви си не на кна де за ра де, али и флек си бил но сти чи та вог си сте ма 
ме ра фи нан сиј ске по др шке по ро ди ци с де цом. Ка да је о Швед ској реч, не 
са мо да је ду жи на ко ри шће ног од су ства има ла по зи тив ног ути ца ја на 
фер ти ли тет, не го и рав но прав но ко ри шће ње од су ства од стра не оче ва 
[Du van der 2008]. 

Си стем ме ра у ве зи с ро ди тељ ским од су ством има ви ше ди мен зи ја, 
а не ке од нај зна чај ни јих је су: еко ном ска – кроз ком пен за ци ју про пу ште-
не за ра де; со ци јал на – кроз по зи ти ван ути цај на до бро бит мај ке и пси хо-
фи зич ки и ин те лек ту ал ни раз вој де те та; де мо граф ска – кроз по зи ти ван 
ути цај на од лу ку о ра ђа њу; и род носен зи тив на – кроз ле ги сла тив но 
пре по зна ва ње спе ци фич не уло ге мај ке [Théve non and Du van der 2014]. До-
дат но, ро ди тељ ско од су ство на ни воу про се ка у OECD зе мља ма из но си 
61 не де љу (14 ме се ци) од че га је 37 пла ће них не де ља (ско ро де вет ме се ци). 
Ме ђу тим, ду жи на од су ства из но си нај ма ње го ди ну да на, нај че шће две, а 
не рет ко и три го ди не. Не ке од зе ма ља у ко ји ма ро ди те љи мо гу ко ри сти-
ти од су ство и/или на кна ду за ра де у ду жи ни од три па и ви ше го ди на 
је су Ау стри ја, Че шка, Фин ска и Фран цу ска без об зи ра на ред ро ђе ња, а 
та ко ђе су ту и Сло вач ка и Ма ђар ска, где је јед на ко пра во га ран то ва но на 
осно ву дру гог или ви ших ре до ва ро ђе ња [Théve non and Du van der 2014].

ДИ СКУ СИ ЈА И ПРЕ ПО РУ КЕ

Чи ни се да је ути цај тем па на кван тум фер ти ли те та нео спо ран на 
да на шњем ни воу раз вит ка де мо граф ске на у ке, а да би ком би но ва ње ме ра 
под сти ца ја ра ђа ња са њи хо вим ка рак те ри сти ка ма ко је су у мно гим зе мља-
ма да ле ре зул та те ка да је „тај минг” ра ђа ња у пи та њу, мо гло пред ста вља-
ти до бит ну ком би на ци ју у на шој зе мљи. Де ме њи је још пре 15 го ди на 
ис та као да је ве о ма ва жно усме ри ти ме ре под сти ца ња ра ђа ња ка ува жа-
ва њу тем па фер ти ли те та и ра ди кал но про ме ни ти по пу ла ци о ну по ли ти ку 
у усло ви ма ду го трај ног ни ског фер ти ли те та [De meny 2003].

Без об зи ра што је усва ја њем нај но ви је вер зи је За кон нео спор но уна-
пре ђен, и да ље по сто ји огро ман про стор за ње го во зна чај но по бољ ша ње. 
Ка ко је ис так ну то да ме ре од су ства по осно ву ро ђе ња де те та мо гу има ти 
ви ше ди мен зи ја, као и да је зна чај њи хо ве флек си бил но сти и ко ри шће ња 
од стра не оба ро ди те ља рав но прав но, од ве ли ке ва жно сти за од лу ку о ра-
ђа њу, а на ро чи то за од лу ку о бро ју и вре ме ну ра ђа ња де це ви ших ре до ва 
ро ђе ња, то би би ло од не про це њи вог де мо граф ског зна ча ја да се што пре 
си стем ме ра ускла ђи ва ња ра да и ро ди тељ ства ускла ди с по сту ла ти ма мо-
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дер не по пу ла ци о не по ли ти ке и ува жи на уч на са зна ња уте ме ље на на ви ше-
де це ниј ској при ме ни ова квих ме ра у зе мља ма с по твр ђе ним по зи тив ним 
ефек том на фер ти ли тет. Ме ра од су ства (и на кна де) по осно ву ро ђе ња де те-
та у по сто је ћем За ко ну је фор му ли са на на та кав на чин да пре не бре га ва бар 
две по ме ну те ди мен зи је чи ме би и њен ефе кат на фер ти ли тет мо гао да 
бу де зна чај но огра ни чен. Пр во, не по се ду је ни нај ма њу на зна ку флек си бил-
но сти у ко ри шће њу, што су ис пи та ни ци у сту ди ји „Ускла ђи ва ње ра да и 
ро ди тељ ства” из 2017. го ди не озна чи ли као ве о ма ва жно. Дру го, без об зи ра 
што ре ле вант ни по да ци по твр ђу ју да је удео оче ва ко ји ко ри сте ро ди тељ ско 
од су ство ве о ма ни зак, за ко но да вац ни је пред ви део ни је дан ме ха ни зам ко-
јим би се по сти гло што рав но прав ни је ко ри шће ње ро ди тељ ског од су ства и 
по де ла ро ди тељ ских оба ве за из ме ђу же не и му шкар ца. Да кле, у но ву вер-
зи ју За ко на ни су уне те из ме не ко је би ува жи ле ди мен зи ју флек си бил но сти 
ко ри шће ња и род не сен зи тив но сти, ко је су у мно гим ре ле вант ним сту ди-
ја ма пре по зна те као нај зна чај ни је за успех у спро во ђе њу ме ре, а на ро чи то 
као ве о ма ва жне за по зи ти ван ефе кат на тем по и кван тум фер ти ли те та.

Ка да су у пи та њу из ме не и до пу не За ко на, ре де фи ни сан си стем на кна-
де за вре ме по ро диљ ског од су ства по тен ци јал но би имао дво стру ки ефе-
кат. На пр вом ме сту ја чи под сти цај на ра ђа ње кроз по ве ћа ну по кри ве ност 
же на овом ме ром и на дру гом ме сту ути цај на тем по фер ти ли те та, од но-
сно ста рост же на у ко јој се ра ђа, кроз олак ша не усло ве за сти ца ње овог 
пра ва у ни жој ста ро сти же не. Ме ђу тим, у прет ход ном тек сту је на ве ден 
чи тав низ на чи на на ко ји би се ова ме ра мо гла учи ни ти флек си бил ни јом 
и чи ме би се на ин ди ви ду ал ном ни воу мо гао по сти ћи сна жни ји ефе кат 
на ра ђа ње. Мно ги од на ве де них на чи на не зах те ва ју до дат на бу џет ска 
сред ства и ни на ка кав на чин не би пред ста вља ли до дат но оп те ре ће ње за 
др жа ву, али би исто вре ме но ко ри сни ци ма би ла пру же на мо гућ ност да на-
чин ко ри шће ња овог пра ва ускла де са сво јим ин ди ви ду ал ним по тре ба ма. 
Дру го, у усло ви ма ка да се кри за парт нер ских од но са ис ти че као ве о ма 
ва жна пре пре ка у од лу ци о ра ђа њу, а на ро чи то као ва жна став ка у кал ку-
ла ци ји о тај мин гу и ра ђа њу дру гог де те та, го то во је не схва тљи во да за ко-
но да вац ни је из на шао на чин да под стак не оче ве да у ве ћој ме ри ко ри сте 
по ну ђе но пра во и по де ле те рет ра ног ро ди тељ ства с мај ка ма сво је де це. 
Та ко ђе, има ју ћи у ви ду зна чај тем па на кван тум ра ђа ња и по зи тив но ис-
ку ство Швед ске са ме ром „speed pre mi um” ко ју спро во ди већ 38 го ди на, 
би ло би де мо граф ски, али и ме ди цин ски ве о ма оправ да но при ме ни ти 
сли чан об лик ова кве ме ре и у Ср би ји. На рав но, пре вас ход но би у об зир 
тре ба ло узе ти пре по ру ку Свет ске здрав стве не ор га ни за ци је да не тре ба 
ра ђа ти у раз ма ци ма ма њим од 24 ме се ца, али и пре по ру ку USAID-a и 
CA TALYST -a да не би тре ба ло ра ђа ти ни у раз ма ци ма ве ћим од 60 ме се ци 
и у од но су на те пре по ру ке фор му ли са ти ме ру слич ну „speed pre mi um-у”. 
Је дан од на чи на фор му ли са ња ова кве ме ре мо гао би да бу де та кав да ви-
си на на кна де (или ду жи на од су ства) бу де не га тив но ко ре ли са на с ду жи ном 
раз ма ка из ме ђу ра ђа ња али уну тар по ме ну тог окви ра (24–60).

Мно ги су на чи ни на ко је би се по сто је ћа ме ра мо гла уна пре ди ти и 
то у окви ру истог из но са утро ше них сред ста ва. На чин на ко ји је из ме њен 
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и до пу њен За кон о фи нан сиј ској по др шци по ро ди ци с де цом ће сва ка ко 
има ти из ве сних по зи тив них ефе ка та, али се сâм За кон и да ље мо же сма-
тра ти кон вен ци о нал ним и кон зер ва тив ним, јер не ува жа ва спе ци фич но-
сти и ка рак те ри сти ке де мо граф ског раз вит ка ста нов ни штва Ср би је на 
кра ју дру ге де це ни је 21. ве ка.
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SUM MARY: One of the two key me a su res to en co u ra ge birth wit hin the Law on 
Fi nan cial Sup port to the Fa mily with Chil dren is sa lary com pen sa tion du ring pa ren tal 
le a ve. The very na tu re of ma ter nity le a ve as a fi nan cial me a su re (ba sed on the pre vi o us 
ver sion of the Law) ad di ti o nally con tri bu ted to the birth post po ne ment in the pe riod of 
sta ble em ployment. Un der the con di ti ons of high unem ployment of young wo men, this 
me a su re se ems to ha ve de e pe ned the pro blem be ca u se wo men we re wa i ting for per ma nent 
em ployment on the ba sis of which they co uld ob tain the right to ma ter nity le a ve, young 
wo men of ten post po ned birth for many years, ob jec ti vely re du cing the chan ces of con-
cep tion. The new ver sion of the Law for mu la tes the spe ci fic con di ti ons for ga i ning the 
right to sa lary com pen sa tion in a dif fe rent way, which will al most cer ta inly re sult in a 
much gre a ter co ve ra ge by this me a su re. On the ot her hand, the met hod of cal cu la ting the 
com pen sa tion ba se is such that the ave ra ge amo unt of com pen sa tion in re la tion to the 
pre vi o us ver sion of the Law co uld be lo wer, so it can be con clu ded that the le gi sla tor 
wan ted to ac hi e ve as much co ve ra ge as pos si ble with a re la ti vely si mi lar amo unt of bud-
ge tary al lo ca ti ons. The se amend ments to the Law co uld ha ve a po si ti ve ef fect thro ugh 
in cre a sed co ve ra ge and gre a ter im pact thro ugh cre a ting a pro-fa mily cli ma te in a co un try 
that sup ports the fa mily. Se condly, po pu la tion gro ups that work on tem po rary and oc ca-
si o nal jobs, and espe ci ally young pe o ple en ga ged in sho rt-term con tracts (un der six 
months), who se work ar ran ge ments are of ten in ter rup ted, will now be co ve red. Thi rdly, 
the for mu la ted con di ti ons in this man ner will po ten ti ally al low fa ster ac qu i si ti on of the 
right to com pen sa tion at a lo wer age. Fo u rth, ga i ning rights at a lo wer age will po ten ti ally 
in flu en ce the pa ce of fer ti lity and in di rectly to the birth qu an tum. Re gar dless of the fact 
that by adop ting the la test ver sion the Law is un do ub tedly im pr o ved, the re is still a hu ge 
spa ce for its sig ni fi cant im pr o ve ment. As it was po in ted out that the pa ren tal le a ve can 
ha ve mo re di men si ons, and that the im por tan ce of its fle xi bi lity and use by both pa rents 
is equ ally im por tant for the de ci sion to gi ve birth, and in par ti cu lar for the de ci sion on 
the num ber and ti me of hig her or der births, it wo uld be of gre at de mo grap hic sig ni fi can-
ce for the system of work-pa ren ting con ver ge ment to har mo ni ze with the po stu la tes of 
mo dern po pu la tion po licy and ta ke in to ac co unt po si ti ve ex pe ri en ce of co un tri es with 
con fir med ef fect on fer ti lity as soon as pos si ble.

KEYWO RDS: pa ren tal le a ve, Law on fi nan cial sup port to the fa mily with chil dren, 
be low re pla ce ment fer ti lity, birth post po ne ment
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СА ЖЕ ТАК: По ро ди ца је ин сти ту ци ја ко ја се стал но ме ња у скла ду 
са са вре ме ним про ме на ма дру штва и си сте ма вред но сти. Од по чет ка 21. 
ве ка до шло је до про ме не фер ти ли те та, ве ли чи не по ро ди це и фо р ме бра ка. 
Ни ске ре про дук тив не нор ме ни су са мо од раз со цио-еко ном ских фак то ра 
већ и ин ди ви ду ал них ста во ва. У Ре пу бли ци Срп ској и Ре пу бли ци Ср би ји 
до шло је до про ме не обра сца ра ђа ња, жен ска по пу ла ци ја се све че шће 
опре де љу је за брач ну за јед ни цу кра јем два де се тих го ди на, чи ме је ујед но 
и од ло же но пр во ро ђе ње у све ка сни јем ре про дук тив ном до бу. Пред мет 
ис тра жи ва ња је фер ти ли тет према ста ро сти и сте пе ну обра зо ва ња же на у 
Ре пу бли ци Срп ској и Ре пу бли ци Ср би ји. У по гле ду ана ли зе ро ђе ња, ис тра-
жен је ути цај ста ро сти и обра зов ног ни воа на ви си ну фер ти ли те та и ко је 
су слич но сти и раз ли ке об ли ко ва ле фер ти ли тет ис тра жи ва ног под руч ја. 
Основ ни циљ ра да је да се утвр ди ни во ра ђа ња же на раз ли чи тог обра зо-
ва ња у Ре пу бли ци Срп ској и Ре пу бли ци Ср би ји. Ви си на обра зо ва ња усло-
вља ва ре про дук тив не од лу ке и ства ра јаз из ме ђу по треб не и ствар не ве-
ли чи не по ро ди це. Основ на хи по те за ра да за сно ва на је на прет по став ци да 
по сто ји зна чај на ко ре ла ци ја из ме ђу обра зо ва ња же на, го ди на ста ро сти и 
фер ти ли те та. За ана ли зу по да та ка ко ри шће не су де скрип тив не ста ти стич ке 
ме то де, Т-тест и Пир со нов ко е фи ци јент ко ре ла ци је. До би је ни ре зул та ти 



480

ука зу ју да је до шло до про ме не ре про дук тив ног по на ша ња и да по сто ји 
ко ре ла ци ја у ода бра ним па ра ме три ма фер ти ли те та Ре пу бли ке Срп ске и Ре-
пу бли ке Ср би је. Ста рост је основ ни по ка за тељ оло же ног ра ђа ња, нај ве ћи 
број скло пље них брач них за јед ни ца ре а ли зо ван је пе то го ди шту 25–29 го-
ди на ста ро сти што се осли ка ва кроз по ме ра ње ста ро сне гра ни це нај ве ћег 
бро ја ро ђе ња, за тим пр во ро ђе ња. Ма ли је и број де це у по ро ди ци ви со ко о бра-
зо ва них же на на по чет ку фер тил ног пе ри о да, под прет по став ком да су се 
мај ке од лу чи ле на ра ђа ње на кон за вр шет ка пр вог ци клу са сту ди ја с тим да 
је њи хо во ра ђа ње по ве ћа но у пе ри о ду из ме ђу 30 и 40 го ди на ста ро сти.

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: фер ти ли тет, ра ђа ње, го ди не ста ро сти, Ре пу бли ка 
Срп ска, Ре пу бли ка Ср би ја, обра зо ва ње

Де мо граф ска тран зи ци ја дру штва до ве ла је до про ме не обра сца по-
на ша ња у фер ти ли те ту Ре пу бли ке Срп ске и Ре пу бли ке Ср би је. Пре ла ском 
са висoких сто па фер ти ли те та, на та ли те та и мор та ли те та на ни ске сто пе 
до шло је до не га тив них им пли ка ци ја у по гле ду ра ста ста нов ни штва. По-
чет ком 21. ве ка ово под руч је осли ка ва ју трен до ви ни ског на та ли те та и фер-
ти ли те та с ка рак те ром од ло же ног бра ка и пр во ро ђе ња као по сле ди ца ма 
све ве ћег бро ја ви со ко обра зо ва них же на чи ји је до при нос на по чет ку фер-
тил ног пе ри о да за не мар љив.

То ком дру ге де мо граф ске тран зи ци је еду ка ци ја же на ути ца ла је на 
по ве ћа ње плод но сти, јер су же не с вре ме ном ви ше па жње по све ћи ва ле 
свом оп штем али и ре про дук тив ном здра вљу. Сма ње на је смрт ност и мај ки 
и одој ча ди. Ова ли ни ја ис тра жи ва ња по мо гла је об ја сни ти обра зац по ве-
за но сти из ме ђу обра зо ва ња и плод но сти у Ре пу бли ци Срп ској и Ре пу бли-
ци Ср би ји, од но сно да ли је еду ка ци ја има ла ути ца ја на од ло же но али и 
сма ње но ра ђа ње. Ути цај обра зо ва ња на плод ност се од ра жа ва кроз раз ли-
чи те сте пе не обра зов ног ис ку ства. Сма тра се да ви со ко обра зо ва ње ути че 
на ре про дук тив ни из бор и ства ра јаз из ме ђу по треб не и ствар не ве ли чи не 
по ро ди це, фор ми ра ју ћи ње ну ре про дук тив ну уло гу, од ре ђу ју ћи кван ти тет 
и тем по плод но сти. Ви соко обра зо ва не же не ка сни је сту па ју у брач ну за-
јед ни цу, а ти ме и ка сни је фор ми ра ју по ро ди цу [Ca stro Mar tin 2006], што 
је у ко ре ла ци ји с од ло же ним ра ђа њем и ра ђа њем де це ви шег ре да, због 
скра ће ног фер тил ног пе ри о да.

Ни зак фер ти ли тет у раз ви је ним европ ским зе мља ма про дукт је мо-
дер ни за ци је дру штва и ве ће афир ма ци је же на на на по љу обра зо ва ња. 
Пре ма Р. Ле сти џу [2001], ка ко на во де М. Ра ше вић и П. Ва сић [2017] по ве ћан 
је број же на ко је се шко лу ју, и с ви шим ни во ом обра зо ва ња ра сле су и аспи-
ра ци је за ма те ри јал ним до бри ма у по ро ди ци што је до ве ло до по ве ћа ног 
уде ла жен ског ста нов ни штва на тр жи шту ра да. Еко ном ска до ми на ци ја 
зах те ва ла је ве ће ула га ње у про фе си о нал ну ка ри је ру и же на и му шка ра ца, 
же ља да се ство ре те ме љи за ста бил ни ју и бо љу бу дућ ност за по тен ци јал-
не на ра шта је про у зро ко ва ла је ма њак сло бод ног вре ме на за ре а ли зо ва ње 
ро ди тељ ства.

Ка ко на во де Ј. Жив ко вић и сар. [2017], узро ци сма ње ног ра ђа ња ука-
зу ју да су не га тив ни трен до ви у ра ђа њу по сле ди ца од ло же ног ра ђа ња пр вог 
де те та, од но сно не ра ђа ња уоп ште. Пре ма по да ци ма из 2011. ни је ра ђа ла 
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сва ка че твр та же на 35–39 го ди на ста ро сти. С то га је у 2013. го ди ни ни во 
фер ти ли те та у Ср би ји био за 31% ни жи од ни воа ко ји је по тре бан за за ме-
ну ге не ра ци ја. 

Ре пу бли ци Срп ској не до ста је чак 39% де це. Нај ве ћи удео у мањ ку 
чи не пр во ро ђе на и тре ће ро ђе на де ца. Пре ма ис тра жи ва њу И. Ма рин ко ви ћа 
[2014], по сто ји зна чај на по ве за ност из ме ђу за ни ма ња и ни воа обра зо ва ња, 
те ви си не фер ти ли те та. Фе р ти ли тет опа да по ра стом обра зо ва ња чи ја се 
не га тив на ко ре ла ци ја од ра жа ва кроз ста ро сну струк ту ру (нпр. же на без 
шко ле и оних с ви со ким обра зо ва њем).

МЕ ТО ДО ЛО ГИ ЈА ИС ТРА ЖИ ВА ЊА

Пред мет ис тра жи ва ња је фе р ти ли тет према ста ро сти и сте пе ну обра-
зо ва ња же на у Ре пу бли ци Срп ској и Ре пу бли ци Ср би ји. Основ ни циљ ра да 
је да се утвр ди ни во ра ђа ња же на раз ли чи тог обра зо ва ња у Ре пу бли ци 
Срп ској и Ре пу бли ци Ср би ји. Ком па ра тив ном ана ли зом об у хва ћен је пе-
ри од од 2002. до 2016. го ди не. Ана ли зи ра на је ве за из ме ђу обра зо ва ња же на 
и ди стри бу ци је жи во ро ђе ња према ста ро сти мај ке као и го ди не скла па ња 
бра ка, ко је су ути ца ле на де мо граф ске по тен ци ја ле плод но сти пре ко од-
ло же ног ра ђа ња и по ве ћа ног сте пе на еду ка ци је же на. 

Основ на хи по те за ра да за сно ва на је на прет по став ци да не ма раз ли ка 
у нивоу фер ти ли те та из ме ђу Ре пу бли ке Срп ске и Ре пу бли ке Ср би је, али 
да по сто ји зна чај на ко ре ла ци ја из ме ђу обра зо ва ња же на, го ди на ста ро сти 
и фер ти ли те та по сма тра них под руч ја. По ме ра њем ста ро сне гра ни це у 
ко ји ма је дин ка сту па у брак је оп шти по ка за тељ од ло же ног ра ђа ња пр вог 
и сва ког на ред ног де те та у по ро ди ци, јер се нај ве ћи број ро ђе ња на овим 
про сто ри ма од ви ја у кон тек сту брач не за јед ни це. Сма тра се да је по ме-
ра ње ста ро сне гра ни це пр во ро ђе ња иза зва но по ве ћа ним шко ло ва њем 
жен ске по пу ла ци је и да је ви ши сте пен обра зо ва ња ва жна де тер ми нан та 
сма ње не плод но сти на по чет ку фер тил ног пе ри о да. На осно ву ста ти стич-
ких по да та ка при ку пље них из За во да за ста ти сти ку Ре пу бли ке Срп ске и 
Ср би је из вр ше на је њи хо ва ана ли за по мо ћу де скрип тив не ста ти стич ке 
ме то де, Т-те ста и Пир со но вог ко е фи ци јен та ко ре ла ци је.

РЕ ЗУЛ ТА ТИ И ДИ СКУ СИ ЈА

Сто па фер ти ли те та у европ ским зе мља ма дра ма тич но је опа ла у сед-
мој де це ни ји 20. ве ка, а да нас све европ ске др жа ве има ју фер ти ли тет ис под 
ни воа по треб ног за про сту за ме ну ге не ра ци ја. Ове зе мље су о ча ва ју се са 
ду го роч ним сла бље њем рад но спо соб ног кон тин ген та, а не ке од њих и с 
па дом бро ја ста нов ни ка, по том про ме на ма у ста ро сној струк ту ри ста нов-
ни штва ко је про из ла зе из ду го трај не ни ске плод но сти, а то зна чи да ће 
се ве ћи на зе ма ља у ско ри јој бу дућ но сти су о чи ти са ап со лут ним сма ње њем 
бро ја ста нов ни ка. 

При мет но је од ла га ње ро ђе ња у ви со ко раз ви је ним зе мља ма. Фак то ри 
ко ји ути чу на од ло же но ра ђа ње су афир ма ци ја же на на по љу обра зо ва ња, 
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по ве ћа но уче шће на тр жи шту ра да, же ља за ве ћим фи нан сиј ским до при-
но си ма као и ин ди ви ду ал не же ље за на пре до ва њем у ка ри је ри. Дру ги 
раз ло зи су па рт не р ски од но си, про ме не си сте ма вред но сти дру штва у 
ко јем жи ви мо, усло ви ста но ва ња и еко ном ска не из ве сност [Söderberg et 
al. 2015]. 

Бо сну и Хер це го ви ну у це ли ни ка рак те ри ше пад плод но сти, али с 
раз ли ка ма у ру рал ним и ур ба ним под руч ји ма и ме ђу обра зо ва ним и нео бра-
зо ва ним же на ма. Зна ча јан је пад укуп не сто пе фер ти ли те та (СУФ) код 
же на са ви шим ни во и ма обра зо ва ња [Pobrić and Si vac 2016]. 

 Вред ност сто пе укуп ног фер ти ли те та (СУФ) од 1,3 у Ре пу бли ци Срп-
ској је свој ствен по ње го вом исто риј ском зна че њу, јер има ди рект не им-
пли ка ци је на ди на ми ку по пу ла ци је. Ако СУФ ду же вре ме на оста не ис под 
1,3 то под ра зу ме ва сма ње ње го ди шњег бро ја ро ђе ња за 50% и пре по ло вље-
ње ве ли чи не по пу ла ци је за ма ње од 45 го ди на. Зе мље Цен трал не и Ис точ-
не Евро пе: Ли тва ни ја, Пољ ска, Сло вач ка за јед но с Бо сном и Хе р це го ви ном 
и Мол да ви јом, по ста ле су зе мље с нај ни жим ни во ом плод но сти [Bil la ri 
2008]. 

На кон кри зне, по след ње де це ни је 20. ве ка, СУФ се кре та ла из ме ђу 
1,46 ко ли ко је ре ги стр о ва но у 2002. го ди не и 1,35 де те та по же ни што је 
за бе ле же но 2011. го ди не. Пре ма по след њим по да ци ма ко ји се од но се на 
2016. го ди ну ни во ра ђа ња је 31% ис под по тре ба про сте ре пр о дук ци је ста-
нов ни штва. Са вред но шћу СУФ од 1,45 ни во ра ђа ња у Ре пу бли ци Ср би ји 
је ис под евр оп ског про се ка ко ји из но си 1,6 де те та по же ни [Rašević i Va sić 
2017; Pi son 2015]. 

Гра фи кон 1. СУФ 2002–2016. го ди не у Ре пу бли ци Срп ској и Ре пу бли ци Ср би ји
Из вор: Ау то ро ва из ра чу на ва ња на осно ву рас по ло жи вих ста ти стич ких по да та ка за  

Ре пу бли ку Срп ску; Де мо граф ска ста ти сти ка 2002–2016. Ре пу блич ки за вод за ста ти сти ку 
Ре пу бли ке Ср би је
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На осно ву при ка за ног гра фи ко на уо ча ва се слич ност у вред но сти ма 
СУФ-а. Већ ду же од де це ни ју се за др жа ва кон стан та од 1,3 у Ре пу бли ци 
Срп ској, до 1,5 у Ре пу бли ци Ср би ји. Сто па укуп ног фер ти ли те та од 2,1 
ко ја би зна чи ла про сту ре про дук ци ју ста нов ни штва, ни је за бе ле же на на 
овим про сто ри ма ула ском у пр ве две де це ни је овог сто ле ћа.

Гра фи кон 2. Спе ци фич не сто пе фер ти ли те та пе то го ди шњих ста ро сних  
ко хор ти мај ки 2002–2016. го ди не у Ре пу бли ци Срп ској и Ре пу бли ци Ср би ји

Из вор: Де мо граф ска ста ти сти ка 2002–2016. го ди не. Ре пу блич ки за вод за ста ти сти ку  
Ре пу бли ке Ср би је; ау то ро ва из ра чу на ва ња на осно ву рас по ло жи вих ста ти стич ких  

по да та ка за Ре пу бли ку Срп ску

На Гра фи ко ну 2 уо ча ва ју се про ме не бро ја жи во ро ђе них пре ма ста-
ро сти мај ке. До 2000. го ди не нај ве ћи број ро ђе ња оства рен је у ста ро сној 
гру пи же на од 20–24 го ди не да би по чет ком овог сто ле ћа ре про дук тив ну 
уло гу пре у зе ле же не ста ро сти 25–29 го ди на. Еви ден тан је по раст бро ја 
жи во ро ђе них и у оста лим пе то го ди шти ма 30–34, 35–39 го ди на али он не 
на док на ђу је из о ста лу ре про дук ци ју мла ђих ко хор ти. Еви дент но је да обе 
зе мље ка рак те ри ше не до вољ на ис ко ри шће ност фер тил ног ка па ци те та. 
Про бле ме ни ског фер ти ли те та усло вља ва и од ла га ње бра ка, а са мим тим 
и ро ђе ња пр вог де те та. Ана ли зом пр во ро ђе ња уо чен је тренд по ра ста про-
сеч не ста ро сти мај ке. 

Пре ма по да ци ма Ре пу блич ког за во да за ста ти сти ку Ре пу бли ке Срп-
ске и Ре пу бли ке Ср би је у 2016. го ди ни про сеч на ста рост мај ке при ли ком 
ро ђе ња пр вог де те та про це њу је се на око 28,8 го ди на ста ро сти у Ре пу бли ци 
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Срп ској и 29,1 у Ре пу бли ци Ср би ји, док се по чет ком 21. ве ка ста рост пр во-
рот ке кре та ла око 26 го ди на. 

Гра фи кон 3. Сред ње го ди не ра ђа ња у Ре пу бли ци Срп ској и Ре пу бли ци  
Ср би ји, 2010–2016. го ди не

Из вор: Де мо граф ска ста ти сти ка 2010–2016. го ди не. Ре пу блич ки за вод за ста ти сти ку Ре пу-
бли ке Ср би је, де мо граф ски бил тен 20, 18, 16 и 14; За вод за ста ти сти ку Ре пу бли ке Срп ске

Ако се тај тем по на ста ви у ско ри јој бу дућ но сти, же не ће има ти ма ње 
вре ме на да ро де дру го и тре ће де те. Т. Фреј ка [2008] ука зу је на „пад по ро-
дич ног мо де ла дво је де це” као фак тор ко ји до при но си ни ској сто пи фе р-
ти ли те та, а Фреј ка и сар. (2008) на гла ша ва ју ефе кат од ло же ног де тињ ства 
упра во кроз мо дел од ло же ног ра ђа ња.

Пре ма сте пе ну обра зо ва ња у 2016. го ди ни (Гра фи кон 4) нај ве ћи број 
по ро ди ља има сред ње обра зо ва ње (Ре пу бли ка Срп ска 59,62%; Ре пу бли ка 
Ср би ја 50,19%), за тим ви со ку шко лу (27,70%; од но сно 29,97%), па основ-
но обра зо ва ње (7,28%; од но сно 9,28%), ви шу (2,66%; од но сно 5,19%), без 
обра зо ва ња (0,37%; од но сно 2%), не пот пу но основ но (0,33%; од но сно 
1,81%). Ком па ра тив ном ана ли зом до ла зи мо до са зна ња да је на по чет ку 
по сма тра ног пе ри о да број по ро ди ља ко је су би ле без шко ле, с не пот пу ном 
основ ном и основ ном шко лом био ве ћи у Ре пу бли ци Ср би ји али да је до 
2016. го ди не тај про це нат ско ро из јед на чен и на опа да ње уде ла же на ни-
жег обра зов ног ни воа у укуп но оства ре ном фер ти ли те ту. У Ре пу бли ци 
Срп ској се сма њио број же на са сред њом и ви шом шко лом, док је у Ре-
пу бли ци Ср би ји тај број по рас тао. При мет но је да је с го ди на ма по рас тао 
број по ро ди ља с ви со ким обра зо ва њем, ско ро за 25% ви ше у од но су на 
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2002. али да су и да ље же не са сред њим обра зо ва њем нај ви ше за сту пље-
не у про це су ре про дук ци је на це ло куп но по сма тра ном про сто ру. 

До би је ни ре зул та ти Т-те ста, где је р= 0,091549 на ни воу зна чај но сти 
0,05 ука зу ју да је то ком вре ме на до шло до про ме не мо де ла ре про дук тив-
ног по на ша ња, кон ти ну и ран је пад жи во ро ђе ња 2002–2016, при мет но је 
од ло же но ра ђа ње у ка сни јем ре про дук тив ном до бу и да се по ве ћа њем 
школ ске спре ме сма њу је број де це по же ни, али да не ма ме ђу соб них раз-
ли ка у фер ти ли те ту по сма тра ног под руч ја. Вред ност r=0,9957 ука зу је да 
по сто ји сна жна ко ре ла ци ја у со цио-демогрaфским па ра ме три ма фер ти-
ли те та пре ма сте пе ну обра зо ва ња, у ско ро јед на ком оби му је за сту пље но 
уче шће же на раз ли чи тог обра зов ног про фи ла на по љу ре про дук ци је на 
про сто ру Ре пу бли ке Срп ске и Ре пу бли ке Ср би је, чи ме је по твр ђе на по ста-
вље на хи по те за.

Нај ве ћи удео ре про дук ци је на про сто ру Ре пу бли ке Срп ске и Ре пу-
бли ке Ср би је оства ру је се у брач ним окви ри ма. Пре ма зва нич ним по да-
ци ма За во да за ста ти сти ку 84% ро ђе ња (Ре пу бли ка Срп ска) и 74,07% 
(Ре пу бли ка Ср би ја) у 2016. го ди ни је ре а ли зо ва но у за кон ски ре гу ли са ној 
за јед ни ци. У скла ду с по ве ћа њем го ди на у ко ји ма је дин ка ула зи у брак и 
оства ру је по том ство уско је ве за но и за по ве ћа ње и ста ро сти мај ке при 
ро ђе њу пр вог де те та. По сма тра но од 2002. до 2016. го ди не до шло је до 

Гра фи кон 4. Про цен ту ал ни удео жи во ро ђе них по сте пе ну обра зо ва ња  
по ро ди ља у Ре пу бли ци Срп ској и Ре пу бли ци Ср би ји од 2002–2016. го ди не
Из вор: Де мо граф ска ста ти сти ка 2002–2016. го ди не. Ре пу блич ки за вод за ста ти сти ку  
Ре пу бли ке Ср би је; Ау то ро ва из ра чу на ва ња на осно ву рас по ло жи вих ста ти стич ких  

по да та ка за Ре пу бли ку Срп ску
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тран зи ци је бра ка. Ста ро сна гра ни ца скла па ња бра ка у Ре пу бли ци Срп ској 
је по ме ре на, па је од 2012. го ди не нај ве ћи број бра ко ва оства рен у ста ро сном 
ин тер ва лу 25–29, а ра ни је је ста ро сна гра ни ца код же на би ла у пе то го ди шту 
20–24 го ди не. 

Од 2002. у Ре пу бли ци Ср би ји же не су нај че шће скла па ле брак у пе то-
го ди шту 20–24 го ди не, док су му шкар ци сту па ли у брак са 25–29 го ди на 
ста ро сти. Ме ђу тим од 2007. еви ден ти ра на је про ме на ста ро сне гра ни це 
код жен ске по пу ла ци је са 20–24 на 25–29 го ди на при сту па њу у брач ну 
за јед ни цу. По раст сред њих го ди на оба парт не ра при скла па њу брач не за-
јед ни це, по раст бро ја раз ве де них бра ко ва и ин ци ден ци је не у да тих и нео же-
ње них, до во ди до то га да је под њи хо вим не по сред ним ути ца јем брак ма ње 
уни вер за лан, сту па ње у брак ка сни је, раз во ди че шћи, за сни ва ње брач не 
за јед ни це ре ђе и кра ћег тра ја ња, а ал тер на тив не фор ме за јед ни штва му-
шкар ца и же не све број ни је и ду жег тра ја ња. Оту да су брач не ва ри ја бле 
по ста ле ва жни узро ци ни ске и не до вољ не плод но сти ста нов ни штва [Ра-
шевић 1999].

ЗА КЉУ ЧАК

Ва жне де тер ми нан те ни ског фе р ти ли те та пред ста вља ју тран сфор ма-
ци ја ста ро сног кон тин ген та, обра зов не струк ту ре по ро ди ља што ин ди-
рект но ути че на ни во и обим ра ђа ња. Ре про дук ци ја код ви со ко обра зо ва них 
же на за по чи ње ка сни је и са мим тим и кра ће тра је. Тран зи ци ја плод но сти 
у Ре пу бли ци Срп ској и Ре пу бли ци Ср би ји од ви ја се у сме ру пе р ма нент ног 
сма ње ња ни воа ра ђа ња, од ло же ног ра ђа ња с по себ ним освр том на ви со ко 
обра зов ну ка те го ри ју же на ко је је по ка за ла по ве ћа ње али ипак удео на 
по љу ре про дук ци је и да ље је не за до во ља ва ју ћи.

Вред ност СУФ-а од 1,3 у Ре пу бли ци Срп ској и 1,5 у Ре пу бли ци Ср би-
ји је ни жа од по тре ба про сте ре про дук ци је и ис под је евр оп ског про се ка 
од 1,6 де те та по же ни. Спе ци фич на сто па фе р ти ли те та ука зу ју да је до шло 
до про ме не у мо де лу ра ђа ња, ста ро сна ко хор та 25–29 го ди на је нај ви ше 
за сту пље на на по љу ре про дук ци је, по ве ћа но је и уче шће ста ри јих ко хор ти 
30–34 и 35–39 го ди на ста ро сти. Ре пу бли ка Срп ска и Ре пу бли ка Ср би ја 
по ка зу ју ве ли ку слич ност на по љу фер ти ли те та, до шло је до сма ње ња 
укуп ног бро ја жи во ро ђе них, а исто вре ме но и до по ме ра ња про сеч не ста-
ро сти ка да се оства ру је мај чин ство [Маринковић 2014]. Сма тра се да је 
то по сле ди ца од ло же ног ра ђа ња ви со ко обра зо ва них же на ко је ма те рин-
ство оства ру ју из ме ђу 30. и 40. го ди не ста ро сти. По чет ком 21. ве ка пр во 
де те мај ке су ра ђа ле са 26 го ди на ста ро сти, а по след њих го ди на еви ден-
ти ран је по раст сред њих го ди на ра ђа ња и то у Ре пу бли ци Срп ској на 28,8, 
а у Ре пу бли ци Ср би ји на чак 29,1.

 Сна жна ко ре ла ци ја оства ре на је на ни воу обра зов ног са ста ва по-
ро ди ља и њи хо вом уче шћу у оби му ра ђа ња. До при нос ви со ко обра зо ва-
них мај ки је по ве ћан али и да ље не до во љан на по љу ре про дук ци је. Тек 
по след њих го ди на је њи хов број по рас тао али су и да ље во де ћи но си о ци 
плод но сти мај ке са сред њим сте пе ном школ ске спре ме.
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При мет но је и од ло же но скла па ње бра ка ко је је ујед но и пре тен дент 
од ло же ном ра ђа њу јер се и да ље нај ве ћи број ро ђе ња (око 80%) ре а ли зу-
је у за кон ски ре гу ли са ним за јед ни ца ма. На оба про сто ра еви дент но је 
по ве ћа ње сред њих го ди на у ко ји ма је дин ка сту па у брак и да нас се кре ће 
у ин тер ва лу 25–29 го ди на ста ро сти. Кри за на по љу фер ти ли те та ће се 
про ду бљи ва ти уко ли ко се не про бу ди свест о оп стан ку на ци је и зна чај ној 
уло зи же не као но сиоца ре про дук ци је.
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SUM MARY: The fa mily is an in sti tu tion that is con stantly chan ging in li ne with 
the mo dern system of so ci ety va lu es. In the last two de ca des the re has been a chan ge in 
fer ti lity, the si ze of the fa mily and the form of mar ri a ge. Low re pro duc ti ve norms are not 
only a re flec tion of so cio-eco no mic fac tors, but al so norms of an in duc tion cha rac ter. In 
the Re pu blic of Srp ska and the Re pu blic of Se r bia the re was a chan ge in the pat tern of 
birth; wo men de ci ded to espo u se la ter, which al so de layed  fir stborn in the la ter re pro duc ti ve 
age. Re gar ding birth analysis, we tried to in ve sti ga te whet her wo men of dif fe rent ages 
and edu ca ti o nal le vels had an im pact on fer ti lity, and what si mi la ri ti es and dif fe ren ces 
had sha ped the fer ti lity of Ser bian co un tri es. It is con si de red that edu ca tion af fects the 
re pro duc ti ve cho i ce and cre a tes a gap bet we en the re qu i red and the ac tual si ze of the fa mily. 
The ba sic hypot he sis of wo rk is ba sed on the as sump tion that the re is a strong cor re la tion 
bet we en fe ma le edu ca tion, age and fer ti lity. De scrip ti ve sta ti sti cal met hods, T-test and 
Pir son cor re la tion co ef fi ci ent we re used for da ta analysis. The ob ta i ned re sults in di ca te 
that the re has been a chan ge in re pro duc ti ve be ha vi or and that the re is a strong con nec tion 
in so cio-de mo grap hic pa ra me ters of the fer ti lity of the Re pu bli ka of Srp ska and the Re-
pu blic of Se r bia. 

KEYWO RDS: fer ti lity, birth, age, Re pu blic of Srp ska, Ser bia, edu ca tion
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СА ЖЕ ТАК: Од ла га ње скла па ња пр вог бра ка нај че шће се до во ди у 
ве зу са од ла га њем ра ђа ња и па дом фер ти ли те та те се у ис тра жи ва њи ма, 
го то во по пра ви лу, у фо кус ста вља жен ско ста нов ни штво. Од ла га ње бра ка 
ка рак те ри стич но је за оба по ла, а циљ овог ра да је да про бле ма ти ку са гле-
да из „му шког угла”. У фо ку су ана ли зе је му шко ста нов ни штво ко је ни-
ка да ни је скло пи ло брак по сма тра но кроз два ста ро сна ра спо на, 35 до 49, 
и 40 до 49 го ди на. У ра ду је из ло же но ис тра жи ва ње рас про стра ње но сти 
фе но ме на од ла га ња скла па ња пр вог бра ка ме ђу му шким ста нов ни штвом. 
Та ко се утвр ђу је ру рал но-ур ба ни мо дел од ла га ња бра ка те се по ре ди са 
ка рак те ри сти ка ма ове по ја ве код су прот ног по ла. Ко ри шће ни су по да ци 
По пи са из 2011. го ди не на ни воу НУТС2 ре ги о на. Ре зул та ти по ка зу ју да 
по сто ји род но раз ли чит ру рал но-ур ба ни мо дел од ла га ња бра ка. Уде ли 
не у да тих ви ши су у град ским не го у ру рал ним сре ди на ма, док је код му шког 
ста нов ни штва овај па терн обра тан.

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: од ла га ње бра ка, нео же ње ни, се ло/град, ре ги о ни, 
Ср би ја

УВОД И МЕ ТО ДО ЛО ГИ ЈА

Од ла га ње бра ка је дан је од ка рак те ри стич них трен до ва у Ср би ји. 
Нај че шће се по сма тра у кон тек сту ре про дук ци је и фо ку си ра на жен ско 
ста нов ни штво, јер по раст про сеч не ста ро сти при скла па њу пр вог бра ка, 
упр кос сла бље њу овог де мо граф ског окви ра ре про дук ци је, ука зу је и на 
од ла га ње ра ђа ња, од но сно ро ди тељ ства. Ма да се исти про це си де ша ва ју 
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код му шког ста нов ни штва, по да ци о то ме обич но се не пре зен ту ју што 
због ис тра жи вач ке инерт но сти, што због не до стат ка по да та ка. Ис тра жи ва-
ња у Евро пи ко ја су пре зен то ва ли Б. Стан ко вић и Г. Пе нев [2010] по ка зу ју 
да пер цеп ци ја бра ка као нај по год ни јег ам би јен та за га је ње де це ва ри ра, да 
се же не ра ди је од лу чу ју за брак за од га ја ње по том ства не го за ко ха би та ци-
ју, ко ја је на кон ро ђе ња де те та не ста бил ни ја од бра ка, да је фор ма ли за-
ци ја бра ка те жа ме ђу му шкар ци ма итд. Брач ност ста нов ни штва је бит на 
од ред ни ца дру ге де мо граф ске тран зи ци је, ко ја сма њи ва ње пр ве брач но-
сти и по раст ста ро сти при скла па њу пр вог бра ка сма тра ин ди ка то ром со-
ци јал них за о кре та ко ји уво де у но ву еру ре про дук ци је и по ро дич них фор ми 
[Ван де Каа 2002]. Но, ис тра жи ва ња у Ср би ји [Petrović 2010; Bo bić i Vu ke lić 
2011; Pe nev i Stan ko vić 2011] ис та кла су спе ци фич ност Дру ге де мо граф ске 
тран зи ци је у Ср би ји и зна чај кон тек сту ал них фак то ра за ње ну ре а ли за-
ци ју, као и упит ност ко ли ко је она из раз мо дер но сти. 

Пред мет овог ра да је да ис тра жи рас про стра ње ност фе но ме на од ла-
га ња скла па ња пр вог бра ка ме ђу му шким ста нов ни штвом, утвр ди ру рал-
но-ур ба ни мо дел од ла га ња бра ка и упо ре ди га с ка рак те ри сти ка ма ове 
по ја ве код су прот ног по ла. На ме ра је да се по ну ди до дат ни угао иш чи-
та ва ња про бле ма ти ке, нео п хо дан за пра вил ну де тек ци ју род но и ре ги о-
нал но раз ли чи тих по ро дич них тран зи ци ја. У од су ству ин фор ма ци ја о 
фер ти ли те ту му шког ста нов ни штва, ана ли зи ра на ка рак те ри сти ка брач-
но сти мо же по слу жи ти као сво је вр сна апрок си ма ци ја од ла га ња ре про-
дук ци је и код му шка ра ца1. Ини ци ра ју се и про мо ви шу ком плек сни ја 
ис тра жи ва ња ове про бле ма ти ке. По се бан зна чај је у еви ден ти ра њу род ног 
обра сца од ла га ња бра ка и евен ту ал ном раз би ја њу пред ра су да о „од го-
вор но сти же на” за не до вољ ну ре про дук ци ју. Ис тра жи ва ња су от кри ла да 
је брач ност му шког ста нов ни штва не до вољ но ко ри шћен по ка за тељ, и да 
мо же би ти, по себ но у ком би на ци ји с дру гим обе леж ји ма, ин ди ка тор од ре-
ђе них дру штве них и де мо граф ских фе но ме на (еко ном ске не раз ви је но сти 
ре ги о на или на се ља, дру гих кон тек сту ал них фак то ра, фе но ме на „ве чи тих 
мла до же ња”, раз ли чи тих по ро дич них тран зи ци ја, про ду же не мла до сти, 
спе ци фич но сти тран зи ци је у од ра слост итд.) [Муцић и Де ве џић 2018]. 
Род не и ре ги о нал не ди фе рен ци ја ци је (ван)брач но сти от кри ва ју и кул ту-
ро ло шке ути ца је на сти ло ве жи во та и жи вот не ци клу се ста нов ни штва 
Ср би је2. 

У фо кус ис тра жи ва ња ста вље но је му шко ста нов ни штво ста ро сти 
35–49 го ди на, ко је ни ка да ни је скла па ло брак. Прет ход но ис тра жи ва ње 

1 Тре ба има ти на уму по раст ван брач них ра ђа ња у Ср би ји и сла бље ње уло ге бра ка као 
окви ра ре про дук ци је, као и те же еви ден ти ра ње очин ства ван бра ка и ду жи ре про дук тив ни 
пе ри од му шка ра ца. Ипак, со ци јал ни обра сци у на шем дру штву не ука зу ју на та кву ма сов-
ност ван брач ног очин ства ко је би ели ми ни са ло зна чај ове ана ли зе као апрок си ма тив не 
ме ре не у че ство ва ња у ре про дук ци ји у од ре ђе ним ста ро сти ма, по себ но ако се у ана ли зу 
увр сте и ко ха би та ци је, што је овом при ли ком учи ње но.

2 Ре зул та ти по след њег по пи са не би мо гли да иду у при лог прет по став ци да опре де-
ље ње за жи вот у ван брач ној за јед ни ци пред ста вља ре зул тат мо дер ни за ци је брач них од но са. 
Жи вот у ван брач ној за јед ни ци при сут ни ји је код ста нов ни штва ни жег со ци јал ног ста ту са, 
не го код ли ца бо љег обра зов ног ни воа [Станковић 2015].
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пре ма пе то го ди шњим ста ро сним гру па ма [Муцић и Де ве џић 2018] по ка-
за ло је да је ово ста ро сни ра спон ко ји је аде ква тан за про у ча ва ње од ла га ња 
бра ка. Ис кљу чи ва ње мла ђих ста ро сних гру па из ана ли зе и код му шког 
и код жен ског ста нов ни штва сма њу је ути цај про ду же ног шко ло ва ња на 
од ла га ње скла па ња пр вог бра ка. При ана ли зи по да та ка По пи са из 2011. 
го ди не узе те су у об зир и ко ха би та ци је, и тре ти ра не као парт нер ство аде-
кват но брач ној за јед ни ци. Ти ме је контингент ли ца ко ја ни ка да ни су скло-
пи ла брак све ден на ли ца ко ја ни ка да ни су скло пи ла брак ни ти су у тре-
нут ку овог по пи са жи ве ла у ко ха би та ци ји3. 

Ра ди са гле да ва ња ши ре сли ке, тј. трен да, обра за ца ван брач но сти и 
род ног ја за, од ла га ње бра ка му шког ста нов ни штва Ср би је нај пре је ана-
ли зи ра но кроз по дат ке ви тал не ста ти сти ке о про сеч ној ста ро сти при 
за кљу че њу пр вог бра ка и за кљу че ним пр вим бра ко ви ма пре ма ста ро сти 
мла до же ње/не ве сте (пе то го ди шње ста ро сне гру пе), а за тим је ак це нат 
ста вљен на ода бра ну ста ро сну ко хор ту 35–49 го ди на на осно ву по след њег 
по пи са.4 

СТА РОСТ МЛА ДО ЖЕ ЊА И НЕ ВЕ СТА  
ПРИ ЗА КЉУ ЧЕ ЊУ ПР ВОГ БРА КА

Пре ма по да ци ма ви тал не ста ти сти ке, од сре ди не 50-их го ди на 20. 
ве ка до 2017. го ди не, про сеч на ста рост сту па ња у пр ви брак знат но је 
по ве ћа на и код му шког и код жен ског ста нов ни штва, а раз ли ка у ста ро сти 
су пру жни ка све вре ме је по сто ја на (мла до же ње су од не ве ста у про се ку 
ста ри је из ме ђу 2 и 4 го ди не)5. То ком по след њих 60 го ди на про сеч на ста-
рост је код му шка ра ца по ра сла за 6,6 го ди на, а код же на за 6,2 го ди не. Пре-
ма по ра сту про сеч не ста ро сти мла до же ња и не ве ста при за кљу че њу пр вог 
бра ка по сма тра ни пе ри од 1956–2017. мо же се по де ли ти на две фа зе:

Пр ва фа за – пе ри од од 1956. до 1990.  – по раст про сеч не ста ро сти из-
ра же ни ји је код му шког не го код жен ског ста нов ни штва. Про сеч на ста-
рост мла до же ња по ра сла је за 2,8 го ди на (са 24,6 на 27,4 го ди не), а не ве ста 
за 1,5 го ди на (са 22,2 на 23,7 го ди на); 

Дру га фа за – пе ри од од 1990. до 2017.  – по раст про сеч не ста ро сти из-
ра же ни ји је код жен ског не го код му шког ста нов ни штва. Про сеч на ста рост 
не ве ста по ра сла је за 4,7 го ди на (са 23,7 на 28,3 го ди не), а мла до же ња за 
3,9 го ди на (са 27,4 на 31,2 го ди не).

3 У ра ду ће се те р ми ни: нео же ње ни/не у да те, ни ка да же ње ни/уда ва не, ли ца ван бра ка, 
ли ца ко ја ни ка да ни су скла па ла брак и сл. увек од но си ти на по ме ну ти кон тин гент (ли ца 
ко ја ни ка да ни су скла па ла брак ни ти су у тре нут ку По пи са 2011. год. жи ве ла у ван брач ној 
за јед ни ци). 

4 Сви анaлизирани по да ци, и де мо граф ске и по пи сне ста ти сти ке, од но се се на те ри-
то ри ју Ре пу бли ке Ср би је без Ко со ва и Ме то хи је. По пи сни по да ци за оп шти не Бу ја но вац и 
Пре ше во од но се се са мо на по пи са но ста нов ни штво. 

5 Раз ли чи ти ста ро сни мо де ли ула ска у брак мо гу се тре ти ра ти као оста так тра ди цио-
нал ног кул ту ро ло шког обра сца. У са вре ме ном дру штву ра ци о нал ност ове нор ме се зна чај-
но из гу би ла иа ко се инер ци ја ње ног ути ца ја на по на ша ње и да ље пре по зна је, иа ко све ма ње 
[Петровић 2006].



492

Гра фи кон 1. Про сеч не го ди не ста ро сти при за кљу че њу пр вог бра ка, 1956–2017.
Из вор: Де мо граф ска ста ти сти ка [РЗС, 2011. и 2018] 

На по ме на: По да ци за пе ри од 1956–1990. из ра чу на ти су пре ко арит ме тич ке сре ди не  
по да та ка за Вој во ди ну и Цен трал ну Ср би ју

Уо че ни тренд осли ка ва да је од ла га ње бра ка по себ но при сут но и 
„убр за но” на пре ла зу из ме ђу два ве ка и у нај но ви јем пе ри о ду, што оста-
вља про стор за ис тра жи ва ње ути ца ја дру штве не кри зе и ин сти ту ци о нал-
них окви ра на од ла га ње бра ка. Пре ма по след њим до ступ ним по да ци ма, 
2017. го ди не, у Ср би ји је при за кљу че њу пр вог бра ка мла до же ња од не-
ве сте у про се ку био ста ри ји ско ро три го ди не. Нај ви ша про сеч на ста рост, 
и ме ђу мла до же ња ма и ме ђу не ве ста ма, за бе ле же на је у Бе о град ском 
ре ги о ну, у ко јем су мла до же ње у про се ку би ле ста ро сти 32,4 го ди не, а 
не ве сте 29,8 го ди на. У Ре ги о ну Вој во ди не ста рост је код оба по ла исто-
вет на ре пу блич ком про се ку, док у ре ги о ни ма Ју жне и Ис точ не Ср би је и 
Шу ма ди је и За пад не Ср би је мла до же ње и не ве сте пр ви брак скла па ју 
ра ни је не го што је то на ни воу Ре пу бли ке. Иа ко су мла до же ње у 2017. 
го ди не у про се ку би ле нај мла ђе у Ре ги о ну Ју жне и Ис точ не Ср би је (30,5 
го ди на), а не ве сте у Ре ги о ну Шу ма ди је и За пад не Ср би је (27,5 го ди на), у 
пе ри о ду 2011–2017. нај ве ћи по раст про сеч не ста ро сти за бе ле жен је ме ђу 
не ве ста ма Ре ги о на Ју жне и Ис точ не Ср би је (са 26,4 на 27,6) што ука зу је 
да фе но мен од ла га ња све ви ше за хва та и ма ње раз ви је не ре ги о не. 

Од ла га ње бра ка ја сно осли ка ва ју про ме не уде ла ста ро сних гру па 
при скла па њу бра ка. Ка да је реч о за кљу че ним пр вим бра ко ви ма по ста-
ро сним гру па ма, пре ма по да ци ма де мо граф ске ста ти сти ке, у пе ри о ду 
1960–2017. нај ве ће про ме не за бе ле же не су у мла ђим ста ро сним гру па ма 
(15–29 го ди на). Ме ђу мла до же ња ма, удео нај мла ђих (15–19 го ди на) је већ 
1980. го ди не из но сио све га 2,9%, док је код не ве ста би ло по треб но још без-
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ма ло 30 го ди на да пр ви пут бу де за бе ле жен удео ма њи од 10% (2008). До 
80-их го ди на 20. ве ка нај ве ћи број пр вих бра ко ва, и код му шка ра ца и код 
же на, скла пан је у окви ру ста ро сне гру пе 20–24 го ди на (око 45% укуп ног 
бро ја за кљу че них пр вих бра ко ва). У на ред ном пе ри о ду, нај пре код му шког 
ста нов ни штва (2000), а за тим и код жен ског (2008), за бе ле же на је про ме-
на ста ро сне гру пе у окви ру ко је је скла па ње пр вог бра ка нај фре квент ни-
је (из ста ро сне гру пе 20–24 го ди на у ста ро сну гру пу 25–29 го ди на).

Гра фи кон 2. За кљу че ни пр ви бра ко ви, мла до же ње и не ве сте по ста ро сним 
гру па ма (% у укуп ном бро ју за кљу че них пр вих бра ко ва), 1960–2017.

Из вор: За пе ри од до 2010. го ди не – Де мо граф ска ста ти сти ка [РЗС, 2011],  
за 2017. го ди ну – РЗС, по се бан зах тев

Иа ко је и 2017. нај ве ћи део мла до же ња при скла па њу пр вог бра ка био 
ста ро сти 25–29 година, удео је у пе ри о ду 2000–2017. опао (са 41,7% на 
35,6%), док је исто вре ме но за бе ле жен по раст уде ла у ста ри јим ста ро сним 
гру па ма (30–34 и 35–49). Пре ма по след њим по да ци ма, сва ки пе ти мла-
до же ња је ста ро сти 35 до 49 го ди на.

НЕО ЖЕ ЊЕ НЕ И НЕ У ДА ТЕ ОСО БЕ СТА РО СТИ  
35–49 ГО ДИ НА: ПО ПИС 2011.

Ко хорт на ана ли за ко ја укљу чу је и ко ха би та ци је пру жа ре а лан увид 
у по пу лар ност фо р мал ног и не фор мал ног парт нер ства. По пи сом из 2011. 
го ди не, за бе ле же но је да у Ср би ји нео же ње них ли ца ста ро сти 35–49 го-
ди на има ско ро ду пло ви ше не го не у да тих исте ста ро сти, те да је од ла-
га ње бра ка му шка ра ца из ра же ни је не го код же на, што је ве ро ват но ве за-
но за фер тил ни пе ри од и мо гућ но сти ре пр о дук ци је, и (де ли мич но ти ме 
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усло вље не) род но -кул ту р не обра сце брач но сти6. У тре нут ку овог по пи са, 
из ван бра ка и ко ха би та ци је жи ве ло је 140.536 му шка ра ца и 72.825 же на 
ста ро сти 35–49 го ди на, од но сно 67.711 ви ше нео же ње них не го не у да тих. 
С дру ге стра не, ка да је у пи та њу укуп но ста нов ни штво ста ро сти 35–49 
го ди на (1.447.848 осо ба) при мет но је да не по сто ји род ни јаз, од нос броја 
му шка ра ца и же на је го то во из јед на чен, чак и бла го у ко рист же на (му-
шкар ци чи не 49,8% укуп ног ста нов ни штва ста ро сти 35–49 го ди на, тј. има 
све га 5.188 ви ше же на не го му шка ра ца). 

Ве ћи уде ли нео же ње них не го не у да тих ре ги стро ва ни су уну тар свих 
ре ги о на (НУТС2), али су при мет не ве ли ке раз ли ке пре ма ти пу на се ља. 
Пол ни дис ба ланс је у свим ре ги о ни ма из ра же ни ји у оста лим не го у град-
ским на се љи ма. На ни воу Ре пу бли ке, у град ским на се љи ма му шкар ци 
чи не 57,7%, а у оста лим на се љи ма чак 78,8% ли ца ко ја ни ка да ни су скло-
пи ла брак. По сма тра но пре ма ти пу на се ља, пол ни дис ба ланс је нај и зра-
же ни ју у оста лим на се љи ма Ре ги о на Ју жне и Ис точ не Ср би је (82,9% 
нео же ње них пре ма 17,1% не у да тих), а нај ма ње из ра жен, го то во за не мар-
љив, у град ским на се љи ма Бе о град ског ре ги о на (51,3% нео же ње них пре-
ма 48,7% не у да тих). Ова ка ва ре ги о нал ност уде ла го во ри у при лог те зе 
от кри ве не у прет ход ном ис тра жи ва њу – да брач ност мо же по слу жи ти 
као ин ди ка тор со ци о е ко ном ске (не)раз ви је но сти, али уз па жљи во ана ли-
зи ра ње оста лих фак то ра ло кал не сре ди не. Иа ко је од нос нео же ње них и 
не у да тих је ди но у Бе о град ском ре ги о ну по вољ ни ји од ре пу блич ког про-
се ка и у Бе о гра ду је у оста лим на се љи ма за бе ле же на ве ли ка раз ли ка у 
од но су нео же ње них и не у да тих (70,9% нео же ње них пре ма 29,1% не уда тих). 

На нео п ход ност де таљ ни је и ком плек сни је ана ли зе ових ди стинк-
ци ја упу ћу је ана ли за пол не структ урe ли ца ван бра ка ста ро сти 35–49 
го ди на пре ма пе то го ди шњим ста ро сним гру па ма. При мет на је бла га раз-
ли ка пре ма ти пу на се ља. Док је код град ских на се ља удео му шка ра ца 
ско ро исто ве тан у свим ста ро сним гру па ма, код оста лих на се ља удео 
му шка ра ца са ста ро шћу ра сте (Гра фи кон 3) и мо же пред ста вља ти увод 
у це ли бат, од но сно од у ста ја ње од бра ка. Брак и ко ха би та ци је се у оста лим 
(се о ским) на се љи ма за по чи њу ра ни је, па би мо гућ ност ис тра жи ва ња по-
за ди не не жен ства у по сма тра ној ста ро сној гру пи, вољ ног или не вољ ног, 
от кри ла до дат не ди фе рен ци ја ци је се о ског и град ског ста нов ни штва. У 
не до стат ку ин сти ту ци о нал не по др шке, ва жну уло гу има ју по ро дич не 
по др шке у ко ји ма су, та ко ђе, еви дент не ру рал но-ур ба не раз ли ке ин тер-
ге не ра циј ских од но са.

У про цент ној за сту пље но сти ли ца ста ро сти 35–49 го ди на, ко ја ни ка-
да ни су скло пи ла брак при сут не су раз ли ке пре ма по лу, ста ро сти и ти пу 
на се ља. По сма тра но по ста ро сним гру па ма, уде ли ли ца ван бра ка ве ћи 
су код му шка ра ца не го код же на у свим ре ги о ни ма и у град ским и у сео-
ским сре ди на ма. Ре зул та ти ана ли зе по ка зу ју да по сто ји род но раз ли чит 
ру рал но-ур ба ни мо дел од ла га ња бра ка – уде ли нео же ње них ви ши су у 

6 Б. Стан ко вић [2014] кон ста ту је да је у овом ста ро сном ра спо ну и нај ве ћи удео ко ха-
би та на та ме ђу му шком по пу ла ци јом, од но сно да је не фор мал но парт нер ство на кон тих 
го ди на ста ро сти у па ду.



495

ру рал ним не го у град ским сре ди на ма, док је код жен ског ста нов ни штва 
овај па терн обра тан (Та бе ла 1).

Гра фи кон 3. Пол на струк ту ра ста нов ни штва ко је ни ка да ни је скло пи ло  
брак пре ма ста ро сним гру па ма и ти пу на се ља (По пис 2011)

Из вор: РЗС, по себ на об ра да по да та ка По пи са 2011.

Та бе ла 1. Ли ца ко ја ни су скла па ла брак пре ма ста ро сти, по лу и ти пу на се ља, у % 
(По пис 2011)

Град ска 
Му шкар ци Же не

35–39 40–44 45–49 35–39 40–44 45–49
Ре пу бли ка Ср би ја 23,5 16,3 12,4 16,2 11,6 8,3
Бе о град ски ре ги он 26,6 18,4 13,4 22,2 16,7 12,0
Ре ги он Вој во ди не 22,9 16,8 13,7 14,4 10,1 7,4
Ре ги он Шу ма ди је и За пад не Ср би је 21,6 14,7 11,1 13,4 9,2 7,0
Ре ги он Ју жне и Ис точ не Ср би је 21,5 14,0 10,7 11,5 7,7 5,4

Оста ла 
Му шкар ци Же не

35–39 40–44 45–49 35–39 40–44 45–49
Ре пу бли ка Ср би ја 27,2 21,5 18,1 9,0 6,1 4,5
Бе о град ски ре ги он 24,3 18,0 15,0 12,3 7,7 4,6
Ре ги он Вој во ди не 28,2 22,0 18,2 10,2 7,1 5,2
Ре ги он Шу ма ди је и За пад не Ср би је 28,1 22,9 19,6 8,5 5,9 4,5
Ре ги он Ју жне и Ис точ не Ср би је 26,3 20,3 17,0 6,8 4,4 3,8

Из вор: РЗС, по себ на об ра да по да та ка По пи са из 2011.
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По сма тра но по ре ги о ни ма, ка да је реч о град ским сре ди на ма, у свим 
ста ро сним гру па ма нај ви ши уде ли не у да тих и нео же ње них су у Бе о град-
ском ре ги о ну, а нај ни жи у Ре ги о ну Ју жне и Ис точ не Ср би је. За раз ли ку 
од то га, у се о ским сре ди на ма, у свим ста ро сним гру па ма, нај ни жи уде ли 
нео же ње них за ба ле же ни су у Бе о град ском ре ги о ну, а не у да тих у Ре ги о ну 
Ју жне и Ис точ не Ср би је. Нај ви ши уде ли не же ња су у ре ги о ни ма Вој во-
ди не и Шу ма ди је и За пад не Ср би је, а не у да тих у ре ги о ни ма Бе о гра да и 
Вој во ди не. Очи то је да иза ових по да та ка сто ји ре ги о нал но раз ли чит 
тем по по ро дич них тран зи ци ја, као и спе ци фич но сти сре ди на у ко ји ма се 
од ви ја ју, де мо граф ског ка рак те ра (сте пен ур ба но сти, ни во обра зо ва ња, 
до ми нант них ве ро и спо ве сти, пол ни (дис)ба лан си, ста ро сна струк ту ра) и 
не де мо граф ског ка рак те ра (стам бе ни усло ви, род не аси ме три је, по др шка 
срод ни ка итд.). Све ове спе ци фич но сти се ква ли фи ку ју као фак то ри ди-
фе рен ци ја ци је у по тен ци јал ним ква ли та тив ним ис тра жи ва њи ма, ка ко 
би се ис пи та ла спре га и сна га њи хо вог ути ца ја. То је по себ но зна чај но за 
об ја шња ва ње уо че них кон тро вер зи. Јед на од њих је да ако се по сма тра ју 
сви ре ги о ни по ста ро сти, по лу и ти пу на се ља, и нај ви ши и нај ни жи удео 
за бе ле жен је у ру рал ним сре ди на ма. Нај ни жи удео ли ца ван бра ка за бе-
ле жен је ме ђу же на ма ру рал них сре ди на ста ро сти 45–49 го ди на Ре ги о на 
Ју жне и Ис точ не Ср би је (3,8%), а нај ви ши ме ђу му шкар ци ма ру рал них 
сре ди на ста ро сти 35–39 го ди на Ре ги о на Вој во ди не (28,2%). 

Пре ма по след њем по пи су, у свих 168 оп шти на Ре пу бли ке Ср би је у 
ста ро сној гру пи 35–49 го ди на, по сто ји род ни јаз у ко рист нео же ње них 
на спрам не у да тих. Ра спон уде ла му шка ра ца ове ста ро сти ко ји се ни ка да 
ни су же ни ли кре ће се од 49,1% (Оп шти на Цр на Тра ва) до 11,8% (Оп шти-
на Но ви Па зар), а же на ко је се ни ка да ни су уда ва ле од 24,1% (Оп шти на 
Ста ри Град) до 2,7% (Оп шти на Жи то ра ђа).

ЗА КЉУ ЧАК
Од ла га ње бра ка му шког ста нов ни штва у Ср би ји је сло жен фе но мен 

ко ји је по ка зао бит не ди фе рен ци ја ци је, ка ко у од но су на исти фе но мен 
код су прот ног по ла, та ко и по свим ана ли зи ра ним обе леж ји ма. Та ко се 
од ла га ње скла па ња пр вог бра ка, па нај че шће и ро ди тељ ства, раз ли ку је 
у ур ба ним и ру рал ним сре ди на ма. У ру рал ним сре ди на ма и код му шка-
ра ца и код же на од ла га ње је из ра же ни је уко ли ко се по сма тра у окви ру 
ста ро сне гру пе 35–49 го ди на, али је ви ше нео же ње них не го не у да тих. С 
дру ге стра не, отва ра се мо гућ ност да се за до дат на ис тра жи ва ња у ру рал-
ним на се љи ма до ња ста ро сна гра ни ца спу сти, ка ко би се де тек то ва ле оне 
парт нер ске за јед ни це ко је се ус по ста вља ју ра ни је не го у гра ду. Ти ме се 
отва ра те за о ду ал но сти од ла га ња бра ка у гра ду и се лу. Од ла га ње бра ка 
у Ср би ји не мо же се све сти у ти пич не окви ре Дру ге де мо граф ске тран зи-
ци је ни код му шког, ни ти код жен ског ста нов ни штва. Екс пло ра ци ја овог 
ис тра жи ва ња отво ри ла је пи та ње да ли исти фак то ри де лу ју на од ла га ње 
скла па ња пр вог бра ка на исти на чин код оба по ла, и ко ли ки је зна чај род-
них раз ли ка овог фе но ме на за ре а ли за ци ју ре про дук ци је у се о ским и 
ур ба ним кра је ви ма. Ко ли ко су би о ло шки фак то ри ре про дук ци је утка ни 
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у уо че не обра сце од ла га ња бра ка и ин тим не до жи вља је о гра ни ци про-
лон ги ра ња парт нер ства, а ко ли ко су их тран сфор ми са ле но ве со ци јал не 
нор ме? Ре ги о нал не дис про пор ци је от кри ва ју ути ца је со ци јал них кон тек-
ста ма њих сре ди на и ви ше у зроч ност, ва ри ра ње уде ла нео же ње них и не-
у да тих, али и ве ли ку по сто ја ност раз ли ке у про сеч ној ста ро сти из ме ђу 
не ве ста и мла до же ња. Но ви „стил брач но сти” и од ла га ње бра ка из нај но-
ви јег пе ри о да, ко је је ви тал на ста ти сти ка већ за бе ле жи ла, тек ће у на ред-
ном по пи су ста нов ни штва по ка за ти свој од раз на брач ној струк ту ри ста-
нов ни штва. Од нос омла ди не пре ма бра ку и ре про дук ци ји еви ден ти ран 
у со ци о ло шким ис тра жи ва њи ма по чет ком 21. ве ка ука зу је на по ме ра ње 
уве ре ња ка да тре ба скло пи ти брак ка ста ри јим го ди на ма, нор ма тив но 
при хва та ње ко ха би та ци ја али да ва ње пред но сти брач ном су жи во ту [Тома-
новић и Ста но је вић 2015] што на го ве шта ва да љи тренд од ла га ња бра ка, 
али не и од у ста ја ње од ње га.

Фе но мен од ла га ња ула ска у пр ви брак је очи глед но мно го ком плек-
сни ји од уста ље ног ту ма че ња и, го то во по пра ви лу, ве зи ва ња са мо за жен-
ско ста нов ни штво при ана ли зи од ла га ња ра ђа ња пр вог де те та. По треб не су 
де таљ ни је ана ли зе ко је ће до дат но осве тли ти фак то ре ко ји ути чу на од ла-
га ње, а они су, чи ни се, ма ње ја сни ка да се ра ди о му шком ста нов ни штву. 
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SUM MARY: Post po ne ment of the first mar ri a ge is most of ten as so ci a ted with post-
po ne ment of births and dec li ne of fer ti lity, and in re se arch, al most as a ru le, the fo cus is 
put on fe ma le po pu la tion. Post po ne ment of mar ri a ge is cha rac te ri stic for both se xes, and 
the aim of this pa per is to per ce i ve this phe no me non from the “ma le an gle”. The fo cus of 
the analysis is put on the ma le po pu la tion of two age gro ups, 35 to 49 and 40 to 49 years 
that ne ver mar ried. The pre va len ce of the phe no me non of post po ne ment of fi rst mar ri a ge 
among the ma le po pu la tion is ex plo red, the ru ra l-ur ban mo del is de ter mi ned and com pa red 
with the cha rac te ri stics of this phe no me non of the op po si te sex. The 2011 Cen sus da ta at 
the le vel of NUTS2 re gi ons was analysed. The re sults show that the re is a gen der-dif fe rent 
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Ин сти тут дру штве них на у ка
Цен тар за де мо граф ска ис тра жи ва ња

Кра љи це На та ли је 45, Бе о град, Ср би ја

СА ЖЕ ТАК: До са да шња ис тра жи ва ња Дру ге де мо граф ске тран зи ци је 
(ДДТ) у Ср би ји ма хом су усме ре на на ње ну со ци о ло шку ди мен зи ју од но-
сно про ме не ко је се ти чу фор ми ра ња по ро ди це. С дру ге стра не, раз у ме ва-
ње про стор не ди мен зи је овог про це са мо же по мо ћи у раз у ме ва њу ње го вог 
да љег ши ре ња, али и ње го ве при ро де ван др жа ва у ко ји ма је ори ги нал но 
опи сан, на шта ука зу је исто ри јат пр ве де мо граф ске тран зи ци је. Циљ овог 
ра да је да уста но ви да ли про стор ни обра сци ско ри јих про ме на (1991–2011) 
у по ка за те љи ма фер ти ли те та на ло кал ном ни воу у Ср би ји има ју сво је упо-
ри ште у ДДТ. У ту свр ху, ис пи та не су ре ги о нал не раз ли ке у ши ре њу де мо-
граф ских ино ва ци ја, ме ре не ти пич ним де мо граф ским по ка за те љи ма ДДТ: 
сто па укуп ног фер ти ли те та, про сеч на ста рост мај ке при жи во ро ђе њу и 
удео ро ђе них ван бра ка. Иа ко на ла зи у ве зи са ши ре њем ни ског фер ти ли-
те та и од ла га ња ра ђа ња мо гу ука зи ва ти на то да су фак то ри ДДТ на де лу, 
они ко ји се ти чу ван брач ног фер ти ли те та су ге ри шу да тaj про цес ни је та ко 
јед но зна чан, ис ти чу ћи на тај на чин слич ност са ма ни фе ста ци јом по ка за-
те ља ДДТ у пост со ци ја ли стич ким дру штви ма Евро пе. Не у пит но је, пак, 
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да тран зи ци ја из ме ђу тра ди ци о нал ног и мо дер ног у по гле ду ре про дук тив-
ног ре жи ма у Ср би ји има сво ју ја сну про стор ну ди мен зи ју, чи јим би се 
да љим ис тра жи ва њем умно го ме раз ја сни ли ме ха ни зми и тем по бу ду ћих 
про ме на од но сно до при не ло де фи ни са њу аде кват них ме ра по пу ла ци о не 
по ли ти ке.

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: дру га де мо граф ска тран зи ци ја, фер ти ли тет, ван-
брач на ра ђа ња, ре ги о нал не раз ли ке, Ср би ја

Де мо граф ска тран зи ци ја је ве ро ват но нај по пу лар ни ји де мо граф ски 
на ра тив 20. ве ка, ко ји опи су је глав не про ме не у де мо граф ском ре жи му 
свих по пу ла ци ја на њи хо вом пу ту тран сфор ма ци је у мо дер на ин ду стриј ска 
дру штва. Овај кон текст под ра зу ме ва да се рав но те жа из ме ђу плод но сти 
и смрт но сти по сти же у за вр шној фа зи тран зи ци је, што до во ди до ста цио-
нар не по пу ла ци је. Ме ђу тим, ис по ста ви ло се да та рав но те жа ни је ду го трај-
на и то нај пре у тех но ло шки на пред ним дру штви ма, ко ја су исто риј ски 
би ла пр ва ко ја су ушла у тран зи ци ју. За пра во, на кон кра ја „беј би-бу м” пе-
ри о да, од но сно од ше зде се тих го ди на 20. века при ме ће не су ве ли ке про-
ме не у де мо граф ским тен ден ци ја ма у овим зе мља ма, као што су: по раст 
оче ки ва ног тра ја ња жи во та, опа да ње сто пе ра ђа ња ис под ни воа за ме не 
ге не ра ци ја, по раст ста ро сти при ула ску у пр ви брак, тран зи ци ја од бра ка ка 
ко ха би та ци ји, по ве ћа ње уде ла ван брач них ра ђа ња и по раст ими гра ци је. 
Ове про ме не се нај че шће ту ма че Дру гом де мо граф ском тран зи ци јом (ДДТ), 
што је кон цепт ко ји су за јед нич ки фор му ли са ли Листаге и ван де Ка 1986. и 
да ље раз ра ђи ва ли и до пу ња ва ли укљу чи ва њем ми гра ци о не ком по нен те 
[Van de Kaa 1987, 2004; Lest ha eg he 2014]. Као што Листаге ис ти че у нови јим 
ра до ви ма, ДДТ се че сто по јед но ста вље но схва та као кон цепт ко ји опи су је 
узроч ни ке ни ског фер ти ли те та у мо дер ним дру штви ма иа ко су про ме не 
фер ти ли те та не сум њи во ини ци ра ле по ја ву овог про це са. Он пред ла же да 
ДДТ тре ба, пре све га, да бу де кон ци пи ран као оквир за раз у ме ва ње ду бо-
ких кул тур них про ме на ко је ће пре или ка сни је иза зва ти и раз не де мо граф-
ске про ме не [Lest ha eg he 2014].

Сто па укуп ног фер ти ли те та ис под ни воа за ме не ге не ра ци ја, као глав на 
де мо граф ска осо бе ност дру ге де мо граф ске тран зи ци је, пр во је за бе ле же на 
у Се вер ној и За пад ној Евро пи (то ком ше зде се тих и се дам де се тих го ди на 
20. ве ка), по том у Ју жној (осам де се тих) и на кра ју Сред њој и Ис точ ној 
Евро пи (на кон 1990) [Ba sten and Frej ka 2016]. Нај ва жни ји фак то ри ко ји су 
ути ца ли на ова кве про ме не фер ти ли те та по кре ну ти су тех но ло шким (раз вој 
ме ди ци не, кон тро ле ра ђа ња, ко му ни ка ци ја и про то ка ин фор ма ци ја итд.), 
струк тур ним (уна пре ђе ње си сте ма обра зо ва ња, со ци јал не и здрав стве не 
за шти те, раст уде ла ви со ко о бра зо ва них и уде ла же на на тр жи шту ра да, 
по раст жи вот ног стан дар да итд.), али под јед на ко и кул тур ним про ме на ма 
(ши ре ње де мо кра ти је, род на рав но прав ност, као и ве ћа сло бо да по је дин ца 
да од лу чу је у скла ду са лич ним осе ћа јем) [Van de Kaa 1987; Lest ha eg he 
2014].

По ред оп штих при мед би на сам кон цепт ДДТ у ве зи са ње ним идеа-
ци о ним и кул тур ним по кре та чи ма, од ре ђе не сум ње се че сто из ра жа ва ју 
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у по гле ду при мен љи во сти овог те о риј ског окви ра из ван ре ги о на где је 
пр во бит но био пре по знат као про цес [Lest ha eg he and Ne i dert 2006]. Сва-
ка ко, све је ви ше до ка за да се по ја ве као што су ни зак фер ти ли тет, рас ту ћи 
удео ко ха би та ци ја и ван брач них ра ђа ња ши ре гло бал но [Lest ha eg he 2014]. 
Ипак, не ки ау то ри по ве зу ју ове фак то ре са по ра стом си ро ма штва, фор му-
ли са ним кроз „обра зац не по вољ ног по ло жа ја” у САД (ко ха би та ци ја као 
ка рак те ри сти ка ни жег со ци јал ног сло ја), на тај на чин из ра жа ва ју ћи сум ње 
да ме ха ни зми кул тур них про ме на ти пич ни за ДДТ ути чу на де мо граф ске 
про ме не у Ис точ ној Евро пи [Pe rel li-Har ris and Ger ber 2011]. С дру ге стра-
не, Еспинг-Ан дер сен и Би ла ри [2015] сма тра ју да је мо гу ће до ћи до опо-
рав ка сто пе фер ти ли те та, при че му би пе ри од по тре бан за то у од ре ђе ном 
дру штву за ви сио од тем па род не про ме не у по ро ди ци од но сно бр зи не 
адап та ци је уло ге му шкар ца на из ме ње не дру штве не окол но сти.

С об зи ром да ни зак фер ти ли тет већ ви ше од 60 го ди на од ли ку је по-
пу ла ци ју Ср би је (без Ко со ва и Ме то хи је), и да по сто ји до ста спе ци фич но-
сти у трен до ви ма од го ва ра ју ћих де мо граф ских по ка за те ља у од но су на 
дру ге бив ше со ци ја ли стич ке зе мље, чи ни се да је са свим ре ле ван тан ис тра-
жи вач ки циљ ко ји има на ме ру да до при не се од го во ру на пи та ње да ли се 
про ме не фер ти ли те та ти пич не за ДДТ ши ре од свог из во ра ка ју го и сто ку 
Евро пе. Ово је по себ но бит но због ра зно вр сних де мо граф ских им пли ка-
ци ја ни ског фер ти ли те та, ко је ни су увек до бро пре по зна те и ар ти ку ли са не 
ме ра ма по пу ла ци о не по ли ти ке. 

По је ди ни ау то ри, с пра вом, ба рем из угла ем пи риј ских до ка за, до-
во де у пи та ње по сто ја ње свих ди мен зи ја ДДТ у Ср би ји, на ро чи то оних 
ко је се де мо граф ски ма ни фе сту ју по ра стом ко ха би та ци је као ал тер на ти ве 
бра ку, од но сно уде ла ван брач них ра ђа ња [Petrović 2011; Bo bić 2014]. Но, 
мо гу ће је да се про цес ДДТ не од ви ја рав но мер но ни ти се све ње го ве осо-
би не исто вре ме но раз ви ја ју, што је, уо ста лом, слу чај не са мо у зе мља ма 
Сред ње и Ис точ не Евро пе не го је био и у они ма где је овај кон цепт ори-
ги нал но опи сан [Ho em et al. 2009].

По сто је ћа ис тра жи ва ња ДДТ у Ср би ји фо ку си ра на су на на ци о нал-
ни ни во, на ро чи то на со ци о ло шке аспек те про ме на у по ро дич ној сфе ри. 
Ме ђу тим, ге о граф ске раз ли ке у ди фу зи ји ино ва ци ја, као што су оне ко је 
до во де до де мо граф ских про ме на, по ка за ле су се зна чај ним фак то ром 
ре ги о нал них раз ли ка већ код пр ве де мо граф ске тран зи ци је [Nikitović, 
Ba jat and Bla go je vić 2016]. Сто га ће се у овом ра ду пру жи ти оквир за ду бљи 
увид у про стор не обра сце про ме не ин ди ка то ра фер ти ли те та ти пич них 
за ДДТ у раз до бљу из ме ђу три по след ња по пи са ста нов ни штва 1991–2011, 
што је пе ри од ко ји се по кла па с по след њим зна чај ним па дом сто пе укуп-
ног фер ти ли те та у Ср би ји. Ана ли за се од но си на ад ми ни стра тив ни ни во 
гра до ва и оп шти на за сто пу укуп ног фер ти ли те та (СУФ), про сеч ну ста рост 
мај ке при жи во ро ђе њу и удео ро ђе них ван бра ка. Раз у ме ва ње про стор не 
ди мен зи је ових про це са мо же умно го ме до при не ти њи хо вом ге не рал ном 
раз у ме ва њу, што да је мо гућ ност за бо ље пред ви ђа ње де мо граф ских трен-
до ва од но сно при ме ну аде кват них ме ра по пу ла ци о не по ли ти ке.
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ПО ДА ЦИ И МЕТОДE

За из ра чу на ва ње ана ли зи ра них ин ди ка то ра, ко ри шће ни су зва нич ни 
по да ци ста ти сти ке ви тал них до га ђа ја и по пи са ста нов ни штва 1991, 2002 
и 2011. у Ср би ји. Сва ки по ка за тељ је из ра чу нат као тро го ди шњи про сек 
око по пи сних го ди на. За те ри то ри јал ну осно ву узе та је ад ми ни стра тив на 
по де ла у вре ме по пи са 2002, што под ра зу ме ва да су ре зул та ти ана ли за 
ди стри бу и ра ни на укуп но 161 оп шти ну у Ср би ји без Ко со ва и Ме то хи је. Од 
тог бро ја, на осно ву ад ми ни стра тив ног кри те ри ју ма, 42 оп шти не има ју 
ста тус гра да (од че га њих 16 чи ни Град Бе о град), и об у хва та ју 63,2% укуп-
ног ста нов ни штва у зе мљи пре ма по пи су 2011. Сход но то ме, ре зул та ти 
су са гле да ва ни и у од но су на по де лу из ме ђу оп шти на чи ја су управ на 
сре ди шта зна чај ни ји град ски цен три и оста лих.

Ди стри бу ци ја три ин ди ка то ра на ло кал ном ни воу при ка за на је на 
кар то гра ми ма у од но су на те о риј ски и ем пи риј ски пре по зна те пра го ве 
ко ји по ка зу ју да ли је и ко ли ко про цес ДДТ од ма као. Та ко ђе, ста ти стич ки 
су ис пи та не про цен ту ал не про ме не сва ког од три по ка за те ља то ком ана-
ли зи ра ног пе ри о да пре ма ти пу ад ми ни стра тив не је ди ни це, као и ко е фи-
ци јен ти ко ре ла ци је из ме ђу ин ди ка то ра у од но су на три вре мен ска пре се ка.

ПО ЈА ВА НИ СКОГ ФЕ Р ТИ ЛИ ТЕ ТА И ОД ЛА ГА ЊА РА ЂА ЊА
Крај „беј би-бу м” пе ри о да у Ср би ји до шао је већ кра јем пе де се тих го-

ди на 20. ве ка, при че му је пад пе ри од ске сто пе укуп ног фер ти ли те та био 
бр жи и сна жни ји не го у ве ћи ни европ ских зе ма ља, јер су осим оп штих 
де тер ми нан ти ни ске плод но сти, ути цај на то има ле ра на ли бе ра ли за ци-
ја пра ва на або р тус, али и убр за на се ку ла ри за ци ја и ин ду стри ја ли за ци ја 
дру штва у вре ме СФРЈ [Nikitović 2011]. По след њи ја чи пад СУФ по чео je 
кра јем 1980-их, слич но трен ду у бив шим ко му ни стич ким др жа ва ма, али 
ипак ни је до вео до нај ни жих вред но сти за бе ле же них у овим и зе мља ма 
Ју жне Евро пе (Гра фи кон 1). 

На то је сва ка ко имао ути цај не та ко на гли пре лаз из со ци ја ли зма ка 
тр жи шној еко но ми ји и ин ди ви ду а ли стич ком кон цеп ту за пад ног дру штва, 
ка кав су до жи ве ле по пу ла ци је бив шег Ис точ ног бл окa, али и одр жа ва ње 
тра ди ци о нал ног по гле да на фор ми ра ње по ро ди це, у че му је пе ри од рат-
них де ве де се тих го ди на имао бит ну уло гу [Rašević 2004; Pe tro vić 2011; 
Bo bić i Vu ke lić 2011; Lerch 2018]. У том сми слу, ис тра жи ва ња ни ског фер-
 ти ли те та у Ср би ји, по ред до бро по зна тих струк тур них огра ни че ња, ука-
зу ју и на кул ту ро ло шке фак то ре, где се пре по зна је не до вр ше на род на 
про ме на у окви ру по ро ди це, тј. одр жа ва ње аси ме трич них род них уло га 
[Bobić 2014].

СУФ у Ср би ји осци ли ра из ме ђу 1,4 и 1,45 од 2005. го ди не, док је ве-
ћи на бив ших со ци ја ли стич ких др жа ва ко је су на кон 1990. ис ку си ле из-
ра зи то ни зак ни во ове сто пе (ис под 1,3) не дав но до жи ве ла њен по раст 
(Ле то ни ја, Ру си ја и Сло ве ни ја су чак пре ма ши ле 1,5). Иа ко има ин ди ци-
ја да је „од ла га ње ра ђа ња из опор ту ни стич ких раз ло га и због струк ту р них 
пре пре ка” уо че но још то ком пе ри о да СФРЈ [Rašević 2004: 9], чи ни се да 
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је ја сан по че так овог про це са у Ср би ји по ве зан с па дом со ци ја ли стич ког 
си сте ма, и на тај на чин ли чи на трен до ве ко ји су за па же ни у дру гим пост-
со ци ја ли стич ким дру штви ма. Та ко је про сеч на ста рост мај ке при жи во-
ро ђе њу по ра сла са 25,9 (1991) на 28,7 го ди на (2011), но то је вред ност ни жа 
за го ди ну да на не го у Че шкој, а ско ро го ди ну и по од про се ка за EU-28 
[E u ro stat, 2018].

До по чет ка 21. ве ка, СУФ ви ши од 2,1 има ло је све га не ко ли ко оп шти-
на на ју го за па ду Цен трал не Ср би је од но сно уз ње ну ад ми ни стра тив ну 
гра ни цу са Ко со вом и Ме то хи јом. Од то га је у 2011. је ди но оп шти на Ту тин 
има ла фе р ти ли тет ве ћи од по тре ба про сте ре пр о дук ци је, а још све га три 
оп шти не ви ши од 1,8 де це по же ни. С дру ге стра не, тек је 2002. ре ги стро-
ва но не ко ли ко оп шти на са из ра зи то ни ском СУФ (<1,3) иа ко је ве ћи на 
бив ших со ци ја ли стич ких и ме ди те ран ских зе ма ља бе ле жи ла те вред но-
сти још то ком 1990-их [E u ro stat, 2018]. Ипак, већ 2011. ова ко ни зак ни во 
фер ти ли те та бе ле жи сва ка тре ћа оп шти на у Ср би ји. Из ме ђу 1991. и 2002. 
го ди не, нај ве ћа про ме на се од но си ла на утр о стру че ње бро ја оп шти на 
чи ја је СУФ па ла ис под гра ни це у ли те ра ту ри озна че не као „зам ка ни ског 
фе р ти ли те та” (1,5), док је исто вре ме но број оп шти на са СУФ у ин тер ва лу 
бли ском ни воу за ме не ге не ра ци ја (1,8–2,1) пао на тре ћи ну (Ка р та 1).

Гра фи кон 1. Сто па укуп ног фер ти ли те та у Ср би ји и ода бра ним  
европ ским зе мља ма (1960–2011)

Из во ри: Hu man Fe r ti lity Da ta ba se [2018], про ра чу ни ау то ра пре ма: РЗС [2016];
На по ме на: без по да та ка за Ко со во и Ме то хи ју
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Нај ин тен зив ни је про ме не су се, ипак, од и гра ле у пе ри о ду 2002–2011, 
ка да је осим по ме ну те екс пло зи је бро ја оп шти на са из ра зи то ни ским фер-
 ти ли те том, до шло и до дра стич ног сма ње ња бро ја оп шти на чи ја је СУФ 
ви ша од 1,5. При том, чак че твр ти на свих оп шти на у зе мљи до жи ве ла је 
сма ње ње СУФ из ме ђу 20% и 40%. Ве ћи на њих је у Ис точ ној и Ју го и сточ-
ној Ср би ји, нај ма ње раз ви је ним ре ги ја ма у зе мљи. Пад СУФ ве ћи од 40% 
на кон 2002. ре ги стро ван је у не ко ли ко оп шти на на се ве ро и сто ку Цен трал-
не Ср би је, ко ју од ли ку је нај ве ћи удео ста нов ни ка ко ји жи ве у ино стран-
ству [Pe nev i Pre do je vić-De spić 2012]. С об зи ром на раз ли ку у ис ка зи ва њу 
ви тал них до га ђа ја од стра не зва нич не ста ти сти ке из ме ђу 2002. и 2011. 
го ди не (у дру гој ни су укљу че ни жи во ро ђе ни од стра не еми гра на та), ово 
ве ли ко сма ње ње не мо же се при пи са ти са мо ствар ном па ду сто пе фер-
ти ли те та.

У вре ме По пи са 1991. про сеч на ста рост мај ке при жи во ро ђе њу у нај-
ве ћем бро ју оп шти на Ср би је би ла је ис под 26 го ди на. Нај о чи ти ја про ме-
на до 2002. де си ла се упра во у тој гру пи, јер је њен удео опао на ма ње од 
тре ћи не свих оп шти на. Та ко је у нај ве ћем бро ју оп шти на овај по ка за тељ 
2002. био у ин тер ва лу 26–28 го ди на. По себ но из ра жен скок је за бе ле жен 
из ме ђу 2002. и 2011. ка да се број оп шти на код ко јих је овај ин ди ка тор 
ви ши од 28 го ди на уве ћао пет пу та. У пи та њу су оп шти не чи ја су сре ди-
шта нај ве ћи ур ба ни цен три, углав ном у се вер ним и за пад ним де ло ви ма 
Ср би је. При том је нај ви ша про сеч на ста рост мај ке (ви ша од 30 го ди на) 
за бе ле же на у цен трал ним град ским оп шти на ма Гра да Бе о гра да и у Гра-
ду Но вом Са ду. Нај ни же вред но сти овог по ка за те ља углав ном се од но се 
на ју го и сток – нај ма ње раз ви је ну и де мо граф ски нај ста ри ју област зе мље. 
Тре ба ис та ћи да се нај ве ћи по раст ин ди ка то ра у пе ри о ду 2002–2011. (6–
10%) де сио углав ном у оп шти на ма с ма њим ур ба ним цен три ма (ве ћи ном 
у Цен трал ној Ср би ји) и они ма где су ра ни је пре вла да ва ле ре ла тив но ни же 
вред но сти (Кар та 2).
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УДЕО РО ЂЕ НИХ ВАН БРА КА

Удео ван брач них ра ђа ња је дан је од ти пич них ин ди ка то ра ко ји од ра-
жа ва ју про ме не у де мо граф ском по на ша њу у ве зи с Дру гом де мо граф ском 
тран зи ци јом. Ако из у зме мо нор диј ске зе мље, ни во овог по ка за те ља је у 
ве ћем де лу Евр о пе до по чет ка 1980-их био ис под 10%, ка да по чи ње да ра-
сте, пре све га на за па ду кон ти нен та. У Ср би ји је овај удео био вр ло ста би-
лан око про се ка 10,6% од Дру гог свет ског ра та па све до кра ја осам де се-
тих го ди на, што зна чи да се по зи ци ја на ше зе мље у европ ском кон тек сту 
у истом пе ри о ду зна чај но про ме ни ла. Од зе мље у европ ском вр ху, Ср би ја 
је уо чи 1990. би ла углав ном ис пред ве ћи не бив ших со ци ја ли стич ких дру-
шта ва, зе ма ља Бе не лук са и Ју жне Евро пе. Ме ђу тим, на кон пе ри о да 1991–
2011, по овом по ка за те љу су иза Ср би је, осим Швај цар ске, Азер беј џа на, 
Ки пра, Јер ме ни је, Грч ке и Тур ске, од бив ших со ци ја ли стич ких др жа ва 
са мо Пољ ска, Бе ло ру си ја, Укра ји на, Мол да ви ја   и на след ни це СФРЈ, из у-
зев Сло ве ни је [E u ro stat, 2018].

Ак ту ел ни удео ван брач них ра ђа ња у Ср би ји ре зул ти ра пре те жно из 
пред брач них ко ха би та ци ја, ко је су ти пич ни је за љу де у не по вољ ном еко-
ном ском по ло жа ју, као што су са мо хра не мај ке, укљу чу ју ћи и оне у про-
ши ре ним ви ше ге не ра циј ским по ро ди ца ма. То ука зу је да по раст овог 
ин ди ка то ра на кон 1990. не од ра жа ва ши ре ње ко ха би та ци је као ал тер на-
ти ве бра ку [Petrović 2011; Bo bić 2014], што је у скла ду с на ла зи ма из ве-
ћи не пост со ци ја ли стич ких дру шта ва, где је тај про цес, та ко ђе, при лич но 
спор [So bot ka 2008]. Ди стри бу ци ја овог по ка за те ља на ни воу оп шти на у 
Ср би ји по ка зу је да тре ба раз мо три ти и низ дру гих фак то ра, ка ко би се 
бо ље раз у ме ла ње го ва зна чај но из ра же на ре ги о нал на ди вер си фи ка ци ја 
(Кар та 3).

Ис точ на Ср би ја се ве о ма упа дљи во раз ли ку је од остат ка зе мље у 
по гле ду про цен та ро ђе них ван бра ка у сва три вре мен ска пре се ка. Већ 
1991. у овој ре ги ји, удео ве ћи од 30% за бе ле жен је код осам оп шти на, а 
2002. у ско ро свим, при че му у 11 оп шти на чак и ве ћи од 40%. С дру ге 
стра не, иа ко се у пе ри о ду 1991–2002. број оп шти на где је овај по ка за тељ 
био у ра спо ну 20–40% ви ше не го удво стру чио, за бе ле же но је да је 2002. 
у 71 од 161 оп шти не у зе мљи удео ван брач них ра ђа ња ипак био ни жи од 
20%. Иа ко је 2011. сâм број ових оп шти на опао, по ла ри за ци ја из ме ђу ис-
то ка и за па да, али и ве ли ких ур ба них сре ди шта и остат ка зе мље по ста је 
још из ра же ни ја бу ду ћи да је у нај ве ћим гра до ви ма, без об зи ра на њи хов 
ге о граф ски по ло жај, ни во овог по ка за те ља око или ис под 20%, док је у са мо 
пет ур ба них цен та ра (сви у Ис точ ној Ср би ји) ви ши од 30%. У пе ри о ду 
2002–2011. са мо 20 оп шти на до жи ве ло је пад уде ла ван брач них ра ђа ња, 
док је по раст ве ћи од 50% за бе ле жен у 23 оп шти не.
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КО РЕ ЛА ЦИ ЈЕ ИН ДИ КА ТО РА И ПРО МЕ НЕ  
ПРЕ МА ТИ ПУ ОП ШТИ НА

У ра ду је ис пи ти ва но по сто ја ње ко ре ла ци ја из ме ђу сва ког од два 
па ра ин ди ка то ра на ни воу оп шти на. У сва три вре мен ска пре се ка, је ди на 
ста ти стич ки зна чај на ко ре ла ци ја је она ко ја ука зу је да је про сеч на ста рост 
мај ки при жи во ро ђе њу не га тив но по ве за на са уде лом ро ђе них ван бра ка, 
где је Пир со нов ко е фи ци јент ко ре ла ци је ре ла тив но ста би лан у ана ли зи-
ра ном пе ри о ду: r=-0,41; p<0,001 (1991); r=-0,35; p<0,001 (2002); и r=-0,44; 
p<0,001 (2011). Овај ко ре ла ци о ни обра зац под ра зу ме ва два ти па по ве за-
но сти – је дан се од но си на оп шти не у ко ји ма је про сеч на ста рост мај ки при 
жи во ро ђе њу ни жа, а удео ро ђе них ван бра ка ве ћи, док дру ги об у хва та 
оп шти не где је ова ве за обр ну тог сме ра. Пр ви се мо же оче ки ва ти у ма ње 
раз ви је ним и углав ном ру рал ним под руч ји ма, док би дру ги мо гао би ти 
ти пич ни ји за ви со ко ур ба ни зо ва не и раз ви је ни је ре ги је. Слич ни на ла зи 
о ин ди ка то ри ма фер ти ли те та мо гу се про на ћи у ве ћи ни пост со ци ја ли-
стич ких дру шта ва.

У по след њем вре мен ском пре се ку, ре ги стро ва на је и по зи тив на ко ре-
ла ци ја из ме ђу сто пе укуп ног фер ти ли те та и про сеч не ста ро сти мај ке при 
жи во ро ђе њу, где је r=0,16; p<0,05 (2011). То се мо же об ја сни ти ти ме што 
ви ше вред но сти СУФ по ста ју све ви ше ка рак те ри стич не за ре ги је с ви шом 
про сеч ном ста ро шћу мај ки, ин ди рект но ука зу ју ћи на то да ће се, уко ли-
ко се ак ту ел ни тренд уну тра шње ми гра ци је на ста ви, нај ве ро ват ни је, све 
ве ћи део ре про дук ци је у зе мљи бе ле жи ти у нај ве ћим цен три ма, ко ји при-
вла че ста нов ни штво у оп ти мал ном ре про дук тив ном до бу из оста лих 
де ло ва Ср би је.

Та бе ла 1 ре зи ми ра про ме не три ана ли зи ра на ин ди ка то ра ДДТ на 
ни воу оп шти на пре ма ти пу њи хо ве ад ми ни стра тив не по де ле из ме ђу три 
вре мен ска пре се ка. У од но су на пе ри од 1991–2002, ка да раз ли ка у сма-
ње њу СУФ пре ма ти пу оп шти на ни је по сто ја ла, у 21. ве ку је овај пад био 
зна чај но ма њи у обла сти ма ис так ну ти јих ур ба них цен та ра не го у оста ли-
ма. Јаз из ме ђу два ти па оп шти на у по гле ду про сеч не ста ро сти мај ке при 
жи во ро ђе њу је, оче ки ва но, про ду бљен од 1991. до 2011.

С дру ге стра не, ако из у зме мо из у зет но ви сок раст уде ла ван брач них 
ра ђа ња на кон 1990. без об зи ра на тип оп шти на, ви ши раст из ван обла сти 
ва жни јих ур ба них сре ди шта се мо гао оче ки ва ти на кон 2002. у скла ду с 
не дав ним про ме на ма у европ ском кон тек сту. Но, има ју ћи у ви ду по чет не 
вред но сти, уоч љи ва је спе ци фич ност Ср би је по ко јој је овај по ка за тељ за 
30% ве ћи из ван обла сти ва жни јих гра до ва у 2011. Овај очи глед ни па ра-
докс, прет ход но де таљ ни је ана ли зи ран, ука зу је на по тен ци јал но осо бе не 
об ли ке ДДТ, ко ји су ати пич ни за зе мље у ко ји ма је овај про цес био пр во-
бит но опи сан.
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Та бе ла 1. Кван ти та тив на ана ли за ода бра них ин ди ка то ра дру ге де мо граф ске 
тран зи ци је у Ср би ји пре ма ад ми ни стра тив ној по де ли на гра до ве и оп шти не 
(1991–2002–2011)

Тро го ди шњи про сек 
око по пи сне го ди не 

Сто па укуп ног 
фер ти ли те та 

Про сеч на ста рост 
мај ке при жи во ро ђе њу 

У део жи во ро ђе них 
ван бра ка (%)

Гра до ви Оп шти не Гра до ви Оп шти не Гра до ви Оп шти не
1991. (1990–1992) 1,68 1,78 26,23 24,87 12,93 15,15
2002. (2001–2003) 1,54 1,65 27,37 26,18 20,46 23,69
2011. (2010–2012) 1,44 1,35 28,90 27,16 23,27 30,29

Про цент на раз ли ка
2002–1991. -7,88* -7,59** 4,31** 5,28** 58,14** 56,32**
2011–2002. -6,51* -17,79** 5,59** 3,73** 13,75* 27,87**

**зна чај но при p=0,001; *зна чај но при p=0,05 пре ма Mann-Whit ney те сту

ДИ СКУ СИ ЈА И ЗА КЉУЧ НА РАЗ МА ТРА ЊА

Циљ овог ра да је да уста но ви да ли про стор ни обра сци ско ри јих 
про ме на (1991–2011) у по ка за те љи ма фер ти ли те та у Ср би ји има ју сво је 
упо ри ште у дру гој де мо граф ској тран зи ци ји, у сми слу слич но сти са овим 
про це сом у пост со ци ја ли стич ким дру штви ма Евро пе. У ту свр ху, ис пи-
та не су ре ги о нал не раз ли ке у ши ре њу де мо граф ских ино ва ци ја, ме ре не 
ти пич ним де мо граф ским по ка за те љи ма ДДТ.

Нај ни же сто пе фер ти ли те та ја вља ју се упра во у оним де ло ви ма зе-
мље у ко ји ма је фер ти ли тет нај ра ни је по чео да опа да, што се не мо же 
об ја шња ва ти са мо про ме на ма на кон 1990. Ме тро по ли тан ско под руч је око 
два нај ве ћа гра да у Ср би ји по чи ње да се из два ја као зо на не што ви шег 
СУФ у од но су на оста так зе мље. Исто вре ме но, по раст про сеч не ста ро сти 
мај ке при жи во ро ђе њу је нај и зра же ни ји дуж ва жни јих пут них ко ри до ра, 
што ука зу је да је тај про цес ве ро ват но по ве зан са нај но ви јим трен до ви ма 
у ур ба ни за ци ји од но сно уну тра шњим ми гра ци ја ма [Никитовић 2015]. С 
дру ге стра не, иа ко се по раст уде ла ван брач них ра ђа ња еви дент но ши ри 
из је згра у Ис точ ној Ср би ји, сна жна ди стинк ци ја из ме ђу ис то ка и за па да 
у ни воу овог по ка за те ља су ге ри ше да, не са мо да је тем по ове ди фу зи је 
био спор, већ и да је оп ста ја ње тра ди ци о нал них вред но сти по ве за них са 
фор ми ра њем по ро ди це из ра же ни је на за па ду и ју го за па ду зе мље.

Спе ци фич но сти Ис точ не Ср би је ко је се од но се на ана ли зи ра не ин-
ди ка то ре, по себ но у по гле ду уде ла ван брач ног фер ти ли те та, спа да ју у 
ре зул та те ко ји су, до не кле, нео че ки ва ни. Шта ви ше, овај ре ги он пред ста-
вља из у зе так у од но су на по зна ту Хај на ло ву ли ни ју, ко ја од ра жа ва по де лу 
из ме ђу За пад не и Ис точ не Евро пе у по гле ду ре жи ма брач но сти, а ко ја је, 
чи ни се, и да ље ре ле вант на за раз ли ке у ван брач ном фер ти ли те ту из ме ђу 
ре ги о на у Евр о пи [Wal ford and Ku rek 2016]. Спе ци фи кум Ис точ не Ср би је 
мо же се бо ље схва ти ти ако се са гле да из ду же исто риј ске и со ци о кул тур не 
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пер спек ти ве, ко ја ис ти че зна чај кул тур ног мо де ла вла шке по пу ла ци је за 
раз у ме ва ње ак ту ел них про ме на фер ти ли те та [Кнежевић 2013]. У пи та њу 
је ре ги он ко ји је био ино ва ти ван у од но су на пр ву тран зи ци ју фер ти ли-
те та у зе мљи (кра јем 19. ве ка), при че му су ње ни оки да чи би ли ати пич ни 
(кон тро ла ра ђа ња кроз си стем „јед ног де те та”) слич но ак ту ел ним па ра док-
си ма из угла ДДТ. Но, без об зи ра на при ро ду узроч ни ка про ме на, тре ба 
има ти у ви ду да су у зе мља ма из ко јих је овај про цес по те као, ре ги о ни 
за чет ни ци пр ве би ли то и у слу ча ју дру ге де мо граф ске тран зи ци је [Lest-
ha eg he and Ne els 2002].

По сма тра но пре ма ти пу оп шти на, мо же се за кљу чи ти да се ни зак 
фер ти ли тет из нај ве ћих ур ба них цен та ра ра ши рио и на оста ла под руч ја, 
да је јаз у про сеч ној ста ро сти мај ке при жи во ро ђе њу из ме ђу ви ше и ма ње 
ур ба ни зо ва них оп шти на про ши рен и да је удео ван брач них ра ђа ња по-
стао зна чај но ви ши из ван нај ве ћих ур ба них сре ди на. Ши ре ње вред но сти 
и иде ја по ве за них с ни ским фер ти ли те том из ур ба них цен та ра у пе ри фер-
не обла сти зе мље већ је до бро за па же но то ком пр ве де мо граф ске тран-
зи ци је [Wat kins 1990]. Та ко ђе, из ра же ни је од ла га ње ра ђа ња у гра до ви ма 
је у скла ду са не дав ним про ме на ма у пост со ци ја ли стич ким дру штви ма 
[Wal ford and Ku rek 2016]. Ме ђу тим, уо че на раз ли ка из ме ђу два ти па оп-
шти на у по гле ду ван брач ног фер ти ли те та је нео че ки ван на лаз са аспек-
та ДДТ осим ако за не ма ри мо да су ван брач на ра ђа ња у Ср би ји углав ном 
ти пич на за же не из ни жих со ци јал них сло је ва, ко је, при том, че сто жи ве 
у ма ње ур ба ни зо ва ним сре ди на ма [Bobić 2014]. По пут на ла за из Пољ ске 
[Ku rek 2011], са ко јом је Ср би ја ве о ма слич на по пи та њу ни воа и по ро дич-
не по за ди не ван брач ног фер ти ли те та, на ши ре зул та ти су ге ри шу да је 
ди фу зи ја овог ин ди ка то ра у Ср би ји ја сно усло вље на раз ли ка ма у еко ном-
ском раз во ју и исто риј ском и кул тур ном на сле ђу из ме ђу ре ги о на.

Иа ко ни зак фер ти ли тет и од ла га ње ра ђа ња мо гу ука зи ва ти на то да 
су фак то ри ДДТ на де лу у Ср би ји, удео ван брач них ра ђа ња, као по ка за-
тељ иде а ци о не про ме не, су ге ри ше да ти пич ни узроч ни ци ове тран зи ци је 
мо жда ни су од лу чу ју ћа де тер ми нан та не дав них про ме на фер ти ли те та у 
Ср би ји. Чи ње ни ца да удео ро ђе них ван бра ка ни је са мо ре зул тат са вре ме-
них ко ха би та ци ја, већ се ви ше при пи су је по ра сту не ста бил них парт нер-
ста ва ко ја за вр ша ва ју са са мо хра ним мај ка ма ло шег со ци о е ко ном ског ста-
ту са, по др жа ва ова кав за кљу чак. Ме ђу тим, раз ли ке у тем пу кон вер ген ци је 
ка „стан дард ном обра сцу” из ме ђу зе ма ља и ре ги ја раз ли чи тих кул тур них 
на сле ђа „ни су од ве ћег зна ча ја” у скла ду са не дав ним кон цеп ту ал ним ко-
рек ци ја ма ДДТ [Van de Kaa 2004: 8]. С дру ге стра не, дру штве на ано ми ја, 
те спо ра тран зи ци ја у тр жи шну еко но ми ју и ста бил не по ли тич ке усло ве, 
што је ти пич но за пост со ци ја ли стич ке зе мље, мо гу та ко ђе ути ца ти на 
ин ди ви ду ал не од лу ке да се од ло жи ра ђа ње у слу ча ју ви со ко о бра зо ва них 
или да се при ла го де стра те ги је у ве зи са фор ми ра њем по ро ди це у слу ча-
ју осо ба у не по вољ ном социoекономском по ло жа ју [Pe rel li-Har ris and 
Ger ber 2011]. Ко нач но, мо гу ће је да дру штва као што је срп ско са мо пра те 
спе ци фич ну пу та њу про гре си је ДДТ, ка ко су ге ри ше Со бот ка [2008]. Ово се 
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чи ни ра зло жном прет по став ком не са мо због исто ри је пр ве тран зи ци је 
и не до у ми ца ве за них за ње ну уни вер зал ност, већ и због чи ње ни це да су 
у Ср би ји исто вре ме но опа же не и мо дер не и тра ди ци о нал не вред но сти 
ко је ути чу на од лу ке по је ди на ца у ве зи са фор ми ра њем по ро ди це [Bobić 
i Vu ke lić 2011]. Та ко ђе уо че не про ме не мо гу се ту ма чи ти као вр ло спо ра 
тран зи ци ја ка оно ме што не ки ау то ри на зи ва ју род ном пра вич но шћу у 
по ро дич ним нор ма ма [E sping-An der sen and Bil la ri 2015]. Сли чан тренд је 
за бе ле жен у Ру му ни ји ука зу ју ћи на то да би про цес ДДТ мо гао би ти у 
то ку по што је пре вла да на ве ћи на „пра го ва” ко ји озна ча ва ју по че так ове 
тран зи ци је, с из у зет ком ко ха би та ци је, пот пу ног це ли ба та и мо дер не кон-
тра цеп ци је [Mu re san 2007]. Ре зул та ти у овом ра ду по ка зу ју да тран зи ци ја 
из ме ђу тра ди ци о нал ног и мо дер ног у по гле ду ре про дук тив ног ре жи ма у 
Ср би ји има сво ју ја сну про стор ну ди мен зи ју, при че му су по треб на да ља 
ис тра жи ва ња ко ја би укљу чи ла спе ци фич ни је ме то де про стор не ана ли зе 
и ши ри сет ин ди ка то ра.
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SUM MARY: Cur rent re se arch of the se cond de mo grap hic tran si tion (SDT) in Ser-
bia is lar gely fo cu sed on its so ci o lo gi cal di men sion, par ti cu larly on chan ges re la ted to 
fa mily for ma tion. On the ot her hand, un der stan ding the spa tial di men sion of this pro cess 
can help in un der stan ding its furt her ex pan si on, but al so its na tu re out si de the co un tri es 
in which it was ori gi nally de scri bed, as the hi story of the first de mo grap hic tran si tion 
sho wed it. The aim of this pa per is to de ter mi ne whet her spa tial pat terns of re cent chan ges 
(1991–2011) in fer ti lity in di ca tors in Ser bia co uld ha ve the ir fo un da tion in SDT. For this 
pur po se, re gi o nal dif fe ren ces in the dif fu sion of de mo grap hic in no va ti ons, me a su red by 
typi cal de mo grap hic in di ca tors of SDT such as to tal fer ti lity ra te, mean age of wo men at 
child birth and pro por tion of non-ma ri tal li ve births, we re exa mi ned. Alt ho ugh the fin-
dings in terms of the spre a ding of low fer ti lity and post po ne ment of births may in di ca te 
that SDT dri vers are at work in Ser bia, tho se re la ted to non-ma ri tal fer ti lity sug gest that 
this pro cess may not be so stra ightfor ward, thus hig hlig hting the si mi la rity with the ma-
ni fe sta tion of SDT in di ca tors in Eu ro pean post-so ci a list so ci e ti es. It is un qu e sti o na ble, 
ho we ver, that the tran si tion bet we en tra di ti o nal and mo dern in terms of the re pro duc ti ve 
re gi me in Ser bia has its cle ar spa tial di men sion and its furt her re se arch wo uld gre atly 
cla rify the mec ha nisms and tem po of fu tu re chan ges and con tri bu te to de fi ning of ade-
qu a te me a su res of po pu la tion po licy.

KEYWORDS: se cond de mo grap hic tran si tion, fer ti lity, non-ma ri tal fer ti lity, re gi o nal 
dif fe ren ces, Ser bia
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ПЛА НИ РА ЊЕ ВЛА СТИ ТЕ СТА РО СТИ –  
РЕ СУРС АК ТИВ НОГ СТА РЕ ЊА У ЗА ЈЕД НИ ЦИ

ЉУ БО ЛЕ ПИР
Уни вер зи тет у Ба њој Лу ци

Фа кул тет по ли тич ких на у ка
Бу ле вар вој во де Пе тра Бо јо ви ћа 1А

Ба ња Лу ка, Ре пу бли ка Срп ска
Бо сна и Хер це го ви на

lju bo.le pir@fpn.unibl.org

СА ЖЕ ТАК: У усло ви ма ја ча ња нео ли бе ра ли зма, ка да се уло га др жа-
ве у обез бје ђи ва њу со ци јал не си гур но сти гра ђа на кон ти ну и ра но сма њу је, 
пи та ња ста ро сти и ста ре ња све ви ше по ста ју „ствар” лич не од го вор но сти 
и вла сти тог од но са сва ког по је дин ца пре ма се би и свом жи во ту. Вла сти то 
пла ни ра ње ста ро сти је на су шна по тре ба у дру штви ма у ко ји ма су си сте ми 
со ци јал не си гур но сти не до вољ ни за обез бје ђи ва ње ег зи стен ци јал них по-
тре ба ста рих. Пла ни ра ње ста ро сти ди рект но је по ве за но са оства ри ва њем 
мо де ла ак тив ног ста ре ња. Ак тив но ста ре ње под ра зу ми је ва свје сно упра вља-
ње ста ре осо бе сво јим пре о ста лим спо соб но сти ма, мо гућ но сти ма и ре сур-
си ма, а у ци љу пре ва зи ла же ња по сље ди ца ста ре ња и ста рости. Ме ђу тим, 
пи та ња на чи на оства ри ва ња ци ље ва ак тив ног ста ре ња не мо же би ти од го-
вор ност са мо ста ре осо бе – то је пи та ње од го вор но сти и за јед ни це у ко јој 
ста ра осо ба жи ви. Усло ви ко је ства ра и ак тив но сти ко је про во ди за јед ни ца 
ди рект но до при но се бо љим и ефик са ни јим ре зул та ти ма лич ног пла ни ра ња 
ста ро сти. Рад се ба ви ак ту а ли за ци јом зна ча ја лич ног пла ни ра ња ста ро сти 
и одр жи во сти кон цеп та ак тив ног ста ре ња у ло кал ним за јед ни ца ма. Лич но 
пла ни ра ње ста ро сти у ди рект ној је ко о ре ла ци ји са ин сти ту ци о нал ном 
по др шком ста ри ма у ло кал ној за јед ни ци ко ја се оства ру је пре вен тив ним 
про гра ми ма и про гра ми ма при ла го ђа ва ња. Пре вен тив ним про гра ми ма у 
за јед ни ци мо же се олак ша ти при ла го ђа ва ње ста рих осо ба но вим ста њи ма 
и по сље ди ца ма ста ро сти, а про гра ми ма при ла го ђа ва ња обез бје ђу је се не-
по сред на по др шка ста ри ма у рје ша ва њу кон крет них и ак тив них про бле ма 
с ко ји ма се гра ђа ни ло кал них за јед ни ца сва ко днев но су сре ћу.

КЉУЧ НЕ РИ ЈЕ ЧИ: пла ни ра ње, ста рост, ак тив но ста ре ње, ло кал на 
за јед ни ца
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AКТИВНО СТА РЕ ЊЕ – НО ВИ ДРУ ШТВЕ НИ ОД НОС  
ПРЕ МА СТА РО СТИ И СТА РЕ ЊУ

Свјет ска здрав стве на ор га ни за ци ја [WHO 2002] под пој мом „ак тив но 
ста ре ње”1 под ра зу ми је ва „про цес оп ти ми зи ра ња мо гућ но сти за здра вље, 
уче шће и си гур ност то ком жи во та ка ко би се по бољ шао ква ли те жи во та 
у ста ро сти”. Ова ко де фи ни сан по јам, су ге ри ше да је кон цепт ак тив ног 
ста ре ња усмје рен на по др жа ва ње ак тив не уло ге по је дин ца у про це су ста-
ре ња, а ко јем је ко на чан циљ оства ри ва ње до бро би ти у ста ро сти. Дру штве-
ни зна чај ак тив ног ста ре ња са др жан је у чи ње ни ци да се ста рост по сма тра 
као про цес у ко јем је ста ра осо ба ак тив ни уче сник у кре и ра њу жи вот них 
ци ље ва ко је оства ру је у за јед ни ци у ко јој жи ви. Пре ма кон цеп ту ак тив ног 
ста ре ња, ста ри љу ди ни су те рет дру штва. Они, сво јим ис ку ством, зна њи ма 
и ак тив но сти ма, мо гу до при ни је ти раз во ју за јед ни це, али мо гу се би по мо-
ћи и у обез бје ђи ва њу усло ва за ква ли тет ни ји жи вот у ста ро сти. За раз ли ку 
од тра ди ци о нал ног схва та ња гдје се на ста ре љу де апри о ри гле да као на 
со ци јал но и еко ном ски за ви сне осо бе, кон цепт ак тив ног ста ре ња по ла зи 
од ста ња пре о ста лих мо гућ но сти и њи хо вих ре сур са ко је мо гу ис ко ри сти-
ти за оства ри ва ње ак тив не уло ге у дру штву. 

Ак тив но ста ре ње про мо ви ше лич ну ау то но ми ју, не за ви сност, ме ђу-
за ви сност и ме ђу ге не ра циј ску соли дар ност [WHO, 2002]. Под ау то но ми јом 
се сма тра спо соб ност кон тро ле, су о ча ва ња и до но ше ња лич них од лу ка о 
то ме да чо вјек жи ви пре ма вла сти тим пра ви ли ма и скло но сти ма. Не за ви-
сност се обич но схва та као спо соб ност оба вља ња сва ко днев них жи вот них 
функ ци ја са мо стал но без (или са ма ло) по мо ћи дру гих. Ме ђу за ви сност 
се од но си на мо гућ ност оства ри ва ња ме ђу соб не по др шке (при је све га со-
ци јал не) од стра не дру гих ста рих осо ба, а ме ђу ге не ра циј ска со ли дар ност 
је усмје ре на на по сто ја ње си стем ских ме ха ни за ма со ли дар но сти мла ђих 
ге не ра ци ја пре ма по тре ба ма ста рих.

Пре ма Ро веу и Кеј ну [Ro we and Khan 1997], три су кључ не обла сти 
гдје се оства ру је кон цепт успје шног (ак тив ног) ста ре ња, а то су: ста ње 
здра вља и са мо стал ност; ког ни тив не и фи зич ке спoсобност и и ак тив но 
уче ство ва ње у жи во ту. Пре ма њи хо вим ри је чи ма, успје шно ста ре ње на-
ла зи се из ме ђу ова три еле мен та, од но сно, оно про из ла зи из њи хо вог ре ла-
тив ног ме ђу од но са. 

Здра вље и са мо стал ност ме ђу соб но су по ве за на ста ња код ста рих 
осо ба ко ја се пре по зна ју као вје ро ват но ћа обо ље ва ња и сте пен ин ва лид-
но сти. Под ма лом вје ро ват но ћом бо ле сти и ин ва ли ди те та не под ра зу ми-
је ва се са мо од су ство бо ле сти и ин ва лид но сти већ и од су ство фак то ра 

1 „Ак тив но ста ре ње” је по јам ко ји као кон цепт уво ди Свјет ска здрав стве на ор га ни за-
ци ја 2002. го ди не. То је био до при нос из град њи но вог од но са дру штва пре ма про бле му 
ста ре ња у сви је ту ко ји је про кла мо ван Ма дрид ским ак ци о ним пла ном за ста ре ње. Од 2015. 
го ди не овај по јам за ми је њен је но вим пој мом „Здра во ста ре ње” ко ји у ве ли ком ди је лу пре-
у зи ма основ не од ред ни це ак тив ног ста ре ња. По јам „ак тив но ста ре ње” још је ве о ма ак ту е лан 
у дру штве но-ху ма ни стич ким на у ка ма и пред ста вља по ла зи ште оства ри ва ња успје шног 
ста ре ња у за јед ни ци.
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ри зи ка ко ји до во де до та квих ста ња ста рих осо ба. Ког ни тив не и фи зич ке 
спо соб но сти укљу чу ју по сто ја ње функ ци о нал но сти ор га ни зма ко ја омо-
гу ћа ва ак ти ви ра ње ста рих осо ба. Ак тив но уче ство ва ње у жи во ту за ста-
ру осо бу под ра зу ми је ва мак си мал но укљу чи ва ње у дру штве ни жи вот 
за јед ни це, а у скла ду с ин ди ви ду ал ним мо гућ но сти ма. Оства ри ти ак тив-
но ста ре ње, од но сно успје шну и ква ли тет ну ста рост, под ра зу ми је ва оства-
ри ва ње по ста вље них ци ље ва у све три обла сти. До брим ре зул та ти ма у 
овим обла сти ма по сти же се ви сок сте пен ква ли те та жи во та ста рих осо-
ба што је је дан од основ них ци ље ва кон цеп та ак тив ног ста ре ња. У том 
сми слу, за да так за јед ни це је да сво јим ан га жо ва њем до при не су оства ри-
ва њу ефи ка сни јих мје ра по др шке ста рим осо ба ма у овим обла сти ма, што 
под ра зу ми је ва и омо гу ћа ва ње њи хо вог ак тив ног укљу чи ва ња у свим 
сфе ра ма жи во та за јед ни це. 

Укљу чи ва ње ста рих у оства ри ва ње ци ље ва ак тив ног ста ре ња под-
ра зу ми је ва њи хо ву свје сну и вољ ну пар ти ци па ци ју у ак тив но сти ма ко је 
им од ре ђу ју ка ко ће про ве сти оста так сво га жи во та. На очу ва ње во ље за 
уче ство ва њем у жи вот ним про це си ма у ста ро сти ути че сте пен одр жа ва-
ња ме ђу људ ских од но са и ни во про дук тив них ак тив но сти ста рих осо ба. 
По је ди нац сво јим на ви ка ма, ври јед но сти ма, од лу ка ма, по сту па њи ма и 
ак тив но сти ма ди рект но и ин ди рект но ути че на ква ли тет свог ста ре ња, 
од но сно на здрав стве но ста ње сво га ор га ни зма, фи зич ке и мен тал не спо-
соб но сти да се но си са фи зич ким на по ри ма и пси хич ким про бле ми ма, 
ста ње еко ном ских ресурсa ко је по сје ду је, ква ли тет со ци јал них од но са у 
за јед ни ци, ква ли тет ста но ва ња, ис хра не и др. У ка квим усло ви ма ће до-
че ка ти сво ју ста рост, за ви си и од то га ка ко ће се ин ди ви дуа то ком жи во та 
по ста ви ти пре ма оства ри ва њу ци ље ва у овим обла сти ма. Сва ки про блем 
у овим обла сти ма ко ји се оста ви не ри је шен то ком мла до сти мо же иза-
зва ти не га тив не по сље ди це у ста ро сти, јер ста рост за ви си од оно га што 
смо про жи вје ли, на ко ји на чин смо то про жи вје ли и је смо ли ри је ши ли 
про бле ме ко ји су нас оп те ре ћи ва ли. 

Ак тив но ста ре ње под ра зу ми је ва мак си мал но укљу чи ва ње ста ре осо-
бе у при пре ма ње и про во ђе ње мје ра ко ји ма се пре ве ни ра ју не га тив не 
по сље ди це прет ход них ак тив но сти и уна пре ђу ју усло ви за оства ри ва ње 
ква ли тет не ста ро сти. Ак тив но укљу чи ва ње ста рих у оства ри ва ње ци ље ва 
ста ре ња под ра зу ми је ва њи хо ву свје сну па р ти ци па ци ју у ак тив но сти ма 
ко је им од ре ђу ју ка ко ће про ве сти оста так сво га жи во та. Прин цип да сва-
ко, у скла ду са сво јим мо гућ но сти ма, мо же на ин ди ви ду ал ном пла ну до-
при ни је ти ква ли тет ни јој и бо љој ста ро сти пред ста вља је дан од кључ них 
по ла зи шта при мје не ин ди ви ду ал ног пла ни ра ња ста ро сти као ме ха ни зма 
оства ри ва ња кон цеп та ак тив ног ста ре ња у за јед ни ци. 

Сва ка осо ба нај бо ље по зна је сво је мо гућ но сти, ре сур се и сво је по тре-
бе. Од то га ка ко ће ус по ста ви ти од нос из ме ђу ових еле ме на та за ви си ће и 
ни во оства ри во сти жи вот них ци ље ва у ста ро сти. Лич но пла ни ра ње ста-
ро сти ус по ста вља ба ланс из ме ђу мо гућ но сти, ре сур са и по тре ба, а ти ме 
по ста је кључ ни ре сурс ак тив ног ста ре ња у за јед ни ци.
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ДРУ ШТВЕ НИ И ИН ДИ ВИ ДУ АЛ НИ КОН ТЕКСТ  
ПЛА НИ РА ЊА СТА РО СТИ

Лич но пла ни ра ње ста ро сти пред ста вља не из бје жан на чин ма те ри-
ја ли за ци је ра ци о нал ног од но са из ме ђу лич них по тре ба и објек тив них 
мо гућ но сти у жи во ту ста ре осо бе. Оно се од но си на пла ни ра ње ре сур са 
у мла до сти и пла ни ра ње ак тив но сти у ста ро сти. Пла ни ра њем се пре ве-
ни ра ју мно ги про бле ми с ко ји ма се ста ра осо ба су сре ће у ста ро сти. Оно 
се мо же по сма тра ти као скуп ак тив но сти ко је укљу чу ју до но ше ње од лу ка 
о ци ље ви ма, сред стви ма, по на ша њи ма, ка ко би се оства ри ли же ље ни ре-
зул та ти. То је про цес ко ји је за сно ван на ускла ђи ва њу ре сур са, мо гућ но-
сти и же ља, и пу тем ко јег се од лу чу је о ал тер на тив ним прав ци ма бу ду ћих 
ак ци ја ко ји ма се рје ша ва ју про бле ми не из вје сно сти око ли не. Пла ни ра њем 
се на сто ји оп ти ми зи ра ти дје ло ва ње раз ли чи тих фак то ра ко ји ути чу на 
про цес ста ре ња и са му ста рост.

Мо гу се из дво ји ти че ти ри гру пе фак то ра ко ји де тер ми ни шу про цес 
ста ре ња, а ти ме и лич но пла ни ра ње ста ро сти, а то су: еко ном ски, со ци јал-
ни и око лин ски усло ви у ко ји ма ста ра осо ба жи ви; по сто ја ње здрав стве них 
и со ци јал них сер ви са за ста ре у за јед ни ци; ин ди ви ду ал не ка рак те ри сти ке 
и лич на по на ша ња ста рих осо ба то ком жи во та.

Пр ва гру па фак то ра од но си се на објек тив не усло ве у ко ји ма ста ра 
осо ба жи ви. Еко ном ска моћ дру штва, со ци јал не ври јед но сти и си сте ми 
со ци јал не си гур но сти, као и усло ви при род не сре ди не има ју до ми нан тан 
ути цај на ква ли тет жи во та љу ди у јед ној за јед ни ци. За јед ни ца, на ста ње на 
на под руч ју ко је је од ре ђе но кли мат ским и про стор ним спе ци фич но сти-
ма, кре и ра оп шти со ци јал ни и еко ном ски кон текст у ко јем про во де сво је 
жи во те при пад ни ци свих ста ро сних гру па. Ста ре осо бе по сво јој би о ло-
шкој, еко ном ској и со ци јал ној при пад но сти до ла зе из дру штве но нај о сје-
тљи ви је гру пе, па је ути цај за јед ни це и нај ве ћи. Еко ном ска моћ за јед ни це, 
одр жи вост си сте ма со ци јал не си гур но сти, раз ви је ност со ци јал них услу га, 
при сту пач ност сер ви са по др шке у за јед ни ци и др. има ју ве ли ки ути цај 
на ква ли тет ин ди ви ду ал них жи во та ста рих. 

Дру штве но, по ли тич ки и еко ном ски си стем од ре ђу је ма три цу по на-
ша ња по је дин ца у дру штву и дру штва пре ма по је дин цу. Да ли ће оп шта 
ат мос фе ра у дру штву би ти усмје ре на пре ма по др шци ста ри ма или ће пред-
ност да ти њи хо вој ма р ги на ли за ци ји за ви си од то га ка ко су раз ви је ни ови 
си сте ми. Сем то га, на ква ли тет жи во та ста рих ути чу и ври јед но сни кон-
цеп ти јед ног дру штва. Мо же се ре ћи да оп шта дру штве на сен зи бил ност 
за пи та ња ста рих љу ди у јед ној за јед ни ци про из ла зи из оп штих по став ки 
дру штве не ор га ни за ци је као што су кул ту ра, со ци јал не и тра ди циј ске 
ври јед но сти, исто риј ско на сље ђе, мо рал и др. 

То ком исто ри је, у ве ћи ни за јед ни ца ста ри ни су мо гли ути ца ти на 
дру штве но-еко ном ске, со ци јал не и усло ве око ли не у ко ји ма су жи вје ли. 
Од нос за јед ни це пре ма ста ри ма се ми је њао. У не ким дру штви ма тај од нос 
се за сни вао на ре спек ту и при зна ва њу ис ку ства и ре сур са ко је су ста ри 
по сје до ва ли, али у дру гим за јед ни ца ма од нос пре ма ста ри ма је био еко ном-
ски и со ци јал но мар ги на ли зи ра ју ћи, по не кад чак и сви реп [Bovоuar 1995]. 
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Из бор у ко јој и ка квој жи вот ној сре ди ни ће жи вје ти плод је спле та 
жи вот них окол но сти ко је не ма ју мно го ве зе с про це сом пла ни ра ња лич не 
ста ро сти. По сто ја ње здрав стве них и со ци јал них сер ви са пред ста вља по-
ка за тељ од но са дру штва пре ма ста рим љу ди ма и по ка за тељ си стем ске 
бри ге о ста ри ма у за јед ни ци. Здрав стве ни и со ци јал ни сер ви си на ми је ње ни 
ста ри ма чи не не за о би ла зни са др жај дру штве не бри ге о ста ри ма. Њи хо во 
по сто ја ње до при но си осје ћа ју си гур но сти код ста рих, осје ћа ју да ни су 
на пу ште ни и да дру штво о њи ма бри не. Услу ге ко је пру жа ју здрав стве ни 
и со ци јал ни сер ви си ве о ма су зна чај ни јер се пу тем њих за до во ља ва нај-
ве ћи дио по тре ба ста рих осо ба. Пре ма ис тра жи ва њи ма ко ја су про ве де на 
у Ен гле ској „Раз вој про гра ма за ста ре” („Gro wing Ol der Pro gram me”), 
ква ли тет жи во та ста рих за ви си, по ред оста лих фак то ра, од за до во ља ва ња 
по тре ба за за шти том здра вља и со ци јал ном по др шком [Le pir 2018]. Успје-
шно за до во ља ва ње тих по тре ба и рје ша ва ње про бле ма ко ји про из  ла зе из 
њих пред ста вља кључ до бро пла ни ра не и успје шно ор га ни зо ва не дру штве-
не бри ге о ста рим љу ди ма. По тре бе за здравственoм за шти том и со ци јал-
ном по др шком у ста ро сти су ве ли ке, па је раз ви је ност ових сер ви са у 
за јед ни ци од кључ не ва жно сти за ква ли тет жи во та ста рих љу ди. По сто ја-
ње ових сер ви са омо гу ћу је ис пу ња ва ње дру штве не оба ве зе за јед ни це 
пре ма ста ри ма, али то има ути ца ја и на лич но пла ни ра ње сва ко днев них 
ак тив но сти ста рих осо ба. Уко ли ко су до бро раз ви је не услу ге здрав стве не 
за шти те и со ци јал не по др шке, ста ре осо бе ће мо ћи ра чу на ти на њих као на 
ве о ма зна чај не ре сур се у за до во ља ва њу тих по тре ба, а ти ме и у рје ша ва њу 
основ них про бле ма ста ро сти. Ве о ма је ва жно да по ну да ових сер ви са бу де 
стал на јер, у су прот ном, пла ни ра ње се не ће мо ћи про во ди ти као кон ти-
ну и ра ни про цес, а то је кључ ни пред у слов успје шно сти рје ша ва ња про-
бле ма и по тре ба ко је про из ла зе из њих.

У ве ћи ни слу ча је ва, по тре бе ста рих осо ба про из ла зе из ри зи ка ко ји ма 
су ове осо бе из ло же не због сво је ста ро сти. Њи хо во фи зич ко и пси хич ко 
здра вље, сте пен оства ре не по ро дич не со ли дар но сти и сте пен со ци јал не по-
др шке у сре ди ни у ко јој жи ве пред ста вља ју осно ву де фи ни са ња по тре ба 
ста рих [Ha vel ka 2003]. Од лич них ка рак те ри сти ка за ви се мно ги ре зул та ти 
про це са ста ре ња. По зна то је да ге нет ска струк ту ра по је дин ца (би о ло шко-
-на сли јед ни фак то ри) има зна ча јан ути цај на то ка ко ће се од ви ја ти сâм 
про цес ста ре ња. Ње го ве пси хо-фи зич ке ка рак те ри сти ке као би о ло шког 
би ћа, ври јед но сни кон цеп ти ко је за сту па и со ци јал не вје шти не, у мно го 
че му од ре ђу ју ка ко ће из гле да ти ње го ва ста рост. Сва ки по је ди нац је ен ти-
тет за се бе, и с тач ке ор га ни за ци о не ма три це, од сва ког по је дин ца се мо же 
оче ки ва ти раз ли чит при ступ у пла ни ра њу сво је ста ро сти. Де фи ни са ње 
ци ље ва, при ступ у ор га ни зо ва њу, из бор сред ста ва, на чин ко ри шће ња по сто-
је ћих и до ла ска до по треб них ре сур са, да ва ње при о ри те та и сл. су све еле-
мен ти ко ји од ре ђу ју по себ ност у пла ни ра њу вла сти те ста ро сти. Сва ки чо вјек 
ће, у скла ду са сво јим по себ но сти ма при сту пи ти ис пу ња ва њу овог за дат ка.

Лич на по на ша ња то ком жи во та чи не нај флек си бил ни ју гру пу фак-
то ра на ко је ста ре осо бе мо гу нај ви ше ути ца ти. Она игра ју мо жда нај зна-
чај ни ју уло гу у пла ни ра њу вла сти те ста ро сти. Ка кав ће би ти ква ли тет 
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ста ро сти у ве ли кој мје ри за ви си од чи ње ни це ка ко се по на ша мо то ком 
жи во та. Бри га о здра вљу, ква ли тет пре хра не, фи зич ке ак тив но сти, из ла-
га ња стре сним си ту а ци ја ма и сл. са мо су не ки од еле ме на та лич ног по-
на ша ња ко је има ју ди рек тан ути цај на ква ли тет здра вља у ста ро сти. Лич на 
по на ша ња се ре флек ту ју и на дру ге сег мен те жи во та, као што су: еко ном-
ски и рад ни по тен ци јал, дру штве ни ста тус, про фе си о нал на ор јен та ци ја итд. 

Ин ди ви ду ал но пла ни ра ње ста ро сти пред ста вља кон ти ну и ра ни про-
цес обез бје ђи ва ња ре сур са и из на ла же ња мо гућ но сти за одр жа ва ње што 
ве ће са мо стал но сти у до ба ста ро сти. Пла ни ра ње ста ро сти из угла по је дин-
ца под ра зу ми је ва про јек ци је бу ду ћих вла сти тих по сту па ња у жи вот ним 
обла сти ма ко је су бит не за ква ли тет жи во та ста ре осо бе, а те обла сти су: 
здра вље, не за ви сност, ма те ри јал не и фи нан сиј ске мо гућ но сти, ста но ва ње 
и со ци јал на сре ди на. Ре сур си и мо гућ но сти за успје шну ста рост про на ла зе 
се у ак тив но сти ма др жав них ин сти ту ци ја и по сто је ћим си сте ми ма со ци-
јал не си гур но сти, у за јед ни ци, у не по сред ном жи вот ном окру же њу, у по-
ро ди ци, у сво јим пре о ста лим спо соб но сти ма и у лич ној сна зи во ље. За 
успје шно про во ђе ње план ских ак тив но сти ста рих нео п ход на је не по сред-
на по др шка око ли не, а по себ но по ро ди це и ло кал не за јед ни це. У том сми-
слу свр ха пла ни ра ња лич не ста ро сти на ла зи се у из на ла же њу нај оп ти мал-
ни јих рје ше ња за кон крет не и ствар не про бле ме ста рих, про бле ма ко ји 
оп те ре ћу ју њи хо ве жи во те у њи хо вом ре ал ном жи вот ном про сто ру.

План ским дје ло ва њем ста ра осо ба под сти че вла сти ту ан га жо ва ност 
ко ја је бит на за одр жа ва ње ње ног би о ло шког и пси хо со ци јал ног ак ти ви-
те та. Лич но пла ни ра ње ста ро сти је кључ успје шног ста ре ња и оно се мо же 
по сма тра ти кроз два по ве за на про це са, а то су: пла ни ра ње пре вен тив них 
мје ра у мла до сти и при ла го ђа ва ње ста њи ма и по сље ди ца ма у ста ро сти.

Пла ни ра ње пре вен тив них мје ра пред ста вља про цес бри ге о вла сти-
тим ре сур си ма још у ра ни јим го ди на ма жи во та ка ко би се обез би је ди ли 
усло ви за ква ли те тан жи вот у ста ро сти. Дру штве ни и еко ном ски усло ви 
у ко ји ма љу ди жи ве то ком сво га жи во та у зна чај ној мје ри од ре ђу ју при ступ 
лич ном пла ни ра њу ста ро сти. Уко ли ко су пен зи је, си сте ми по др шке и ре-
сур си за јед ни це на кло ње ни по тре ба ма ста рих, пла ни ра ње пре вен тив них 
мје ра би ће ви ше усмје ре но на са др жа је ко ји ма је циљ одр жа ва ње ду хов не 
и со ци јал не ви тал но сти ста рих. Уко ли ко су си сте ми со ци јал не по др шке 
и со ци јал не си гур но сти сла би, да ва ња ве о ма ни ска и се лек тив на, та да се 
пре вен тив не мје ре усмје ра ва ју, при је све га, на обез бје ђи ва ње ма те ри јал-
них ре сур са за ста рост. Ме ђу тим, пре вен ци ја ни је ис кљу чи во од ре ђе на 
ста њем си сте ма по др шке ста ри ма. Она про из ла зи из лич не по тре бе ста-
рих љу ди да што ду же оста ну здра ви и ак тив ни. Осје ћај за ви сно сти је 
нај те же ис ку ство кроз ко је про ла зи ста ра осо ба. Би ти за ви сан од по мо ћи 
дру го га до во ди ста ру осо бу у под ре ђен по ло жај. Упра во та чи ње ни ца нај-
ви ше ути че на ква ли тет жи во та љу ди у ста ро сти и њи хо ву по тре бу да се 
то ком жи во та што бо ље „при пре ме за ста рост”. Кон крет но, чо вјек би мо рао 
у мла до сти чи ни ти све оно што ће до бро до ни је ти у ста ро сти, или бар да 
не по гор ша прет по став ке оства ри ва ња ква ли тет не ста ро сти. Пре вен тив не 
ак тив но сти тре ба ју да слу же упра во тој свр си.
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При ла го ђа ва ње по сље ди ца ма чи ни дру ги обим ни ји дио про це са 
лич ног пла ни ра ња ста ро сти, и он пред ста вља тра же ње ефи ка сног од го во-
ра на ак ту ел не и кон крет не про бле ме ко ји оп те ре ћу ју жи вот ста ре осо бе. 
Оно што се ни је ус пи је ло пре ве ни ра ти у мла до сти не ми нов но по ста је 
пре о ку па ци ја у ста ро сти. Ло ше здрав стве но ста ње ста ре осо бе, не до ста-
так нов ца и ло ши усло ви ста но ва ња, са мо су не ки од ти пич них про бле ма 
ко ји од ре ђу ју ква ли тет ста ро сти, а ко ји су ди је лом ре зул тат чи ње ња или 
не чи ње ња у ра ни јој жи вот ној до би. При ла го ђа ва ње про из ла зи из до бр ог 
по зна ва ња ста ња у ко јем се ста ра осо ба на ла зи и ко ри шће ња ре сур са (око-
ли не, лич них) у обез бје ђи ва њу ква ли тет не ста ро сти. Пла ни ра ње ак тив-
но сти ко је се од но се на ди рект ну по др шку у ста ро сти, а не по сред но је 
ве за но за про во ђе ње кон цеп та ак тив ног ста ре ња, од но си се на план ско 
усме ра ва ње ак тив но сти ста рих осо ба у обла сти ма:

– обез бје ђе ње ма те ри јал них при ма ња и еко ном ске си гур но сти;
– при ла го ђе ност не по сред ног жи вот ног окру же ња по тре ба ма ста рих;
– обез бје ђе ње пред ме та за оп шту упо тре бу у ви со ко функ ци о нал ном 

ста њу (на мје штај, ку ћан ски уре ђа ји);
– по сје до ва ње фи зич ке кон ди ци је и рад ног ак ти ви те та;
– стал на бри га о здра вљу и ис хра ни;
– си сте ма тич ност у пла ни ра њу сва ко днев них ак тив но сти;
– успје шна и при ла го дљи ва со ци ја ли за ци ја;
– осми шље но про во ђе ње сло бод ног вре ме на;
– ме ђу ге не ра циј ска то ле ран ци ја у усло ви ма за јед нич ког жи вље ња 

[Le pir 2018].

Сва ка од ових обла сти у се би но си мно штво ак тив но сти ко је је по-
треб но про ве сти ка ко би се од го во ри ло на ста ње кон крет них по тре ба 
ста рих осо ба. Сва ка ста ра осо ба има сво је про бле ме, па су и ак тив но сти 
усмје ре не на тра же ње ин ди ви ду ал них од го во ра. Да би се про ве ле пред-
ви ђе не ак тив но сти нео п ход но је про ве сти по сту пак лич ног пла ни ра ња. 
Лич но пла ни ра ње ак тив но сти ко ји ма се рје ша ва ју кон крет ни про бле ми 
са ко ји ма се ста ра осо ба су сре ће у сво ме жи во ту под ра зу ми је ва из на ла же-
ње оп ти мал них рје ше ња по др шке, што под ра зу ми је ва из ра ду пла на. Као 
и сва ки дру ги план, план ак тив но сти на рје ша ва њу про бле ма у ста ро сти 
под ра зу ми је ва од ре ђи ва ње: ци ље ва, ре сур са (сред ста ва), парт не ра и вре-
ме на из во ђе ња.

ЗА ЈЕД НИ ЦА – ПРО СТОР АК ТИВ НОГ СТА РЕ ЊА  
И ЛИЧ НОГ ПЛА НИ РА ЊА СТА РО СТИ

Ло кал на за јед ни ца пред ста вља нај не по сред ни ји ор га ни зо ва ни об лик 
за јед нич ког жи во та ве ћег бро ја љу ди на од ре ђе ном про сто ру гдје ин ди ви-
дуе за до во ља ва ју нај ве ћи дио сво јих жи вот них по тре ба. Пре ма Рјеч ни ку 
со ци о ло ги је [A ber crom bie, Hill and Tur ner 2008] ло кал ну за јед ни цу ка рак-
те ри шу че ти ри бит на еле мен та, а то су: про стор, струк ту ра, осје ћа ји и сва-
ко днев не ак тив но сти. Ка да се го во ри о ло кал ној за јед ни ци у со ци о ло шком 
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сми слу, при је све га, ми сли се на ре ал ну дру штве ну за јед ни цу ко ја је на-
ста ла ра ди за до во ља ва ња жи вот них по тре ба љу ди „у јед ном ду го трај ном 
са мо ни клом про це су” [Sergejеv 1978]. Про стор у ко јем се жи ви, ор га ни-
за ци о на струк ту ра за јед ни це, осје ћа ји при пад но сти, сва ко днев не ак тив-
но сти чла но ва за јед ни це и не по сред не по тре бе од ре ђу ју по јам за јед ни це 
у нај ши рем сми слу. Спе ци фич но сти по сма тра ња ло кал не за јед ни це као 
про сто ра за до во ља ва ња по тре ба ста рих на ла зе се у чи ње ни ци да је ста ра 
осо ба ду го трај но ве за на за за јед ни цу сво јим осје ћа ји ма, со ци јал ним ве-
за ма и мо гућ но шћу ко ри шће ња ре сур са. 

У до ку мен ту „Ми шље ње од бо ра ре ги ја – Ак тив но ста ре ње: ино ва ци ја 
– па мет но здра вље – бо љи жи вот” [Od bor re gi ja EU, 2012] ло кал на за јед ни ца 
се ве же за оства ри ва ње ква ли те та жи во та љу ди, по себ но ста рих осо ба. У 
ње му се на гла ша ва зна чај ло кал них и ре ги о нал них вла сти у по др жа ва њу 
ак тив ног уче шћа ста рих у дру штву, обез бје ђи ва њу усло ва за ква ли те тан 
жи вот. До ку мент про мо ви ше ства ра ње „за јед ни це при ја те ља ста рих”, што 
под ра зу ми је ва да се јав ни про стор у за јед ни ци, пре воз, ста но ва ње и ло кал-
не услу ге тре ба ју при ла го ди ти по тре ба ма ста ри јих, са по себ ним на гла ском 
на ње го ва ње со ли дар но сти и ме ђу ге не ра циј ске са рад ње. Та ко ђе, нео п-
ход но је обез би је ди ти мо гућ но сти укљу чи ва ња ста рих осо ба у раз ли чи те 
по сло ве ко ји се про во де у за јед ни ци јер та кав при ступ под у пи ре со ци јал ну 
укљу че ност ста рих и оси гу ра ва да пред ло же не мје ре по др шке у што ве ћем 
сте пе ну од го ва ра ју ствар ним по тре ба ма ста рих осо ба у за јед ни ци.

Сво јим ста во ви ма Од бо ра ре ги ја ЕУ под сти че зе мље чла ни це да 
омо гу ће ак тив но уче ство ва ње ло кал них за јед ни ца у из град њи по ли ти ка 
пре ма ста ри ма на свим ни во и ма што под ра зу ми је ва укљу чи ва ње ста рих 
у све про це се пла ни ра ња со ци јал ног и еко ном ског раз во ја за јед ни це. По-
тре ба лич ног пла ни ра ња у за јед ни ци про из ла зи и из са ме при ро де пла ни-
ра ња у за јед ни ци. Основ не ка рак те ри сти ке пла ни ра ња у за јед ни ци је су 
не по сред ност и ре ал ност. Не по сред ност се од но си на дје ло ва ња пре ма 
про бле ми ма ко ји до ла зе из сва ко днев ног жи во та гра ђа на и ко јих се не по-
сред но ти чу, а ре ал ност упу ћу је на по тре бу рје ша ва ња про бле ма ко ји су 
ствар ни за чла но ве те за јед ни це и ко ји на ста ју и ег зи сти ра ју као дио са-
да шњег вре ме на [Le pir 2018]. Пре ма ста во ви ма раз вој ног ти ма UNDP-а 
[2009], во де ћи прин ци пи пла ни ра ња раз во ја на ло кал ном ни воу у БиХ 
тре ба да бу ду одр жи вост и со ци јал на укљу че ност. Док се одр жи вост од-
но си на ускла ђи ва ње еко ном ског ра ста и очу ва ње при род них ре сур са, 
до тле се прин цип со ци јал не укљу че но сти фо ку си ра на по тре бу пла ни ра ња 
ак тив но сти и про гра ма ко ји ма се обез бје ђу ју со ци јал не услу ге на ми је ње не 
уна пре ђе њу по ло жа ја и ква ли те та жи во та со ци јал но ра њи вих и дру штве но 
мар ги на ли зо ва них гру па ста нов ни штва као што су ста ре осо бе. Пре ма 
сми јер ни ца ма ЕУ у бор би про тив со ци јал не ис кљу че но сти, мје ре по ли ти ке 
и со ци јал не услу ге ме ђу соб но ће по ста ти бо ље по ве за не, ако се раз ви ја ју 
у што не по сред ни јој бли зи ни љу ди ко ји ма су на ми је ње не [ЕУ 2001]. Укљу-
чи ва ње со ци јал но ра њи вих гру па гра ђа на у ак тив но сти за јед ни це пред-
ста вља им пе ра тив со ци јал ног раз во ја за јед ни це. У том сми слу Стабс и 
Вер вик [Stubbs and War wick 2003] на гла ша ва ју по тре бу што ве ћег укљу-
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чи ва ња чла но ва ло кал не за јед ни це у рје ша ва ње ло кал них про бле ма ка ко 
би се раз вој ло кал не за јед ни це што ви ше ускла дио са по тре ба ма гра ђа на. 

Укљу чи ва ње ста рих под ра зу ми је ва њи хов ак ти ван од нос ка ко пре ма 
за јед ни ци у ко јој жи ве та ко и пре ма са мима се би и сво јим по тре ба ма. Пре ма 
за јед ни ци, ак тив но ста ре ње се пре по зна је као до при нос ста рих раз вој ним 
про це си ма за јед ни це, а пре ма се би, оно се пре по зна је као ко ри шће ње пре-
о ста лих мо гућ но сти и спо соб но сти ко је ста ре осо бе по сје ду ју, а у свр ху 
оства ри ва ња ква ли те та сво га жи во та. На тај на чин, ак тив но ста ре ње се 
не по сред но оства ру је у ло кал ној за јед ни ци, и ди рект но за ви си од ло кал не 
за јед ни це у ко јој ста ра осо ба жи ви. Ти ме лич но пла ни ра ње ста ро сти по-
ста је ме ха ни зам про во ђе ња кон цеп та ак тив ног ста ре ња у за јед ни ци. Оно 
цр пи ре сур се, оства ру је ре зул та те и ис пу ња ва сво је ци ље ве у за јед ни ци. 
За јед ни ца по ста је за јед нич ки оквир лич ног пла ни ра ња ста ро сти. 
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SUM MARY: Un der the con di ti ons of stren gthe ning neo li be ra lism, when the ro le 
of the sta te in se cu ring the so cial se cu rity of ci ti zens is con stantly di mi nis hing, the is su es 
of age and aging be co me in cre a singly the “mat ter” of per so nal re spon si bi lity of each 
in di vi dual to wards them sel ves and the ir li fe and per so nal re la ti on ship bet we en them. 
Per so nal aging plan ning is a pres sing need in so ci e ti es whe re so cial se cu rity systems are 
ina de qu a te to pro vi de the exi sten ti al ne eds of the el derly. Age plan ning is di rectly lin ked 
to the re a li za tion of ac ti ve aging mo dels. Ac ti ve aging in vol ves kno wingly ma na ging the 
old per son with his re ma i ning abi li ti es, ca pa bi li ti es and re so ur ces in or der to over co me 
the con se qu en ces of aging. Qu e sti on how to ac hi e ve the go als of ac ti ve aging can not be 
the re spon si bi lity of an old per son – that is the qu e sti on of re spon si bi lity of the com mu-
nity in which the old per son li ves. The con di ti ons it cre a tes and ac ti vi ti es car ried out by 
the com mu nity di rectly con tri bu te to bet ter and mo re ef fi ci ent re sults of per so nal age 
plan ning. In the pa per we deal with the up da ting of the im por tan ce of per so nal age plan-
ning and su sta i na bi lity of the con cept of ac ti ve aging in lo cal com mu ni ti es. Per so nal age 
plan ning is in di rect co-or di na tion with in sti tu ti o nal sup port for the el derly in the lo cal 
com mu nity that is im ple men ted thro ugh pre ven ti ve pro grams and adap ta tion pro grams. 
Pre ven ti ve pro grams for el derly pe o ple in com mu nity can fa ci li ta te the adjust ment of the 
el derly to the new sta tes and the con se qu en ces of age. Adap ta tion pro grammes pro vi de 
pri mary sup port to the el derly in co ping and sol ving pro blems, the con cre te and ac ti ve 
pro blems that lo cal com mu nity ci ti zens fa ce each day.

KEYWORDS: plan ning, age, ac ti ve aging, lo cal com mu nity
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Уни вер зи тет у Бе о гра ду
Ге о граф ски фа кул тет, Од сек за де мо гра фи ју

Сту дент ски трг 3/III, Бе о град, Ср би ја

СА ЖЕ ТАК: Ка ко би се об ја сни ли узро ци опа да ња еко ном ске ак тив-
но сти станoвништ ва Ср би је и по ка за ло у ко јој ме ри ста ре ње узро ку је сма-
ње ње бро ја ак тив них, у овом ра ду се упо тре бом де ком по зит ног ме то да 
кван ти фи ку је ути цај две вр сте ефе ка та: ди рект них и ком по зит них. Ди-
рект ни или ефек ти сто па на ста ју услед про ме на у по на ша њу ста нов ни штва, 
обич но због из ме ње ног кул тур ног и ин сти ту ци о нал ног кон тек ста и (не)при-
ли ка на тр жи шту ра да, док су ком по зит ни ефек ти чи сти де мо граф ски ефек ти 
ко ји на ста ју као по сле ди ца пре ком по но ва ња ста нов ни штва пре ма ста ро сти. 
У ра ду се ко ри сте по да ци по пи сне ста ти сти ке и де ком по зит ни ме тод П. Дас 
Гуп те ко ји је ода бран као нај при клад ни ји за ову вр сту ис тра жи ва ња. Ре зул-
та ти су по ка за ли да су у по след њем ме ђу по пи сном пе ри о ду, на опа да ње 
сто пе ак тив но сти рад ног кон тингeнта у Ср би ји дво стру ко ви ше ути ца ли 
би хеј ви о рал ни не го де мо граф ски фак то ри.

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: eкономска ак тив ност, де ком по зи ци ја, ста ре ње, стан-
дар ди за ци ја, Ср би ја

У све ту и код нас ра сте ин те рес за из у ча ва ње де мо граф ских ути ца ја 
на по ка за те ље тр жи шта ра да. Ин те рес за де мо граф ске де тер ми нан те еко-
ном ског раз во ја на ро чи то је по рас тао ка да су се раз ви је не зе мље су о чи ле 
са фе но ме ном не до вољ ног ра ђа ња и ста ре њем ста нов ни штва. Ове де мо граф-
ске про ме не су зна чај но из ме ни ле ста ро сну ком по зи ци ју рад ног кон тин-
ген та, оте жа ле ње го ву ре пр о дук ци ју, и ди рект но су ути ца ле на сма ње ње 
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оби ма и про дук тив но сти ак тив ног ста но ни штва [Арандаренко и сар. 2012; 
Gli go ri je vić et al. 2014]. Ме ђу тим, ни је са мо ста ре ње рад ног кон тин ген та 
ути ца ло на сма ње ње сто пе еко ном ске ак тив но сти. Услед де ло ва ња ин ди-
ви ду ал них фак то ра и ин сти ту ци о нал них и ма кр о е ко ном ских при ли ка 
ко је од ре ђу ју по ну ду и по тра жњу за ра дом, то ком вре ме на је до шло до 
про ме на спе ци фич них сто па ак тив но сти пре ма ста ро сти [Радивојевић и 
Ни ки то вић 2010]. Ко ли ки је ути цај из ме ње них спе ци фич них сто па ак тив-
но сти нај бо ље се мо же ви де ти ка да се раз ли ка у вред но сти оп ште сто пе, 
за бе ле же на то ком не ког пе ри о да, де ком по ну је на ефе кат ста ре ња (ком по-
зи ци је) и ефе кат по на ша ња (ди рект ни ефе кат или ефе кат сто па). Ре зул та ти 
ви ше сту ди ја су по ка за ли да би хеј ви о рал ни фак то ри ути чу на ин ди ка то ре 
тр жи шта ра да, и у нај ве ћем бро ју слу ча је ва су сна жни ји од де мо граф ских 
[Johnson 2002; Pr ska wetz et al. 2005; Pr ska wetz et al. 2008; Gar loff et al. 2013; 
Lo ic hin ger аnd Pr ska wetz 2017].

Уо би ча јен де мо граф ски ме тод за ели ми ни са ње ути ца ја ком по зит них 
ефе ка та из ме ђу две по пу ла ци је или из ме ђу два вре мен ска мо мен та је сте 
стан дар ди за ци ја (ди рект на и ин ди рект на). Због основ не сла бо сти тех ни-
ке стан дар ди за ци је, ко ја се од но си на мањ ка вост ре зул та та услед на чи на 
из бо ра стан дар да, ко ри сти се при ступ де ком по но ва ња раз ли ке из ме ђу 
сто па на ди рект не про ме не ка рак те ри сти ке ко ја се ис тра жу је (ак тив ност, 
смрт ност и сл.), и про ме не ко је су у ве зи са из ме ње ним са ста вом ста нов-
ни штва (нај че шће у ве зи са ста ро сном струк ту ром). Де ком по зи ци ја раз-
ли ке из ме ђу вред но сти ин ди ка то ра тр жи шта ра да (сто пе ак тив но сти, 
про сеч не ста ро сти рад не сна ге и сл.), ко ја на ста не то ком вре ме на, по себ-
но је зна чај на ако се пра ве по ре ђе ња из ме ђу зе ма ља. Под јед на ко опа да ње 
оп ште сто пе ак тив но сти, у раз ли чи тим зе мља ма мо же има ти вр ло раз ли-
чи те им пли ка ци је за њи хо ве еко но ми је. Ако прет по ста ви мо да две зе мље 
у ко ји ма оп шта сто па ак тив но сти под јед на ко опа да, има ју и исте ме ха-
ни зме ко ји на то ути чу, из ву ћи ће мо не по у зда не за кључ ке. У јед ној зе мљи 
сто па ак тив но сти мо же се сма њи ва ти опа да њем ак тив но сти мла дог ста-
нов ни штва а ра стом активности ста ри јих рад ни ка, без ве ћих про ме на у 
ста ро сној ком по зи ци ји рад не сна ге, док се у дру гој зе мљи пад ак тив но сти 
мо же де си ти услед ста ре ња, без зна чај ни јих про ме на у спе ци фич ним сто-
па ма ак тив но сти.

Ме тод де ком по зи ци је има не ко ли ко пред но сти ко је об ја шња ва ју 
ње го ву ве ли ку по пу ла р ност. Ма те ма тич ка пре ци зност, јед но став ност и 
ло ги ка ин тер пре та ци је ре зул та та, прак тич но нео гра ни чен број ва ри ја бли, 
њи хо во уво ђе ње без од ре ђе ног ре да, ура чу на ва ње ме ђу за ви сно сти фак то-
ра у су му глав ног ефек та и др. са мо су не ки од атри бу та ове де мо граф ске 
тех ни ке [Ki ta ga wa 1955; Das Gup ta 1978; Va u pel and Ca nu das Ro mo 2002; 
Ca nu das Ro mo 2003]. Ме ђу број ним ме то да ма де ком по зи ци је по сто је од-
ре ђе не тех нич ке раз ли ке ко је не ути чу бит но на ис ход ре зул та та, та ко да 
ода бир оп ти мал ног при сту па пре те жно за ви си од про бле ма ис тра жи ва ња 
и при ро де рас по ло жи вих по да та ка. У овом ра ду ко ри сти се ме тод Дас 
Гуп те [1993] ко ји је при ла го ђен сто па ма ко је се из ра чу на ва ју на осно ву 
по но вље них тран сфер зал них ис тра жи ва ња ка да је у ана ли зу укључeн 
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са мо је дан фак тор. У на став ку ра да нај пре се да је кра так пре глед трен до ва 
еко ном ске ак тив но сти ста нов ни штва Ср би је то ком по след њих 50 го ди на, 
а за тим се ме то дом де ком по зи ци је ана ли зи ра ре цент ни пад ак тив но сти 
за бе ле жен на кон 2002. го ди не. О до при но су ста ре ња сма ње њу сто па ак-
тив но сти, али и о ра сту ћем ути ца ју би хеј ви о рал них фак то ра еко ном ске 
ак тив но сти ди ску ту је се у за вр шном одељ ку. 

 ТРЕН ДО ВИ ЕКО НОМ СКЕ АК ТИВ НО СТИ  
СТА НОВ НИ ШТВА СР БИ ЈЕ

Од по чет ка дру ге по ло ви не 20. ве ка до да нас сто па ак тив но сти рад ног 
кон тин ген та1 (у да љем тек сту сто па ак тив но сти), у Ср би ји је кон ти ну и ра но 
опа да ла, а пре ма по да ци ма по след њег по пи са све га 60% рад но спо соб ног 
ста нов ни штва је би ло ак тив но. Иа ко је опа да ње сто пе ак тив но сти от по-
че ло под ути ца јем про спе ри тет них дру штве них трен до ва (про ду же так 
шко ло ва ња, де а гра ри за ци ја, ве ћи об у хват пен зи о ним оси гу ра њем), кра-
јем про шлог ве ка ин тен зи ви ра но је под ути ца јем не по вољ них де мо граф ских 
кре та ња и не ста бил не еко ном ске и по ли тич ке си ту а ци је у зе мљи. Ста бил-
не сто пе еко ном ске ак тив но сти ста нов ни штва, ко је су то ком 70-их и 80-их 
го ди на 20. ве ка ус по ста вље не за по шља ва њем у се кун дар ном сек то ру, 
то ком по след ње де це ни је 20. ве ка осет но су сма ње не, а тренд опа да ња се 

1 Сто па ак тив но сти рад ног кон тин ген та је из ра чу на та као уче шће ак тив них ли ца у 
кон тин ген ту рад но спо соб ног ста нов ни штва, од но сно као сто па па р ти ци па ци је (ан гло сак-
сон ска ли те ра ту ра) или ис ко ри шће ност рад ног кон тин ген та [Ba le tic-Vert haj mer 1999].

Сли ка 1. Про се чне го ди шње сто пе ра ста бро ја ак тив них ли ца (у ‰)
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на ста вио и на по чет ку овог ве ка. Опа да ње уче шћа ак тив ног ста нов ни штва 
пра ти ло је сма ње ње бро ја ак тив них ли ца, а нај и зра зи ти је ап со лут но сма-
ње ње, по сто пи од 15‰ го ди шње, за бе ле же но је од 2002–2011. го ди не. 

Сто пу ак тив но сти су то ком ду гог пе ри о да ка рак те ри са ли ди вер гент-
ни трен до ви у ак тив но сти му шка ра ца и же на. Ак тив ност му шког ста-
нов ни штва се не пре кид но сма њи ва ла од 1953. го ди не до да нас, а овај 
ре ла тив но дуг пе ри од је про шао кроз три фа зе: пр ву, ко ја је тра ја ла од 
1953. до 1981. го ди не про шлог ве ка, то ком ко је је еко ном ска ак тив ност 
му шка ра ца опа да ла услед про ме на у струк ту ри при вре де, пр вен стве но 
де а гра ри за ци је; дру гу фа зу ко ја је тра ја ла то ком 80-их и 90-их го ди на 
про шлог ве ка и у ко јој су се сто пе ак тив но сти му шког ста нов ни штва за-
хва љу ју ћи ин ду стри ја ли за ци ји ста би ли зо ва ле на око 80%; и по след њу 
фа зу, у ко јој је услед тран зи ци је ка тр жи шној еко но ми ји и еко но ми ји 
услу га, сто па ак тив но сти му шког ста нов ни штва у пр вој де це ни ји овог 
ве ка па ла ис под 70%. 

Та бе ла 1. Кре та ње сто пе ак тив но сти рад ног кон тин ген та Ср би је

1953. 1961. 1971. 1981. 1991. 2002. 2011.
Све га 77,80 77,39 73,95 71,23 70,50 67,69 59,36
Му шко 100,28 97,38 90,23 82,97 81,90 77,12 69,52
Женскo 55,60 49,77 56,97 59,09 59,37 58,08 51,55

Из вор: По пис ста нов ни штва, до ма ћин ста ва и ста но ва 1953, 1961, 1971, 1981, 1991, 
2002. и 2011. го ди не, РЗС.

Иа ко се то ком по след њих пе де сет го ди на бе ле жи ло по ве ћа ње еко-
ном ске ак тив но сти жен ског ста нов ни штва, и то кон ти ну и ра но од 1953–
1991. го ди не, све ве ћи број ак тив них же на ни је за у ста вио опа да ју ћи тренд 
оп ште сто пе (Tабела 1). Осет ни ји раст бро ја за по сле них же на за бе ле жен 
је то ком пе ри о да 1961–1981. ка да је на ви со ке сто пе ра ста бро ја ак тив них 
же на ути цао раз вој ла ке ин ду стри је ко ја је у Ср би ји фор си ра на као ком-
пле мент оста лим ин ду стриј ским сек то ри ма. Раст за по сле но сти же на у 
тзв. по стин ду стриј ском дру штву, ко ји се оче ки вао на кон 2000. и ко ји је 
ви ђен у свим раз ви је ним зе мља ма и успе шни јим тран зи ци о ним еко но-
ми ја ма, у Ср би ји је из о стао услед спо рих про це са струк тур ног при ла го-
ђа ва ња, ин сти ту ци о нал них и по ли тич ких про бле ма и ути ца ја свет ске 
еко ном ске кри зе. Да нас су у Ср би ји сто пе ак тив но сти жен ског ста нов ни-
штва вр ло ни ске, тач ни је све га 50% рад но спо соб них же на је ак тив но.

Ак тив ност по страд ног кон тин ген та је не пре кид но опа да ла то ком 
дру ге по ло ви не 20. ве ка, у по чет ку услед де а гра ри за ци је и ши ре ња об у-
хва та пен зи о ним оси гу ра њем, ка сни је и под ути ца јем дру ге де мо граф ске 
ди ви ден де, а на кон 2000. се, упр кос про мо ци ји кон цеп та ак тив ног ста ре ња 
тренд опа да ња на ста вио. Ак тив но ста ре ње, ко је се про мо ви ше као је дан 
од ме ха ни за ма за убла жа ва ње де ба лан са из ме ђу ак тив ног и не ак ти вог 
ста нов ни штва, у Ср би ји је још увек у до ме ну кон цеп та ко ји не ма свој 
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кван ти та тив ни из раз кроз по ка за те ље тр жи шта ра да. Та ко по да ци ан ке те 
о рад ној сна зи по ка зу ју да се ак ти вост по страд ног кон тин ген та од 2004. 
до 2016. го ди не знат но сма њи ла. Да на кон тин гент ста ри јих од 65 го ди на 
не тре ба мно го ра чу на ти ка да је реч о по ве ћа њу сто пе ак тив но сти ста нов-
ни штва, ука зу ју и ре зул та ти сту ди је о не ак тив но сти [Арандаренко и сар. 
2012] пре ма ко јој се ова ка те го ри ја, од свих дру гих ка те го ри ја по тен ци-
јал но ак тив ног ста нов ни штва на ла зи нај да ље од по нов не ак ти ва ци је на 
тр жи шту ра да.

Опа да ње сто пе ак тив но сти пра тио је раст бро ја не ак тив них ли ца2 
(из др жа ва на ли ца и ли ца са лич ним при хо дом). Пре ма по да ци ма по след-
њег по пи са у Ср би ји је 2011. го ди не би ло 4.215.642 не ак тив них ли ца, а то ком 
по след њих ше зде сет го ди на у струк ту ри не ак тив них је не пре кид но ра сло 
уче шће ли ца са лич ним при хо дом (пен зи о не ри) а сма њи вао се удео из др жа-
ва ног ста нов ни штва (до ма ћи це и де ца). Ста ре ње, пен зи о ни си стем и рад-
но за ко но дав ство су ва жни фак то ри по ра ста бро ја ста ри јих не ак тив них 
ли ца, а про ду же ње шко ло ва ња и у но ви је вре ме пад мо ти ва ци је за рад 
(на шта ука зу ју ви со ке NЕЕТ3 сто пе), глав ни су раз ло зи ра ста не ак тив-
но сти ме ђу мла ди ма. Да нас је пре ма по да ци ма Ан ке те о рад ној сна зи за 
че твр ти ква р тал 2017. го ди не 2.735.000 ли ца ста ри јих од 15 го ди на при-
вре ме но или трај но ис кљу че но са тр жи шта ра да. 

Са ра стом бро ја не ак тив них у укуп ном ста нов ни штву Ср би је, сма-
њи ва ле су се пол не раз ли ке ме ђу не ак тив ним ли ци ма. То ме су, са јед не 
стра не, до при не ле про ме не у струк ту ри при вре де ко је су по го до ва ле за по-
шља ва њу жен ске рад не сна ге, а са дру ге стра не, раст бро ја тзв. обес хра-
бре них ли ца, ме ђу ко ји ма је ви ше му шка ра ца не го же на. Обес хра бре на 
ли ца су то ком тран зи циј ских про це са из гу би ли ста тус за по сле них и пре ко 
ка те го ри је не за по сле них пре шли у ка те го ри ју не ак тив них ли ца. Пре ма 
Аран да рен ку и са рад ни ци ма [2012], обес хра бре ност је глав ни раз лог не-
ак тив но сти му шка ра ца из при мар ног рад ног кон тин ген та (25–54), а бри га 
о де ци и ста рим ли ци ма је при мар ни раз лог не ак ти ви ра ња же на исте те 
ста ро сти. 

Ин тен зив но опа да ње ре ла тив них и ап со лут них по ка за те ља ак тив-
но сти то ком по след њег ме ђу по пи сног пе ри о да од ви ја ло се исто вре ме но 
са ста ре њем рад ног кон тин ген та и про ме на у спе ци фич ним сто па ма ак-
тив но сти пре ма ста ро сти. На Сли ци 2 је при ка за на кри ва ак тив но сти и 
ста ро сни са став рад ног кон тин ген та за 2002. и 2011. го ди ну. Ме ђу тим, на 
осно ву тих по да та ка мо гу се са мо до не ти за кључ ци о по сто ја њу ко ре ла-
ци је из ме ђу опа да ња ак тив но сти и ста ре ња, али не и о то ме ко је про ме не 
су ефект ни је де ло ва ле на сни жа ва ње сто пе ак тив но сти. 

2 Не ак ти вим ли ци ма се сма тра ју сва ли ца ко ја ни су ни за по сле на ни не за по сле на, без 
об зи ра на ста рост. За раз ли ку од уо би ча је ног кон цеп та не ак тив них пре ма ко ме се из ана ли-
зе ис кљу чу ју де ца мла ђа од 15 го ди на, а ко ји се ко ри сти у Ан ке ти о рад ној сна зи, ов де је 
да та ши ра сли ка не ак тив но сти, схва ће на у кон тек сту тзв. „ак тив них по тро ша ча” [Lee et al. 
2014].

3 NE ET (од ен гле ског Young pe o ple ne it her in em ployment nor in edu ca tion and tra i ning), 
је скра ће ни ца ко ја се од но си на ли ца ста ра 18–24 го ди не ко ја ни су ак тив на, а ни су на шко-
ло ва њу или обу ци. У сло бод ном пре во ду су то мла ди ко ји ни ти ра де, ни ти се шко лу ју.
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Сли ка 2. Кон цеп ту а ли за ци ја де ком по зи ци је раз ли ке у ви си ни сто пе ак тив но сти 
2002. и 2011. го ди не. 

На Сли ци 2 уо ча ва се да је од 2002. до 2011. го ди не, са опа да њем 
сто пе ак тив но сти рад ног кон тин ген та, ра стао број ли ца ста ри јих од 55 
го ди на, опа дао број мла ђих од 29 и сре до веч них ли ца ста рих 40–49 го-
ди на, као и да су спе ци фич не сто пе ак тив но сти опа ле у свим старо сним 
ка те го ри ја ма осим за пе то го ди ште 55–64 го ди не. Пре ци зни ји од го вор о 
до при но су по је ди них ком по нен ти опа да њу сто пе ак тив но сти рад ног кон-
тин ген та мо же се до би ти де ком по зи ци јом раз ли ке из ме ђу вред но сти 
оп штих сто па ко ја је опи са на у на ред ном одељ ку.

МЕ ТОД И РЕ ЗУЛ ТА ТИ

За ис тра жи ва ње до при но са ста ре ња сма ње њу сто пе ак тив но сти рад ног 
кон тин ген та, у овом ра ду је упо тре бљен де ком по зит ни ме тод Дас Гуп те 
[1993] ко ји је уте ме љен у кла сич ној де мо граф ској тех ни ци стан дар ди за-
ци је стопâ. С об зи ром да се у ана ли тич ком де лу рад осла ња на бо га ту 
по пи сну ста ти сти ку, ода бран је при ступ ко ји се пред ла же за укр ште не 
по дат ке. Пре ма Дас Гуп ти [1993], де ком по зи ци ја раз ли ке у вред но сти 
оп штих сто па у слу ча ју укр ште них по да та ка, по ред ком по зит ног ефек та, 
укљу чу је и до дат ни ефе кат ко ји се зо ве ефе кат раз ли ка у спе ци фич ним 
сто па ма, или ефе кат по на ша ња ста нов ни штва (ди рект ни ефе кат). При мер 
укр ште них по да та ка су по да ци о ак тив но сти, ста ро сти, по лу, обра зо ва њу 
и дру гим обе леж ји ма на осно ву ко јих се мо гу из ра чу на ти спе ци фич не 
сто пе за по је ди нач не ће ли је у та бе ли (на при мер за пе то го ди шње ста ро-
сне гру пе, по је ди нач не на вр ше не го ди не жи во та или за сва ког ис пи та ни ка 
по на о соб). Ако укр ште ни по да ци, на при мер, укљу чу ју ста рост (I), пол 
(Ј) и брач ни ста тус (K), тех ни ком де ком по зи ци је ге не ри са ће се че ти ри 
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ефек та: ефе кат ста ре ња (I-ефе кат), ефе кат по ла (Ј-ефе кат), ефе кат брач но-
сти (К-ефе кат) и ефе кат сто пе (R-ефе кат). 

У слу ча ју де ком по зи ци је ко ја је пред мет овог ра да, ка да по сто ји са мо 
је дан фак тор, ста рост (I), раз ли ка из ме ђу сто па ак тив но сти рад ног кон-
тин ген та за бе ле же них 2002. и 2011. го ди не, мо же се из ра зи ти на сле де ћи 
на чин: 

t. – T. = Rеф екат+ Iеф екат = [R(t–) – R(T—)] + [I(а–) – I(A—)],

где су, пре ма Дас Гуп ти [1993: 55]:

t. – T. – раз ли ка у вред но сти оп ште сто пе
R(T—) – стан дар ди зо ва на сто па ак тив но сти (стан дард сред њи број 

ста нов ни ка, по пу ла ци ја 1)

I(A—) – стан да р ди зо ва на сто па ак тив но сти (стан да рд сред ња вред ност 
спе ци фич не сто пе ак тив но сти, по пу ла ци ја 1)

R(t–) и I(а–) има ју исти из раз као прет ход на два на во да, осим што се 
од но се на по пу ла ци ју 2.

У Та бе ли 3 да та је про цент на ди стри бу ци ја ста нов ни штва ста ро сти 
15–64 го ди не (Ni, ni) и спе ци фич не сто пе ак тив но сти пре ма ста ро сти (Ti, ti) 

Та бе ла 3. Ста ро сна ди стри бу ци ја и спе ци фич не сто пе ак тив но сти ста нов ни штва 
Ср би је 2002. и 2011. го ди не

2002. (по пу ла ци ја 1) 2011. (по пу ла ци ја 2)
Старост I Ni Ti ni ti

15–19 1 10,33 18,76 8,19 10,97
20–24 2 10,68 59,79 8,95 44,80
25–29 3 10,52 79,06 9,78 71,91
30–34 4 9,93 87,27 10,11 80,65
35–39 5 10,13 88,21 10,06 81,95
40–44 6 11,09 87,24 9,57 80,66
45–49 7 12,96 82,12 9,85 77,75
50–54 8 11,91 71,04 10,59 69,21
55–59 9 8,12 44,06 12,14 49,06
60–64 10 4,33 25,08 10,76 21,88

Укуп но 15–64 100,00 67,69 100,00 59,36

Из вор: По пис ста нов ни штва, до ма ћин ста ва и ста но ва 2002. и 2011. го ди не, РЗС.
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за две го ди не. На осно ву њих је из ра чу на та оп шта сто па ак тив но сти рад ног 
кон тин ген та за 2002. и 2011. го ди ну и стан дар ди зо ва не сто пе ак тив но сти 
пре ма два мо гу ћа стан дар да: сред њи број ста нов ни ка пе то го ди шњих 
ста ро сних гру па (I-стан да р ди за ци ја) и сред ња вред ност спе ци фич них 
сто па ак тив но сти пре ма ста ро сти (R-стан дар ди за ци ја). I-стан дар ди за ци ја 
да је вред но сти стан дар ди зо ва них сто па ак тив но сти на осно ву ко јих се из-
ра чу на ва R-ефе кат (ефе кат сто па), и обр ну то, R-стан дар ди за ци јом до би ја-
мо вред но сти на осно ву ко јих про це њу је мо ефе кат ком по зи ци је (ста ре ња).

Оп шта сто па ак тив но сти рад ног кон тин ген та из но си ла је 67,69 и 
59,36% за 2002. и 2011. го ди ну, ре спек тив но, а раз ли ка из ме ђу ове две 
вред но сти би ла је 8,34 про цент на по е на. Та бе ла 4 по ка зу је да, ако би спе-
ци фич не сто пе ак тив но сти ва ри ра ле као што је су 2002. и 2011. го ди не, а 
ста ро сна струк ту ра оста ла иден тич на до 2011, он да би сто пе ак тив но сти 
у 2002. и 2011. ре спек тив но из но си ле 66,01 и 60,67%, да ју ћи раз ли ку од 
5,34 про цент на по е на. У слу ча ју иден тич них спе ци фич них сто па ак тив-
но сти у 2002. и 2011. го ди ни, уз ува жа ва ње про це са ста ре ња рад ног кон-
тин ген та, сто пе би из но си ле 64,84% у 2002. од но сно 61,84% у 2011. да ју-
ћи раз ли ку од све га 3 про цент на по е на. Иа ко би се у сва ком слу ча ју 
сто па ак тив но сти сма њи ла, нај ма ње опа да ње би се де си ло ка да се не би 
ме ња ле спе ци фич не сто пе.

Та бе ла 4. Стан дар ди за ци ја и декoмпозиција сто пе ак тив но сти рад ног кон тин-
ген та 

Сто па ак тив но сти 

Стан дар ди за ци ја Де ком по зи ци ја

2011.
(по пу ла ци ја 2)

2002.
(по пу ла ци ја 1)

Раз ли ка
(ефек ти)

Ди стри бу ци ја 
ефе ка та у 

процентима

R стан дар ди зо ва не 
сто пе ак тив но сти 61,84 64,84

-3
I= ефе кат 
ста ро сти

-35,97

I стан дар ди зо ва не 
сто пе ак тив но сти 60,67 66,01

-5,34
R= ефе кат 

сто па
-64,03

Оп шта сто па 
ак тив но сти 15–64 59,36 67,69 -8,34 100

Из вор: Об ра чун ау то ра.

Дру гим ре чи ма, 64% оства ре не раз ли ке у ви си ни сто пе ак тив но сти 
из ме ђу два по след ња по пи са ста нов ни штва у Ср би ји, је сте тзв. директни 
ефекат (ефе кат про ме ње них спе ци фич них сто па ак тив но сти). Пре о ста лих 
35,97% укуп не раз ли ке из ме ђу сто пе ак тив но сти у 2002. и 2011. го ди ни, 
оства ри се за хва љу ју ћи про ме ни ста ро сног са ста ва ста нов ни штва. 
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ЗА КЉУ ЧАК

Са про бле мом сма ње ња оби ма рад не сна ге и ста ре њем рад ног кон тин-
ген та су о ча ва ју се све раз ви је не зе мље. Упо ре до са на ра ста ју ћим про бле-
ми ма ко ји на ста ју као ди рект на по сле ди ца опа да ња еко ном ске ак тив но сти 
ста нов ни штва (де ба ланс ак тив ног и не ак тив ног де ла по пу ла ци је, одр жи-
вост по сто је ћих си сте ма со ци јал не за шти те), ра сте по тре ба за осве тља ва-
њем узр о ка опа да ња еко ном ске ак тив но сти, по себ но ме ђу рад но спо соб-
ним ли ци ма. Ме ђу број ним фак то ри ма ко ји се спо ми њу као узр о ци све 
ве ће не ак тив но сти је су ста ре ње рад ног кон тин ген та, раст об у хва та ви со ким 
обра зо ва њем, оте жан ба ланс лич них и по слов них оба ве за, све ма ња за ин-
те ре со ва ност за рад ме ђу мла ди ма и сл. Ана ли за сто пе ак тив но сти рад ног 
кон тин ген та у Ср би ји то ком по след њих 50 го ди на по ка за ла је по тре бу 
да се по себ но раз мо тре узр о ци опа да ња еко ном ске ак тив но сти то ком 
по след њег ме ђу по пи сног пе ри о да ка да је број ак тив них ли ца сма њен за 
ви ше од 420.000, или, у ре ла тив ном из но су, ка да је стопа активности сма-
ње на за 8 про цент них по е на. Ана ли зом ста ре ња рад ног кон тин ген та и кре-
та ња спе ци фич них сто па ак тив но сти пре ма ста ро сти, уо че на је ко ре ла ци ја 
из ме ђу ових де мо граф ских про ме на и опа да ња оп ште сто пе ак тив но сти, 
а при ме ном де ком по зит ног ме то да изо ло ван је ути цај ком по зит ног или 
струк тур ног ефек та (ефек та ста ре ња) и ди рект ног или бе хеј ви о рал ног 
ефек та (ефек та сто па). Стан дар ди за ци јом пре ма сред њим вред но сти ма 
сто па и сред њем бро ју ста нов ни ка, уо че на раз ли ка од 8 про цент них пое на 
је де ком по но ва на на ефек те. Ре зул тат је по ка зао да је сто па ак тив но сти у 
Ср би ји опа да ла под ути ца јем би хеј ви о рал них фак то ра дво стру ко ви ше не го 
под ути ца јем ста ре ња, од но сно да је нео п ход но ин си сти ра ти на про на ла-
же њу аде кват ног об ја шње ња за сма ње ње спе ци фич них сто па ак тив но сти 
у свим ста ро сним ко хор та ма рад ног кон тин ген та. У при лог овом за кључ-
ку мо же се на ве сти ту ма че ње Б. Ра ди во је вић [2012] у ко јем се ка же да уз 
прет по став ку да же не и му шкар ци ста ри ји од 50 го ди на у рад ној сна зи 
пар ти ци пи ра ју према истим сто па ма као њи хо ви вр шња ци у ЕУ, сто па 
ак тив но сти у Ср би ји мо гла би се по ве ћа ти за 7%. Иа ко су ре зул та ти де-
ком по зи ци је по ка за ли да и ста ре ње рад ног кон тин ген та ути че на сма ње-
ње ак тив но сти, до при нос ста ре ња је да ле ко ма њи не го што би се на пр ви 
по глед мо гло прет по ста ви ти.

С об зи ром да је нај ви ше ра до ва у ко ји ма се опа да ње сто пе ак тив но-
сти до во ди у ве зу са ста ре њем и струк тур ним еко ном ским про ме на ма, а да 
је сра змер но ма ли број ра до ва ко ји се ба ве ефек ти ма по на ша ња ста нов ни-
штва, у бу дућ но сти би фо кус тре ба ло по ме ри ти ка про ме на ма услед ко јих 
је, од уни вер зал ног обра сца сва ко днев ног функ ци о ни са ња, рад по стао са мо 
јед на у ни зу жи вот них функ ци ја, ко ја да нас пред ста вља из бор а не пра во 
и оба ве зу сва ког по је дин ца и гру пе.
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SUM MARY: To ex pla in the ca u ses of the re cent dec re a se in eco no mic ac ti vity in 
Se r bia and ascer tain the ex tent to which po pu la tion aging has con tri bu ted to this phe no-
me non, this pa per uses the de com po si tion met hod to qu an tify two dif fe rent kinds of 
ef fects: com po si te and di rect. Di rect ef fects or ra te ef fects oc cur due to chan ges in the 
po pu la tion’s be ha vi o ur, typi cally bro ught on by a chan ged cul tu ral or in sti tu ti o nal con text 
or chan ges in the sta te of the la bo ur ma r ket. Com po si te ef fects re pre sent pu rely de mo-
grap hic ef fects, ari sing due to age re-com po si tion of the po pu la tion. This pa per uses 
cen sus da ta and the Prit hwis Das Gup ta de com po si tion met hod – wi dely ac cep ted as best 
prac ti ce for this type of re se arch. The re sults ha ve shown that be ha vi o u ral fac tors we re twi ce 
as im por tant as de mo grap hic fac tors in ex pla i ning the dec re a se in the ra te of eco no mic 
ac ti vity seen in the most re cent in ter-cen sal pe riod.
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СА ЖЕ ТАК: Ср би ја је у дру гој де це ни ји 21. ве ка ме ђу де мо граф ски 
нај ста ри јим зе мља ма све та са из ра же ном де по пу ла ци јом. Про ду же ње оче-
ки ва ног тра ја ња жи во та и ду го го ди шњи ни во фер ти ли те та ис под про сте 
ре про дук ци је, као и еми гра ци ја пре те жно мла дог ста нов ни штва, основ ни 
су фак то ри де мо граф ског ста ре ња у Ср би ји и ак ту ел ног сма ње ња бро ја 
ста нов ни ка. Као по сле ди ца ви ше де це ниј ских не по вољ них де мо граф ских 
трен до ва, ста ро сна струк ту ра све ви ше по ста је огра ни ча ва ју ћи фак тор при 
де фи ни са њу ме ра по пу ла ци о не по ли ти ке. У пе ри о ду 1991–2011, кон тин гент 
же на ста рих из ме ђу 15–49 го ди на сма њио се за 250.000, а у исто вре ме и 
по пу ла ци ја же на у тзв. оп ти мал ном ре про дук тив ном до бу (20–34 го ди не) 
ма ња је за го то во 90.000. Ма те ма тич ким си му ла ци ја ма, у ко ји ма тре нут ну 
ди стри бу ци ју ста нов ни штва Ср би је по ста ро сти и по лу про јек ту је мо у 
на ред ним де це ни ја ма, по ка за но је ка кав се ре зул тат мо же оче ки ва ти са 
ра стом фер ти ли те та, про ду же њем оче ки ва ног тра ја ња жи во та и при ли вом 
мла дих ими гра на та. На ро чи то је фо кус на огра ни че њи ма ко је по ста вља 
на сле ђе на ста ро сна струк ту ра у по пу ла ци о ној ди на ми ци. Раз ма тран је 
по јам де мо граф ске инер ци је и ди ску ту је се да ли је де по пу ла ци о ни ефе кат 
не за у ста вљив у на ред них не ко ли ко де це ни ја. 

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: ста ро сна струк ту ра, по пу ла ци о на по ли ти ка, про-
јек ци је ста нов ни штва, Ср би ја

Не га тив не тен ден ци је у по гле ду кре та ња укуп ног ста нов ни штва 
Ср би је при сут не су већ го то во две де це ни је. Ра то ви на про сто ру бив ше 
СФРЈ по кре ну ли су та лас из бе гли ца и ин тер но ра се ље них ли ца, што је 
са мо на крат ко (то ком де ве де се тих) убла жи ло и од го ди ло деј ство ра ни је 
ус по ста вље них не по вољ них трен до ва. Не га тив ни при род ни при ра штај, 
ко ји је при су тан од 1992. го ди не, ути цао је да се број ста нов ни ка Ср би је 
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у по след њем ме ђу по пи сном пе ри о ду сма њи за го то во 300.000 (у по след ње 
две де це ни је за пре ко 500.000). Не то еми гра ци ја је око 65.000 (на осно ву 
ме то до ло шки упо ре ди вих по да та ка по след ња два по пи са), што ука зу је 
да је еми гра ци ја про блем ко ји ви ше не оп те ре ћу је са мо не ке не раз ви је не 
де ло ве Ср би је, већ чи та ву зе мљу. Де по пу ла ци ја је та ко пот пу на, а пад бро-
ја ста нов ни ка је из у зет но ве ли ки [Пенев и Ма рин ко вић 2012]. 

Ко ре ни де мо граф ског про бле ма у Ср би ји се жу до пе де се тих го ди на 
20. ве ка, па и не што ра ни је [Pe nev 1995]. Ста ти стич ки по да ци по чев од 
1956. не пре кид но ре ги стру ју не до вољ не сто пе ра ђа ња (ис под ни воа про-
сте ре про дук ци је [Pe nev 2001]), што као ре зул тат до во ди до ста ре ња ста-
нов ни штва, и по чет ком 1990-их до не га тив ног при род ног при ра шта ја. За 
шест де це ни ја го ди шњи број жи во ро ђе ња се ин тен зив но сма њи вао, па се 
са да ра ђа чак 100 хи ља да де це ма ње у од но су на по че так 1950-их. У истом 
пе ри о ду број умр лих се на го ди шњем ни воу по ве ћа ва и по чет ком 21. ве ка 
стал но из но си пре ко 100.000. Та ко је при род ни при ра штај већ тре ћу де-
це ни ју не га ти ван, а смрт ни слу ча је ви у дру гој де ка ди „но вог” ве ка над-
ма шу ју број жи во ро ђе ња за 30.000–35.000. 

Ми гра ци о ни сал до на ни воу зе мље је, укуп но по сма тра но, у пе ри о ду 
1953–2011. по зи ти ван, али тен ден ци је с кра ја 20. ве ка и почетк a 21. ве ка 
по ка зу ју да у на ред ном пе ри о ду тре ба оче ки ва ти не га тив ни пред знак. У 
по след ње две де це ни је (1991–2011) зе мљу је на пу сти ло око 340.000 љу ди, 
али је број ин тер но ра се ље ног и из бе глог ста нов ни штва с про сто ра бив ше 
Ју го сла ви је био ве ћи (не што пре ко по ла ми ли о на) па је ми гра ци о ни сал-
до по зи ти ван. Пре су ко ба из 1990-их са мо је у пе ри о ду 1971–1981. би ло 
ви ше до се ље них не го од се ље них. Пре ма про це на ма по је ди них ау то ра 
ак ту ел на не то еми гра ци ја го ди шње из но си око 15.000 ли ца [Никитовић 
2013]. Ми гра ци је из ру рал них де ло ва зе мље оја ча ле су де по пу ла ци о не 
трен до ве и зна чај но су ути ца ле на ста ро сно-пол ну струк ту ру ста нов ни-
штва се о ских под руч ја. Пад бро ја ста нов ни ка у Ср би ји на на сељ ском ни воу 
при су тан је у по је ди ним кра је ви ма то ком 1950-их и 1960-их го ди на, по чет-
ком ур ба ни за ци је и ин ду стри ја ли за ци је зе мље, што се ка сни је на ста ви ло 
са ма сов ним од ла ском љу ди на тзв. при вре ме ни рад у ино стран ство то ком 
1960-их и по чет ком 1970-их. Те ри то ри јал на ди фе рен ци ја ци ја на на се ља 
ко ја број ча но ра сту и она ко ја број ча но опа да ју из ра же на су већ 1960-их 
го ди на [Спасовски и Илић 1989]. Упр кос чи ње ни ци да су же не на се лу 
има ле ви ши ни во фер ти ли те та од же на у гра до ви ма, због не по вољ ни је 
ста ро сне и по ре ме ће не пол не струк ту ре, се о ско ста нов ни штво се по чев 
од 1953. го ди не не пре кид но сма њу је [Pe nev 1999].

Де мо граф ско ста ре ње је про цес ко ји у Ср би ји тра је већ ви ше од 40 
го ди на, по чев од кра ја 1960-их ка да је ста нов ни штво би ло де мо граф ски 
нај мла ђе. Ср би ја је на осно ву по да та ка по след њег по пи са (2011), са про сеч-
ном ста ро шћу ста нов ни штва од 42,2 го ди не, ин дек сом ста ре ња1 од 1,22 
и уде лом ста рих 65 или ви ше го ди на од 17,4%, ме ђу де мо граф ски нај ста-
ри јим зе мља ма у све ту. Пре ма по да ци ма по след ња два по пи са, ста ре ње 

1 Од нос ста рих 65+ и мла дих до 15 го ди на.
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ста нов ни штва је ин тен зи ви ра но. Про сеч на ста рост ра сте (по ве ћа ње за 
две го ди не), број мла дих (до 15 го ди на) се, у овом ме ђу по пи сном пе ри о ду 
(2002–2011), сма њио за 150.000, а број ста рих 85 или ви ше го ди на је го то во 
дво стру ко ве ћи. Ба за ста ро сно-пол не пи ра ми де2 (де ца до пет го ди на) се за 
две де це ни је су зи ла за 30%, док је врх (ста ри 85 или ви ше) ши ри за 40% 
код му шка ра ца и за чак 70% код же на. Зна чај ста ро сне струк ту ре у де по-
пу ла ци ји, најjасније је уоч љив код по ре ђе ња же на у фер тил ном до бу. У 
пе ри о ду 1991–2011. кон тин гент же на ста рих из ме ђу 15–49 го ди на се сма-
њио за 250.000. У исто вре ме и по пу ла ци ја же на у тзв. оп ти мал ном ре про-
дук тив ном до бу (20–34 го ди не) ма ња је за го то во 90.000. Же не ста ре 65 
или ви ше го ди на по ве ћа ле су свој удео у укуп ној по пу ла ци ји же на са 13% 
на ско ро 20%. 

Као по сле ди ца ви ше де це ниј ских не по вољ них де мо граф ских трен-
до ва, ста ро сна струк ту ра све ви ше по ста је огра ни ча ва ју ћи фак тор при де-
фи ни са њу ме ра по пу ла ци о не по ли ти ке. Ка ко би се што бо ље са гле да ла 
пер спек ти ва по пу ла ци о не ди на ми ке у Ср би ји, по шло се од при сту па 
ко ји се ко ри сти код ме то да де мо граф ских про јек ци ја и ма те ма тич ким си-
му ла ци ја ма3 при ка за ни су од ре ђе ни, ма ње и ви ше ре ал ни, ис хо ди про ме на 
у кре та њу ста нов ни штва. Циљ ра да ни је да се да ју прог но зе бу ду ћег 
кре та ња ста нов ни штва, већ да се од ре ђе ним хи по те за ма, ко је чак и ни су 
ре ал не, ура де про јек ци је ко је ће на јед но ста ван на чин по ка за ти ко ја су 
то објек тив на огра ни че ња ко ја су пред до но си о ци ма од лу ка о ме ра ма по-
пу ла ци о не по ли ти ке. Же ља је да се по ка же ко ји су то до ме ти у ко рек ци-
ја ма ком по нен ти кре та ња ста нов ни штва ко ји су ре ал но мо гу ћи услед 
ак ту ел не ста ро сне струк ту ре ста нов ни штва. 

ДА ЛИ У СР БИ ЈИ МО ЖЕ ДА СЕ  
ЗА У СТА ВИ ДЕ ПО ПУ ЛА ЦИ ЈА?

Сма ње ње укуп ног бро ја ста нов ни ка Ср би је пр ви пут је еви ден ти ра но 
у по след њем ме ђу по пи сном пе ри о ду (2002–2011) и из но си ло је око 360.000. 
На осно ву ак ту ел ног трен да у не га тив ном при род ном при ра шта ју (2011–
2017) ко ји из но си за се дам го ди на 255.000, мо же се про це ни ти да ће у ме-
ђу по пи сном пе ри о ду 2011–2021. он из но си ти од 365.000 до 370.000, што је 
за око 70.000 ви ше не го у прет ход ном (2002–2011). Оче ки ва ња су да го ди-
шња раз ли ка из ме ђу умр лих и ро ђе них, по чет ком тре ће де це ни је 21. ве ка 
бу де око 40.000 и да ће на ста ви ти да ра сте до чак 60.000, сре ди ном ве ка. 
Ја сно је да ће се на овај на чин укуп но ста нов ни штво зна чај но сма њи ти, 
од но сно до 2061. го ди не (за по ла ве ка), уко ли ко се за др же по сто је ће вред-
но сти у уми ра њу и ра ђа њу, а прет по ста ви нул ти ми гра ци о ни сал до, Ср би ја 
ће има ти око 4,3 ми ли о на ста нов ни ка (Гра фи кон 1, Ва ри јан та 1). На рав но 
из о ста вља ње ми гра ци о не ком по нен те оста вља про стор да у ствар но сти 
има мо зна чај но дру га чи ји ис ход. Ра ди јед но став ни јег раз у ме ва ња по пу-

2 Ана ли за ста ро сно-пол не пи ра ми де, пре у зе та из: [Mаринковић 2018].
3 Ко ри шћен је про грам за из ра ду про јек ци ја Spec trum 5.7.
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ла ци о не ди на ми ке и ути ца ја по је ди них ком по нен ти кре та ња на број ност 
и струк ту ру ста нов ни штва, ма те ма тич ким си му ла ци ја ма по ку ша ће мо да 
ме ри мо њи хов по је ди нач ни зна чај. По чет на го ди на за из ра ду про јек ци ја 
је 2011. а мак си мал ни про јек ци о ни хо ри зонт је до 2061. го ди не.

РАСТ ФЕР ТИ ЛИ ТЕ ТА

Сто па укуп ног фер ти ли те та у Ср би ји, по след њих де сет го ди на, из-
но си око 1,4 де те та по же ни, што је ни же од европ ског про се ка (1,6) 4. Нај-
ви ше вред но сти у пе ри о ду 2011–2016. го ди на за бе ле же не су у Фран цу ској 
и Швед ској (око 1,9 де те та по же ни), што је и да ље не до вољ но за ни во 
про сте ре про дук ци је. Уко ли ко прет по ста ви мо ни во ра ђа ња у Ср би ји, као 
у Швед ској од 1,9 де те та по же ни, у чи та вом про јек ци о ном пе ри о ду, уз 
за др жа ва ње тре нут них вред но сти мор та ли те та, са нул тим ми гра ци о ним 
сал дом, Ср би ја би до 2061. го ди не има ла ма ње ста нов ни ка не го по сле 
Дру гог свет ског ра та (Гра фи кон 1, Ва ри јан та 2). Ви ше вред но сти фер ти-
ли те та су крај ње не ре ал не, а све ни же би за ре зул тат има ле још ин тен зив-
ни ји пад бро ја ста нов ни ка. Мо же се за кљу чи ти да у по сто је ћим де мо граф-
ским при ли ка ма, по ди за ње ни воа ра ђа ња ни је до вољ но за за у ста вља ње 
де по пу ла ци је. Ипак по ре ђе ње са ак ту ел ним вред но сти ма при род ног кре-
та ња ста нов ни штва и пр вом ва ри јан том про јек ци ја, по ка зу је да би 2031. 
го ди не Ср би ја има ла 460.000 ста нов ни ка ви ше, а на кра ју про јек ци о ног 
хо ри зон та чак 1,3 ми ли о на ви ше ста нов ни ка.

СМА ЊЕ ЊЕ СПЕ ЦИ ФИЧ НИХ СТО ПА СМРТ НО СТИ

Спе ци фич не сто пе смрт но сти су у Ср би ји од 2 до чак 3 пу та ви ше 
не го код нај ра зви је ни јих евр оп ских зе ма ља. При ме ра ра ди, му шкар ци 
ста ри 45–74 го ди не у Ср би ји има ју ви ше сто пе смрт но сти не го што су 
има ли њи хо ви вр шња ци из Швед ске пре 60 го ди на. Оче ки ва но тра ја ње 
жи во та при жи во ро ђе њу је у по ре ђе њу са зе мља ма Се вер не и За пад не 
Евро пе, за 7–9 го ди на ни же код му шка ра ца у Ср би ји (у 2016. из но си 73,2), 
док је код же на раз ли ка од 6–8 го ди на (у 2016. из но си 78,2).

Про јек ци је ста нов ни штва Ср би је по ка зу ју да би у вре мен ском ин тер-
ва лу до 30 го ди на, нај ве ћи успех у убла жа ва њу де по пу ла ци је има ле ме ре 
ве за не за сма ње ње спе ци фич них сто па смрт но сти, од но сно по ве ћа ња 
оче ки ва ног тра ја ња жи во та. На и ме, уко ли ко би ста нов ни штво Ср би је, 
по чев од 2011. го ди не уми ра ло по спе ци фич ним сто па ма смрт но сти нпр. 
Шве ђа на (уз за др жа ва ње ак ту ел них вред но сти фер ти ли те та и нул ти ми-
гра ци о ни сал до), у пр вих пет го ди на де по пу ла ци ја би чак би ла за у ста вље-
на (Гра фи кон 1, Ва ри јан та 3). Све до 2041. го ди не ефек ти зна чај ног па да 
смрт но сти према ста ро сти, да ли би бо ље ре зул та те од ва ри јан те про јек ци ја 
с ви со ком сто пом фер ти ли те та (од 1,9 де те та по же ни). Ка сни је би не по-
вољ на ста ро сна струк ту ра и ни зак фер ти ли тет усло ви ли ин тен зив ни ји 

4 Eu ro stat [2018].
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пад бро ја ста нов ни ка. Та ко би 2061. го ди не ре зул тат био ду пло скром ни ји 
не го под деј ством ви со ког фе р ти ли те та. Мо же се кон ста то ва ти да би зна-
чај но сма ње ње спе ци фич них сто па смрт но сти има ло по зи ти ван ефе кат 
у крат ком и сред њем ро ку (до 30 го ди не) али да је не до вољ но за за у ста-
вља ње де по пу ла ци о них трен до ва. 

У ко јој ме ри ста ро сна струк ту ра огра ни ча ва деј ство при род них ком-
по нен ти го во ри Ва ри јан та 4 (Гра фи кон 1), да чак и са усва ја њем ре про-
дук тив них нор ми и мор та ли тет ног обра сца Шве ђа на, Ср би ја би 2061. 
го ди не има ла ма ње ста нов ни ка не го 2011. го ди не. Тре нут на де по пу ла ци-
ја би се од го ди ла за на ред них 25 го ди на али би смо до кра ја про јек ци о ног 
хо ри зон та има ли око ми ли он ста нов ни ка ма ње не го на по чет ку.

ПРО МЕ НА СТА РО СНЕ СТРУК ТУ РЕ

Ка да би ди стри бу ци ја према ста ро сти ста нов ни штва Ср би је 2011. го-
ди не би ла као у вре ме по пи са из 1971. го ди не, мо мен тал но би се за у ста ви-
ла де по пу ла ци ја ста нов ни штва, а по раст би се еви ден ти рао на ред них 35 
го ди на без об зи ра на ак ту ел не не по вољ не сто пе уми ра ња и ра ђа ња (Гра-
фи кон 1, Ва ри јан та 5). На кра ју про јек ци о ног ци клу са ста нов ни штво би 
се сма њи ло за око 700.000 ста нов ни ка у по ре ђе њу с по чет ним бро јем. Уз 
уме ре ни по раст фер ти ли те та на 1,6 де те та по же ни (европ ски про сек) и 
за др жа ва ње не по вољ них сто па смрт но сти, у на ред них 50 го ди на не би 
би ло де по пу ла ци је (Гра фи кон 1, Ва ри јан та 6). Ове две ва ри јан те нај сли-
ко ви ти је по ка зу ју ко ли ки је зна чај ста ро сне струк ту ре у по пу ла ци о ној 
ди на ми ци. 

ИМИ ГРА ЦИ ЈА

Кон ста то ва но је да без зна чај ни је про ме не у ди стри бу ци ји ста нов-
ни штва пре ма ста ро сти, не мо гу ће је за у ста ви ти де по пу ла ци ју. По ста вља 
се пи та ње ка ко он да ефи ка сно де ло ва ти на ста ро сну струк ту ру? Ду го-
роч но, раст сто па ра ђа ња је нај си гур ни ји пут али нас ис ку ства раз ви је них 
зе ма ља уче да је из у зет но те шко одр жа ти ни во ра ђа ња на ре ла тив но ви-
со ком ни воу, без об зи ра ко ли ко ула га ли у про на та ли тет не ме ре. Дру га 
ме ра ко јом се ути че на под мла ђи ва ње ста ро сне струк ту ре је ими гра ци ја 
мла дог ста нов ни штва. Ми гра ци је уоп ште но мо гу (у за ви сно сти од оби ма) 
у крат ком ро ку зна чај но да ути чу на ди стри бу ци ју ста нов ни ка пре ма 
ста ро сти. По ста вља се пи та ње ко ли ко је ими гра на та по треб но да би се 
под мла ди ло ста нов ни штво у Ср би ји? 

Го ди шњи при лив од 20.000 ими гра на та од 2020. го ди не, што је укуп но 
820.000 до 2061. или око 11% тре нут ног бро ја ста нов ни ка, уз за др жа ва ње 
оста лих па ра ме та ра на ак ту ел ном ни воу, ни је до вољ но за зна чај ни је убла-
жа ва ње де по пу ла ци је (Гра фи кон 1, Ва ри јан та 7). На тај на чин 2036. го ди не 
има ли би смо већ ми ли он ста нов ни ка ма ње, а до кра ја про јек ци о ног хо ри-
зон та око 1,6 ми ли о на ма ње не го 2011. го ди не. По зи ти ван ми гра ци о ни 
сал до на го ди шњем ни воу од 20.000 љу ди (од 2020. го ди не) имао би јед нак 
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ефе кат на кре та ње укуп ног ста нов ни штва као по ве ћа ње фе р ти ли те та на 
1,9 де те та по же ни. Ли ци ти ра ња с ве ћим бро јем ими гра на та су пре те ра на 
и крај ње не ре ал на, па их не ће мо раз ма тра ти.

Гра фи кон 1. Уку пан број ста нов ни ка – ре зул та ти си му ла ци је осам ва ри јан ти, 
Ср би ја 1948–2061.

Из вор: Ау то ро ва из ра чу на ва ња. 
На по ме на: Од 1948. до 2011. го ди не при ка за ни су зва нич ни ре зул та ти по пи са  

уз од ре ђе не ко рек ци је ау то ра5.

По след ња ва ри јан та про јек ци је ста нов ни штва је ре ал но мо гу ћа и 
мо жда пред ста вља на чин ка ко мо же да се убла жи де по пу ла ци ја (Гра фи-
кон 1, Ва ри јан та 8). Ту се под ра зу ме ва раст фе р ти ли те та на око 1,6 де те та 
по же ни (што је европ ски про сек) и по сте пе но про ду жа ва ње оче ки ва ног 
тра ја ња жи во та при жи во ро ђе њу (у пе ри о ду 2011–2061) са 72 го ди не на 
83 за му шкар це и са 77 на 86 за же не. Та ко ђе нео п ход на је и ими гра ци ја, 
ко ја под ра зу ме ва по зи ти ван ми гра ци о ни сал до од 2025. го ди не, с го ди-
шњим ни во ом од 20.000 ли ца. Ре зул тат је ми ли он ста нов ни ка ма ње не го 
тре нут но, што је го то во три пу та ви ше од пр ве нај не по вољ ни је ва ри јан те.

ДИ СКУ СИ ЈА И ЗА КЉУ ЧАК

По јам де мо граф ске инер ци је ве зан је за узр оч но-по сле ди чан од нос 
ста ро сно-пол не струк ту ре и по пу ла ци о не ди на ми ке. Као што се мо же 
ви де ти на при ме ру про јек ци ја ста нов ни штва, на сле ђе на ста ро сна струк-
ту ра мо же знат но огра ни чи ти ефек те при род не про ме не бро ја ста нов ни ка. 

5 Ви ше у: [Маринковић 2018].
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По сма тра но од сре ди не 20. ве ка, упра во је за хва љу ју ћи тзв. де мо граф ском 
мо мен ту му, од но сно та да по вољ ној ста ро сној струк ту ри, од ло жен не га-
тив ни при род ни при ра штај, упр кос де це ниј ском не до вољ ном ра ђа њу. На 
осно ву прет ход них при ме ра мо же се с ве ли ком си гур но шћу твр ди ти да 
је де по пу ла ци ја у Ср би ји не за у ста вљи ва у на ред них 50 го ди на. Ка да се 
упо ре де изо ло ва но ва ри јан те с ви со ким фер ти ли те том, сма ње ним сто па-
ма смрт но сти и при ли вом ими гра на та, мо же мо за кљу чи ти да по зи ти ван 
ефе кат код јед не ком по нен те ни је до во љан да се зна чај ни је ути че на кре-
та ње ста нов ни штва, по себ но ако је на сле ђе на ста ро сна струк ту ра та ко 
не по вољ на ка ква је тре нут но у Ср би ји.

 
Ни јед на европ ска зе мља не ма ни во ра ђа ња до во љан за про сту ре про-

дук ци ју, па је те шко оче ки ва ти да га Ср би ја, би ло ка квим под сти ца ји ма 
до сег не. На ро чи то, ако се зна, да ни је до вољ но са мо до ћи до гра ни це 
2,08–2,10 де те та по же ни, већ тре ба за др жа ти тај ни во. Зе мље по пут Фран-
цу ске и Швед ске по сле де це ни ја ула га ња у по пу ла ци о ну по ли ти ку, с 
ви со ким при ли вом ими гра на та ко ји но се ви ше ре про дук тив не нор ме од 
до ми цил ног ста нов ни штва и под мла ђу ју ста ро сну струк ту ру, успе ва ју 
да има ју ни во од 1,9 де те та по же ни, што је ни же од оног по треб ног за за-
ме ну ге не ра ци ја. 

Мно ге раз ви је не зе мље су пре по зна ле да се ула га њем у здрав ство, 
пре вен ти ву и еду ка ци ју ста нов ни штва мо же ефи ка сно ути ца ти на сма-
ње ње спе ци фич них сто па смрт но сти и про ду же ње оче ки ва ног тра ја ња 
жи во та. Дуг жи вот ни век ста нов ни штва је оп шти ци ви ли за циј ски циљ 
али и на чин да дру штво има ма ње тур бу лент не де мо граф ске про ме не. У 
Ср би ји са ре ла тив но ви со ким сто па ма смрт но сти (у европ ским окви ри ма) 
јед но став но је за кљу чи ти за што би ме ре, ко је за циљ има ју по пра вља ње 
здрав стве ног ста ња, би ле по жељ не и зна чај не у по пу ла ци о ној ди на ми ци. 
По зи тив не про ме не у здрав стве ној за шти ти мо гу по тен ци јал но де ло ва ти 
на це ло куп ну по пу ла ци ју, док по ве ћа ње фер ти ли те та има огра ни че но деј-
ство са мо на по пу ла ци ју у ре про дук тив ном уз ра сту, чи ме ефе кат сма ње-
ња спе ци фич них сто па смрт но сти, у од ре ђе ном вре мен ском ро ку, мо же 
би ти зна чај ни ји од под сти ца ња ра ђа ња. Ду го роч но, ме ђу тим, фер ти ли тет 
ути че на ба зу ста ро сно-пол не пи ра ми де и то ком вре ме на ње го во деј ство 
на ста ро сну струк ту ру ста нов ни штва је зна чај ни је. У ин тер ва лу до 30 го-
ди на сна жни ји је ути цај сма ње ња смрт но сти на де по пу ла ци ју у Ср би ји, 
док за ду же вре мен ске пе ри о де раст фер ти ли те та има ве ћи зна чај. Сма ње-
њем спе ци фич них сто па смрт но сти не про ду жа ва се са мо жи вот ни век 
ста нов ни штва, већ се по сред но по ве ћа ва број го ди на жи во та у до бр ом 
здра вљу.

Ис тра жи ва ње у овом ра ду по ка за ло је да по ред под сти ца ња ра ђа ња, 
тре ба уве сти зна чај ни је ме ре за сма ње ње спе ци фич них сто па смрт но сти 
и од ре ди ти по ли ти ку пре ма ими гра ци ји, јер се не мо же дру га чи је убла-
жи ти пад бро ја ста нов ни ка. По ли ти ка пре ма ими гра ци ји го то во увек је 
кон тро верз на и за со бом по вла чи мно га дру штве на пи та ња. Раз ли чи те 
ва ри јан те про јек ци ја су по ка за ле да ни је ре ал но оче ки ва ти да до ђе до 
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по бољ ша ња у укуп ном кре та њу ста нов ни штва без зна чај не ими гра ци је. 
Не по вољ на ста ро сна струк ту ра не мо же да се под мла ди без по зи тив ног 
ми гра ци о ног сал да код мла дих гру па ста нов ни штва. 

По пу ла ци о на по ли ти ка у Ср би ји те жи да ути че на ком по нен те кре-
та ња ста нов ни штва и то, пре све га, про на та ли тет ним ме ра ма. Под сти ца ње 
ра ђа ња се нај че шће ви ди као је ди ни мо гу ћи на чин да се про ме не де мо-
граф ски то ко ви. Че сто се, не до вољ но ар гу мен то ва но, ве ли ка сред ства 
пред ла жу за под сти ца ње ра ђа ња, иа ко је из ве сно да та кве ме ре ни су до-
вољ не. Чак и да има же ље ног ефек та, не мо гу спре чи ти де по пу ла ци ју. 
Основ ни про блем с ко јим се дру штво у Ср би ји, ка да је у пи та њу ин тен зи-
ван пад бро ја ста нов ни ка, су о ча ва, је да не ма ко да ра ђа. Др жа ва, уко ли ко 
же ли да убла жи де по пу ла ци ју, тре ба да усме ри сво је ак ци је и на по бољ-
ша ње мор та ли тет них и ми гра ци о них усло ва, под јед на ко с под сти ца њем 
ра ђа ња. Та ква по ли ти ка до не ла би бр же и зна чај ни је ре зул та те, док стра-
те ги ја под сти ца ја ра ђа ња тре ба да бу де осми шље на ду го роч но и усме ре на 
ка ци љу до сти за ња ни воа про сте ре про дук ци је ста нов ни штва у ду жем 
ро ку. За раз ли ку од про на та ли тет них ме ра по пу ла ци о не по ли ти ке, ко је 
мо ра ју да бу ду кон ти ну и ра не и чи је ефек те мо же мо да ви ди мо тек у де-
це ни ја ма ко је сле де, ин си сти ра ње на пре вен ти ви и бо ља здрав стве на 
за шти та мо гу у крат ком ро ку да да ју ре зул тат у сма ње њу смрт но сти ста-
нов ни штва, па са мим тим и у убла жа ва њу па да бро ја ста нов ни ка. По вољ-
на ими гра ци о на по ли ти ка, при вла че ње мла дог ре про дук тив но ак тив ног 
ста нов ни штва, под мла ди ло би ста ро сну струк ту ру и ство ри ло пред у слов 
нео п хо дан да се зна чај ни је убла же не по вољ ни де мо граф ски то ко ви.
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SUM MARY: Ser bia in the se cond de ca de of the 21st cen tury is one of the de mo-
grap hi cally ol dest co un tri es of the world with mar ked de po pu la tion. The pro lon ga tion of 
li fe ex pec tancy and the long-term fer ti lity be low the le vel ne e ded for po pu la tion re pla ce-
ment, as well as the emi gra tion of pre do mi nantly young pe o ple, are the main fac tors for 
de mo grap hic aging in Ser bia and the cur rent dec re a se in po pu la tion si ze. As a re sult of 
de ca des-long adver se de mo grap hic trends, the age struc tu re is in cre a singly be co ming a 
li mi ting fac tor in de fi ning po pu la tion po licy me a su res. In the pe riod bet we en years 1991 
and 2011, the co hort of wo men aged bet we en 15–49 years dec re a sed by 250 tho u sand, 
and at the sa me ti me the po pu la tion of wo men in the so-cal led op ti mal re pro duc ti ve age 
(20–34 years) dec re a sed by al most 90 tho u sand. Mat he ma ti cal si mu la ti ons, in which the 
cur rent di stri bu tion of the po pu la tion of Se r bia by age and sex is pro jec ted in the co ming 
de ca des, will show what the re sult can be ex pec ted with the growth of fer ti lity, the pro-
lon ga tion of li fe ex pec tancy and in flux of young im mi grants. In par ti cu lar, the fo cus will 
be on the con stra ints im po sed by the in he ri ted age struc tu re on the po pu la tion dyna mics. 
The no tion of de mo grap hic ine r tia will be con si de red and whet her the de po pu la tion ef fect 
is un stop pa ble in the next few de ca des. We di scuss pos si bi li ti es and con stra ints in esta-
blis hing po pu la tion po licy me a su res.

KEYWO RDS: Age struc tu re, po pu la tion po licy, po pu la tion pro jec ti ons, Ser bia
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 Де парт ман за ге о гра фи ју, ту ри зам и хотелијерство 
Трг До си те ја Об ра до ви ћа 3, Но ви Сад, Ср би ја
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СА ЖЕ ТАК: Ста рост је од ин ди ви ду ал ног ста ња, пре ко по ро дич ног, 
по ста ла ко лек тив ни и дру штве ни „про блем”, не рет ко ту ма че на са мо ста ти-
стич ки и еко ном ски. Ко ли ко је дру штво со ци јал но од го вор но и со ли дар но, 
ко ли ко је ду бок ме ђу ге не ра циј ски јаз, а ко ли ко ја ка спо на из ме ђу ста рих и 
мла дих, не ка су од пи та ња са др жа них у ци ље ви ма и за да ци ма овог ра да. 
По сто ја ње тра ди ци о нал них и ху ма них вред но сти, раз ме на осе ћа ња, пре но-
ше ње зна ња, ве шти на и ис ку ста ва из ме ђу нај ста ри је и нај мла ђе ге не ра ци је, 
ана ли зи ра ни су кроз ста во ве уче ни ка ода бра них раз ре да основ не шко ле и 
сту де на та на те ри то ри ји Но вог Са да. Ана ли за об у хва та уче ста лост, обим и 
ак тив но сти то ком вре ме на ко је ис пи та ни ци про во де с нај ста ри јим чла но ви-
ма по ро ди це и до ма ћин ства. Ре зул та ти ис тра жи ва ња по слу жи ће као осно ва 
за ре ал ну про це ну ста ња у дру штву, освр ћу ћи се на од но се у по ро ди ци ко ји 
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су пре тр пе ли про ме не у не ко ли ко по след њих де це ни ја. Та ко ђе, усме ри ће 
кре а то ре по ли ти ка на ва жност и по тен ци јал ста рих су гра ђа на на по љу очу-
ва ња за јед ни це, кул ту ре, на сле ђа, исто вре ме но ис ти чу ћи ва жност фи зич ког 
и пси хо ло шког осе ћа ја ко ри сно сти и функ ци о нал но сти ста рих љу ди.

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: ме ђу ге не ра циј ска по ве за ност, со ли дар ност, ста ри, 
Но ви Сад, уче ни ци, сту ден ти

Гло бал но ста ре ње пред ста вља ци ви ли за циј ски три јумф ме ди цин ских, 
здрав стве них, со ци јал них и еко ном ских ме ра, али исто вре ме но и је дан од 
нај ве ћих иза зо ва у 21. ве ку [Wo rld Po pu la tion Agеing: Re port 2015]. Ста ри је 
осо бе су дру штве но-еко ном ски ре сурс ко ји ће на ста ви ти да ра сте, а број 
ста рих љу ди ра сте бр же не го број љу ди би ло ко је дру ге ста ро сне ка те го-
ри је, па је и удео у укуп ној по пу ла ци ји у по ра сту. Пре ма про це на ма Ује-
ди ње них на ци ја, број љу ди ста ри јих од 65 го ди на ће, по пр ви пут у људ-
скоj исто ри ји, до по ло ви не ве ка пре ма ши ти број де це мла ђе од 5 го ди на, 
а сва ки че твр ти ста нов ник пла не те има ће пре ко 65 го ди на [Wo rld Po pu la tion 
Agеing: Re port 2015; Do bri ansky Su zman and Ho des, 2007]. Удео љу ди ста-
ри јих од 85 го ди на је у мно гим др жа ва у нај ве ћем по ра сту по след њих 
го ди на, услед по ра ста оче ки ва ног тра ја ња жи во та, па се свет су о ча ва са 
де мо граф ским ста ре њем ста рог ста нов ни штва [Михајловић 2013]. Уз исто-
риј ски ни ске сто пе фер ти ли те та, пре ма по след њим про це на ма Ује ди ње-
них на ци ја [Wo rld Po pu la tion Pro spects – The 2017 Re vi si on], у Ср би ји и 
ис точ ном обо ду Европ ске уни је, ства ра се нај и зра же ни ја зо на де по пу ла-
ци је у гло бал ним окви ри ма. Пре ма истом из во ру и пре ма В. Ни ки то ви ћу 
[2017], ис тра жи вач ки дис курс тре ба ло би усме ри ти ка оце ни ква ли та тив-
ног по тен ци ја ла по пу ла ци је и ула га ти у људ ски ка пи тал, па им пли ка ци је 
сма ње ња укуп не по пу ла ци је не мо ра ју ну жно би ти не га тив не. По бољ шао 
би се ква ли тет жи во та свих ста ро сних ка те го ри ја, по сто је ћи људ ски ре-
сур си „па мет но” ис ко ри сти ли и ства ра ла се кли ма по вољ них усло ва за 
жи вот и рад свих ге не ра ци ја.

Де мо граф ске про ме не у Ср би ји апо стро фи ра ју по тре бе за ја ча њем 
ко хе зи је из ме ђу ге не ра ци ја, кроз при зму емо ци о нал не по др шке, али и кроз 
пре но ше ње зна ња, ис ку става, ве шти на. Ме ђу ге не ра циј ска со ли дар ност 
под ра зу ме ва по др шку и са рад њу из ме ђу раз ли чи тих ста ро сних гру па и 
де мон стри ра се кроз омо гу ћа ва ње рав но прав не со ци јал не ин клу зи је и 
пар ти ци па ци је осо ба ста ри јих од 65 го ди на, ка ко би има ли до сто јан стве но 
ста ре ње и осе ћај са мо по што ва ња [Тодоровић и Вра че вић 2015]. Нај ва-
жни ју уло гу у пру жа њу со ци јал не по др шке и бри ге о ста рим ли ци ма у 
Ср би ји има по ро ди ца, а при сут ни ја ме ђу ге не ра циј ска со ли дар ност у дру-
штву омо гу ћи ла би при ла го ђа ва ње окру же ња свим уз ра сти ма, ак тив ни ју 
уло гу ста рих, со ци јал ну и кул тур ну ин клу зи ју и раз у ме ва ње по тре ба и 
спе ци фич но сти ста рих осо ба. 

ТЕ О РИЈ СКИ, ЛЕ ГИ СЛА ТИВ НИ И ПРАК ТИЧ НИ ОКВИР

Про цес ста ре ња не мо же би ти све ден на би о ме ди цин ске кри те ри ју ме, 
јер на ин ди ви ду ал не раз ли ке и пер цеп ци је у ве ли кој ме ри ути чу пси хо-
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-со ци јал ни и кул тур ни фак то ри. Ин тра ин ди ви ду ал не и ин тер ин ди ви ду-
ал не раз ли ке ис по ље не у од ре ђе ној ста ро сној до би, ре зул тат су на чи на 
де ло ва ња ин ди ви дуе као би о ло шког ор га ни зма од ре ђе ног пси хо ло шког 
скло па пре ма спољ ним фак то ри ма – со ци о кул тур ним, еко ном ским, пре ма 
окру же њу и слич но. У про це су ста ре ња, оно што осо ба је сте, ми сли, осе ћа 
и ка ко се по на ша пре ма окру же њу у од ре ђе ним окол но сти ма, ва жни су по-
ка за те љи со ци јал не ин клу зи је и осе ћа ја при пад но сти [Fer nan des-Bal le ste ros 
2008].

Удео љу ди ста ри јих од 65 го ди на у Ср би ји, од 17,4%, ме ђу нај ви шим 
је у све ту [Републички за вод за ста ти сти ку, 2012]. Јед но од пи та ња ко је се 
на ме ће од но си се на тен зи ју ме ђу ге не ра ци ја ма, јер ће све ма њи број рад-
но спо соб ног ста нов ни штва „мо ра ти” да по др жи све ве ћи број ста рих 
љу ди, па се го во ри о су ко бу ге не ра ци ја и де мо граф ском ста ре њу као прет-
њи за дру штве ну ста бил ност. Ли шер и сар. [Lüscher et al. 2017] опи су ју 
ме ђу ге не ра циј ску со ли дар ност као из раз без у слов ног по ве ре ња из ме ђу 
ви ше ге не ра ци ја или ме ђу при пад ни ци ма исте ге не ра ци је. У тра ди ци о-
нал ној и по пу лар ној ли те ра ту ри ве о ма ду го би ло је уста ље но ста но ви ште 
да су су ко би из ме ђу мла дих и ста рих свој стве ни при ро ди тих од но са. 
Кон цепт ме ђу ге не ра циј ске со ли дар но сти је пр во бит но по стао по пу ла ран 
у Сје ди ње ним Аме рич ким Др жа ва ма, кроз ис тра жи ва ње ста ре ња и ме ђу-
ге не ра циј ских од но са, а де ли мич но као ре ак ци ја на пој мо ве изо ло ва не по-
ро ди це, сла бље ња по ро ди це и јед но стра не пер цеп ци је о по тре би по др шке 
у ста ри јој до би. 

Ра ни ја ис тра жи ва ња ове те ма ти ке по те кла су од Бен гтсо на и број них 
са рад ни ка [Ben gtson and Kuype rs 1971], а је дан од пр вих и ком плек сни јих 
мо де ла раз ви ли су Бен гтсон и Ро бертс [Ben gtson and Ro berts 1991; Ben gtson 
and Ha ro otyan  1994], ко ји ис ти чу шест ди мен зи ја со ли дар но сти: со ли дар-
ност кроз удру же ња (ин тер ак ци ја), емо ци о нал на со ли дар ност (уза јам ни 
по зи тив ни осе ћа ји), спо ра зум на со ли дар ност (са гла сност о ста во ви ма, 
уве ре њи ма, вред но сти ма), функ ци о нал на со ли дар ност (да ва ње и при ма ње 
по др шке и ре сур са), нор ма тив на со ли дар ност (по све ће ност по ро дич ним 
уло га ма и оба ве за ма), струк ту рал на со ли дар ност (мо гућ ност из град ње 
ме ђу ге не ра циј ских од но са у ве ћим по ро ди ца ма, на ге о граф ској уда ље но сти 
и слич но). Кри ти ча ри овог кон цеп та као не до ста так на во де чи ње ни цу да 
се од но си са мо на по ро ди цу и ис ти чу да кон цепт со ли дар но сти по чи ва 
на за јед нич ком уве ре њу да је ва жност ме ђу ге не ра циј ских од но са де фи-
ни са на кроз соп стве ни до при нос дру штве ној ко хе зи ји. Бен гтсон и сар. 
[Ben gtson 2001; Ben gtson еt al. 2002], де се так го ди на ка сни је уна пре ди ли 
су мо дел и ис та кли ва жност ме ђу ге не ра циј ске со ли дар но сти и ван окви ра 
по ро ди це, има ју ћи у ви ду да по ро ди це по ста ју ну кле а р не, а чла но ви све 
ма ње со ли да р ни и окре ну ти за јед ни ци. Ла му ра, До нер и Ко фал [La mu ra, 
Döhner and Ko fahl 2008] ис тра жи ва ли су ста ње бри ге о ста ри ма уну тар 
по ро ди це у шест евр оп ских зе ма ља, кроз до ступ ност, при хва тљи вост и 
си стем по др шке. Ау то ри апо стро фи ра ју ва жност овог пи та ња и апе лу ју 
на до но си о це од лу ка да оба ве зно узму у раз ма тра ње по ро дич ну бри гу и 
не гу ста рих ли ца. Фе ринг [Fer ring 2010] је ис та као ва жност ме ђу ге не ра-
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циј ских од но са у дру штви ма у Евро пи ко ја ка рак те ри ше ста ре ње, на гла-
ша ва ју ћи да је то те ма ко ја по ве зу је це лу Евр о пу. Ал берт и Фе ринг [Аlbert 
and Fer ring 2018] су ис пи ти ва ли ути цај по ро ди це, по ро дич ног окру же ња, 
но р ми и вред но сти на ни во ме ђу ге не ра циј ске со ли да р но сти код од ра слих 
осо ба, по ла зе ћи од раз ли чи тих ни воа по ве за но сти уну тар по ро ди це у 
дру штви ма у Евро пи. Мно га ис тра жи ва ња ис кри ста ли са ла су сво је вр сну 
гра да ци ју из ме ђу Се вер не и Ју жне Евро пе [Hank and Bu ber 2009; Sa ra ce no 
2008; Ste in bach 2008; Ste in bach and Na uk 2009; Dykstra et al. 2006], на 
осно ву уло же ног вре ме на и тру да у ме ђу ге не ра циј ску раз ме ну и по др шку. 
Зе мље Евро пе ју жни јег по ло жа ја ока рак те ри са не су као ви ше „по ро дич-
но ори јен ти са не”, са уз ра же ни јом по др шком и раз ме ном из ме ђу мла ђих 
и ста ри јих ге не ра ци ја [Gla ser, To mas si ni and Grundy 2004], али су по твр-
ђе на и од сту па ња од „мо де ла”.

 Од ве ли ке ва жно сти за но ви ја де мо граф ска ис тра жи ва ња у Ср би ји 
је рад М. Де ве џић и Ј. Сто јил ко вић [Девеџић и Сто јил ко вић 2010], ко ји је 
на чи нио ис ко рак кроз уво ђе ње те р ми на про спек тив на ста рост [према: 
San der son and Scher bov 2007; 2008; 2010]. Ис ти че се ва жност раз два ја ња 
ре тр о спек тив не (хро но ло шке) и про спек тив не ста ро сти. На и ме, сма ње ње 
мо р та ли те та и по ве ћа ње про сеч ног тра ја ња жи во та, омо гу ћа ва ју да пре-
о ста ле го ди не жи во та (про спек тив на ста рост) код ста ре по пу ла ци је мо гу 
би ти ак тив но про ве де не. Де фи ни са ње про спек тив ног пра га тре ба ло би 
увр сти ти у но ва де мо граф ска по и ма ња ста ро сти и ста ре ња, има ју ћи у 
ви ду ре ги о нал не раз ли ке, па то ме при ла го ди ти ис тра жи ва ња у Ср би ји.

Не ко ли ко ва жних став ки за бу ду ћа ис тра жи ва ња и стра те ги је, кроз 
при зму ме ђу ге не ра циј ске со ли да р но сти на во де и То до ро вић и Вра че вић 
[2015], ис ти чу ћи да ће дру штво мо ра ти бо ље да ис ко ри сти по тен ци јал свих 
ге не ра ци ја, ка ко би се раз ви ле шан се за све да оства ре свој пу ни по тен-
ци јал. Нео п ход но је про ме ни ти пе р цеп ци ју љу ди ста ри јих од 50, 60, 70 и 
ви ше го ди на, ко је су знат но до при не ле дру штву и још увек мо гу да до при-
не су. Ула га ње у мла де ге не ра ци је омо гу ћа ва дру штву да по др жи ста ри је 
ко ји за ви се од ту ђе по мо ћи, а у ве ли кој ме ри и „ски да те рет” са сред ње 
ге не ра ци је, ко ја бри не и о нај мла ђим и нај ста ри јим чла но ви ма дру штва.

Ме ђу ге не ра циј ска со ли да р ност све ви ше се апо стро фи ра у јав но сти, 
па је 2012. го ди на би ла европ ска го ди на ак тив ног ста ре ња и ме ђу ге не ра-
циј ске со ли да р но сти. У на ред ним го ди на су ре а ли зо ва не мно го бр ој не 
ак ци је у ко ји ма мла ђи и ста ри ји јед ни дру ги ма по бољ ша ва ју жи вот дру же-
ћи се и уче ћи јед ни од дру гих (ви ше ге не ра циј ске ку ће, до мо ви за бри гу 
о ста ри ма, во лон тер ске ак ци је, од бо ри за олак ши це ста рим ли ци ма, да ни 
и не де ље по све ће не ста рим љу ди ма, еду ка тив ни и кул тур ни про гра ми, 
ин тер ак ци ја кроз раз ли чи та удру же ња, днев ни цен три и клу бо ви, и сл.). 
У Ср би ји је 2017. го ди на би ла го ди на ге не ра циј ске со ли дар но сти и са рад ње, 
а за Европ ски дан ме ђу ге не ра циј ске со ли дар но сти иза бран је 29. април 
ко ји се обе ле жа ва сва ке го ди не [Републички фонд за пен зиј ско и ин ва лид-
ско осигурање]. 

Вла да Ср би је усво ји ла је 2005. го ди не На ци о нал ну стра те ги ју о ста-
ре њу 2006–2015 [Службени гла сник, 2005] и осно ва ла Са вет за уна пре ђе ње 
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ме ђу ге не ра циј ске са рад ње и со ли дар но сти 2018. го ди не [Службени гла сник 
РС, 2018]. У скла ду са Ма дрид ским ак ци о ним пла ном за старењe (MI PAA) 
[U ni ted Na ti ons, 2002] и Ре ги о нал ном им пле мен та ци о ном стра те ги јом 
(RIS) [E CE/AC .23/2002/2/6, 2002] Ср би ја ак тив но ра ди на уна пре ђе њу 
со ли дар но сти и под сти ца њу уче шћа, не ди скри ми на ци је и со ци јал не ин клу-
зи је ста ри јих осо ба. На ци о нал ни из ве штај о при ме ни Ма дрид ског ак ци-
о ног пла на за ста ре ње и ре зул та ти ева лу а ци је На ци о нал не стра те ги је о 
ста ре њу ко ја је би ла на сна зи од 2006. до 2015. го ди не [Уједињене на ци је, 
Еко ном ска ко ми си ја за Евр о пу, Оде ље ње за ак тив но сти у ве зи са ста нов-
ни штвом, 2016; Ко зар ча нин и Ми ло је вић 2016] по ка за ли су да тре ба на ста-
ви ти са им пле мен та ци јом већ по ста вље них ци ље ва у стра те ги ји, бу ду ћи 
да су они у скла ду с ци ље ви ма ко је је Евр оп ска уни ја де фи ни са ла до 2022. 
го ди не.

Пре ма про јек ци ја ма Д. Ар се но вић и Б. Ђу р ђе ва [2012], удео ста рог 
и оста ре лог у укуп ном ста нов ни штву Оп шти не Но ви Сад из но си ће 23,5% 
(65+) и 6,3% (80+) 2039. го ди не, од но сно 28,2% и 7,8% 2059. го ди не. Ко хор-
те ста нов ни штва ста ри јег од 65 го ди на до по ло ви не ве ка чи ни ће ви ше од 
тре ћи не укуп ног ста нов ни штва. Пе р цеп ци ја овог ста нов ни штва од стра не 
нај мла ђих ге не ра ци ја, ко је ће би ти но си о ци раз во ја до по ло ви не 21. ве ка, 
ва жна је по ла зна став ка за кре и ра ње бу ду ћих стра те ги ја. Ме ђу ге не ра циј ска 
со ли да р ност се де ша ва ме ђу чла но ви ма по ро ди це, у окви ру дру штве них 
мре жа, ме ђу при ја те љи ма, по зна ни ци ма, ком ши ја ма, ко ле га ма, у дру штву 
у це ли ни. Од но си се де ша ва ју у оба сме ра; ста ри је осо бе по ма жу у обра-
зо ва њу сво је де це и уну ка, а са го ди на ма, оне по ста ју ко ри сни ци не ге ко ју 
им омо гу ћа ва ју, нај че шће, де ца и уну ци [Тодоровић и Вра че вић 2015].

МЕ ТО ДО ЛО ГИ ЈА ИС ТРА ЖИ ВА ЊА

У де мо граф ској прак си се ге не ра ци је по сма тра ју као ко хор те по ро-
ђе њу, а ана ли за струк тур них од но са и ди на ми ка из ме ђу раз ли чи тих ге-
не ра ци ја мо же се ту ма чи ти по вре ме ну, кроз син хро не и ди ја хро не ге не-
ра ци је, од но сно оне ко је жи ве у исто вре ме и оне ко је не де ле жи вот ни век 
[Lüscher et al. 2017]. У ра ду се по ла зи од син хро них ге не ра ци ја ода бра ног 
узо р ка на те ри то ри ји Но вог Са да, ка ко би се утвр ди ло ко ли ко је дру штво 
со ци јал но од го вор но и со ли дар но, ко ли ко је ду бок ме ђу ге не ра циј ски јаз, 
а ко ли ко ја ка спо на из ме ђу ста рих и мла дих. 

Ис тра жи ва ње је об у хва ти ло 200 ис пи та ни ка, а спро ве де но је то ком 
ма ја и ју на 2018. го ди не, стан дард ном па пир-олов ка ме то дом у Но вом 
Са ду, ме ђу сту ден ти ма При род но-ма те ма тич ког фа кул те та и уче ни ци ма 
сед мог и осмог раз ре да спе ци јал них оде ље ња при Гим на зи ји „Јо ван Јо-
ва но вић Змај”. Јед на фа за ан ке ти ра ња спро ве де на је пу тем елек трон ског 
упит ни ка, а сви упит ни ци ко ји су ди стри буи ра ни аде кват но су по пу ње ни. 
Упит ник је са чи њен од 20 пи та ња, отво ре ног и за тво ре ног ти па, по де ље-
них у не ко ли ко се то ва, у скла ду са за да ци ма и ци ље ви ма ис тра жи ва ња. 
Пр ви сет пи та ња од но си се на со цио-де мо граф ске ка рак те ри сти ке ис пи та-
ни ка, до пу ње не по себ ним пи та њи ма ве за ним за при су ство осо ба ста ри јих 



552

од 65 го ди на у до ма ћин ству или бли жем и да љем окру же њу. Дру ги сет 
пи та ња од но си се на на чин, уче ста лост, обим и ак тив но сти то ком вре ме на 
ко је ис пи та ни ци про во де са нај ста ри јим чла но ви ма по ро ди це, до ма ћин-
ства, ком ши лу ка, род би не. На ред ни сет пи та ња оце њу је мо ти ве за про-
во ђе ње вре ме на са осо ба ма ста ри јим од 65 го ди на, као и на во ђе ње асо-
ци ја ци ја и успо ме на ве за них за осо бе ста ри је од 65 го ди на. По след њи сет 
пи та ња ис пи ту је став о икљу че но сти ге не ра ци ја ис пи та ни ка у ак тив но-
сти и до га ђа је у ко ји ма уче ству ју и осо бе ста ри је од 65 го ди на и да је 
пер цеп ци ју ба ри је ра ве за них за со ци јал ну ин клу зи ју ове ста ро сне гру пе. 
Ана ли за упит ни ка ура ђе на је у ста ти стич ком па ке ту (софт ве ру) SPSS 20.

РЕ ЗУЛ ТА ТИ ИС ТРА ЖИ ВА ЊА И ДИ СКУ СИ ЈА

У ис тра жи ва њу су ско ро под јед на ко уче ство ва ли и уче ни ци и сту-
ден ти, а нај ве ћи број њих је са те ри то ри је град ског под руч ја Но вог Са да, 
док ма њи део до ла зи из окол них на се ља. Про сеч на ста рост ис пи та ни ка 
из но си око 18 го ди на, с јед на ким ста ро сним ин тер ва ли ма за мла ђе и ста-
ри је ис пи та ни ке. 

Та бе ла 1. Ка рак те ри сти ке узо р ка

ПОЛ
Му шко 39,9%
Жен ско 60,1%

СТАТУС
Уче ник 47,5%
Сту дент 52,5% 

СТАРОСТ
Ми ни мум 12 год.
Мак си мум 30 год.
Про сек 18,3 год.

ПРЕБИВАЛИШТЕ
Но ви Сад 76,5%
Оста ла ме ста 23,5%

БРОЈЧЛАНОВАДОМАЋИНСТВА
Ми ни мум 1 
Мак си мум 9
Про сеч но 4,2

ИМАЈУБРАТА/СЕСТРУ
Да 81,5%
Не 18,5%
Про сек 1,34

Из вор: [Аутор на осно ву упит ни ка и ста ти стич ког софтвера]

Ве ћи на уче ни ка и сту де на та жи ви у ну кле ар ним по ро ди ца ма (4 чла-
на), што је ти пич но за град ско на се ље, док је број чла но ва до ма ћин ства 
у окол ним на се љи ма не што ве ћи. Чак 81,5% ис пи та ни ка има бра та или 
се стру, нај че шће јед но, али ни је за не мар љив ни удео ис пи та ни ка ко ји 
има ју дво је бра ће/се ста ра (23,8%). Има ју ћи у ви ду да нај ве ћи број ис пи-
та ни ка жи ви у гра ду и да су њи хо ва до ма ћин ства ма ње број на, са мим 
тим у нај ве ћем бро ју (75%) не жи ви ни јед на осо ба ста ри ја од 65 го ди на 
(Та бе ла 1). 

Иа ко у нај ве ћем бро ју до ма ћин ста ва ис пи та ни ка не жи ве осо бе ста-
ри је од 65 го ди на, нај ве ћи број њих по зна је бар јед ну осо бу ове ста ро сне 
гру пе у бли жем окру же њу, а ско ро по ло ви на по зна је чак ви ше од 10 осо-
ба (43,5%). На овом ме сту су ис пи та ни ци про це њи ва ли ста ро сну гра ни цу 
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по сле ко је не ку осо бу сма тра ју ста ром, а од го во ри су би ли у ин тер ва лу 
од 18 до 90 го ди на, са нај ве ћом фре квен ци јом за 50 го ди на (уче ни ци) и 
60 го ди на (сту ден ти). Про сек на осно ву од го во ра из но си 57,2 го ди не и 
не што је ви ша код гру пе сту де на та.

Уче ста лост ко му ни ка ци је и про во ђе ња вре ме на са ста рим осо ба ма 
се за ве ћи ну ис пи та ни ка сво ди на је дан (27,5%) или ви ше пу та не дељ но 
(28%), док те ле фо ном углав ном рет ко раз го ва ра ју (30,5%) или пак јед ном 
не дељ но (26,5%). Ма ње од 10% ис пи та ни ка сва ко днев но про во ди вре ме 
или раз го ва ра са ста рим осо ба ма. Ин тен зи тет про во ђе ња вре ме на са ста-
ри ма је нај че шће не ко ли ко са ти (41%), а ни је за не мар љи во ни це ло днев но 
про во ђе ње вре ме на (11%). Ис пи та ни ци углав ном про во де вре ме раз го ва-
ра ју ћи са ста ри ма, што је чак 91% ис пи та ни ка ода бра ло, као је дан од мо-
гу ћих од го во ра, а ве о ма че сто се дру же уз ТВ, ру чак, ко ла че (72%), дру-
штве не игре (43%), кроз уче ње, чи та ње, пре но ше ње ис ку ста ва, хо би ја и 
слич но (51%) или пак по ма га ње у кућ ним по сло ви ма (27,5%). Ис пи та ни-
ци су по себ но од го ва ра ли на пи та ње о про ве де ном вре ме ну ван ку ће, при 
че му зна тан удео не про во ди вре ме ван ку ће са ста ри ма (31%), док су 
оста ли као од го во ре иза бра ли шет њу/из лет у нај ве ћој ме ри (58%), од ла зак 
у би о скоп/по зо ри ште (41%), а нај че шћи сло бод ни од го во ри од но си ли су 
се на ку по ви ну, ле то ва ња и од ла ске у ре сто ран или по сла сти чар ни цу.

Та бе ла 2. Оце на мо ти ва за про во ђе ње вре ме на са осо ба ма ста ри јим од 65 го ди на

МО ТИ ВИ 
Сред ња 

вред ност 
– уче ник 

Сред ња 
вред ност 
– сту ден т

У куп на 
сред ња 

вред но ст

У куп на 
стан дард на 
де ви ја ци ја 

О се ћа ње љу ба ви и по ве за но сти 4,38 4,35 4,36 0,797
Пру жа ње по мо ћи и по др шке 3,84 4,40 4,14 0,944
Оку пља ње по во дом пра зни ка, 
ро ђен да на и слич них до га ђа ја 4,05 4,06 4,06 1,122

Осе ћа ње по ро дич не и дру штве не 
оба ве зе пре ма ста ри ји ма 3,59 3,89 3,75 1,134

Сти ца ње но вих зна ња, ис ку ста ва, 
ве шти на 3,18 3,42 3,31 1,225

Из вор: [Ау тор на осно ву упит ни ка и ста ти стич ког софт ве ра]

Нај ва жни ји мо ти ви за про во ђе ње вре ме на са ста ри ји ма од 65 го ди на 
има ју емо тив ну ко но та ци ју и ис по ља ва ју се кроз осе ћа ње љу ба ви и по-
ве за но сти или ем па ти је, од но сно пру жа ње по мо ћи и по др шке ста ри ма, 
где су и нај ма ња од сту па ња у од го во ри ма за бе ле же на. Нај ве ћа од сту па ња 
за бе ле же на су код од го во ра из сфе ре дру штве не све сти, пру жа ња по др шке 
и по мо ћи и ме ђу ге не ра циј ског тран сфе ра (Та бе ла 2).
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Та бе ла 3. Нај че шће ре чи ко је ис пи та ни ке асо ци ра ју на осо бе ста ри је од 65 го-
ди на

РЕ ЧИ 
АСО ЦИ ЈА ЦИ ЈЕ 

ФРЕ КВЕН -
ЦИ ЈА ПРО ЦЕ НА Т РЕ ЧИ АСО -

ЦИ  ЈА ЦИ ЈЕ 
ФРЕ КВЕН -

ЦИЈА ПРО ЦЕ НАТ 

ста рост, ста ри, 
стар 46 23 љу бав 34 17

 ба ба, ба ка 41 20,5 ис ку ство, 
ис ку сни 32 16

де да, де ка 39 19,5 пен зи ја 28 14

ко ла чи, ру чак 39 19,5 осе ћај ност, 
то пли на 24 12

му др ост, са ве ти, 
зна ње 37 18,5 бо лест, 

не моћ 19 9,5

Из вор: [Аутор на осно ву упит ни ка и ста ти стич ког софтвера]

Нај ве ћи ди ја па зон од го во ра за бе ле жен је код на во ђе ња три ре чи ко је 
ис пи та ни ке асо ци ра ју на ста ри је од 65 го ди на, при че му су пре о вла да ли 
од го во ри с по зи тив ном ко но та ци јом (Та бе ла 3), док је с не га тив ном ко но-
та ци јом за бе ле же но све га 8% од го во ра. Нај че шће успо ме не ко је су ис пи-
та ни ци на во ди ли од но се се на ве шти не, зна ња, дру штве не игре, ко је су 
на у чи ли од сво јих ба ба и де да (ка р та ње, шах, ку ва ње, пра вље ње ко ла ча, 
пе ца ње), до га ђа је (од мо ри, из ле ти, ро ђен да ни, пра зни ци) и ду ге при че о 
про шлим вре ме ни ма. Ве ћи на уче ни ка и сту де на та не мо гу да про це не да 
ли њи хо ви вр шња ци про во де до вољ но вре ме на с нај ста ри јим чла но ви ма 
до ма ћин ства или окру же ња (57,5), док тре ћи на њих сма тра да је то не до-
вољ но (34%). На пи та ње да ли би се до бро вољ но и во лон тер ски укљу чи ли 
у ак тив но сти со ци јал не ин клу зи је и ани ма ци је ста рих, од го во ри су би ли 
по де ље ни ско ро рав но мер но, при че му ве ћи на ни је си гур на (41%) или би 
се укљу чи ли (35%), али 23,5% ис пи та ни ка се не би укљу чи ло. Ова кав ре-
зул тат на во ди на за кљу чак да се две тре ћи не ис пи та ни ка ве ро ват но не би 
укљу чи ли и до во ди нас до мо мен та дру штве не рав но ду шно сти или ам би-
ва лент но сти и уда ља ва од ме ђу ге не ра циј ске со ли дар но сти и по ве за но сти.

Под прет по став ком да се не ке од основ них ба ри је ра ти чу лич не пер-
цеп ци је и ста ва о дру штве ним јед на ко сти ма, из дво је но је не ко ли ко тврд-
њи (Та бе ла 4) за ко је су ис пи та ни ци из ра зи ли свој сте пен (не)сла га ња. 
Има ју ћи у ви ду удео спрем них да се укљу че у ани ма ци ју и ин клу зив не 
ак тив но сти за ста ре, мо гло би се за кљу чи ти да је бар део од го во ра про-
у зро ко ван ста вом да су ста ри љу ди „те шког ка рак те ра” и да од би ја ју 
пред ло ге и су ге сти је мла ђих. Ве ћи на ис пи та ни ка се углав ном или уоп ште 
не сла же с тврд ња ма да су ста ри бес ко ри сни, да ни су за ни мљи ви и не 
уме ју да пре не су зна ња и ве шти не и да пен зи ја ни је раз лог за њи хо во 
дру штве но изо ло ва ње или мар ги на ли зо ва ње. Нај ве ћи удео ис пи та ни ка 
не мо же да про це ни да ли су ста ри до вољ но по кре тљи ви за дру штве ну 
ак тив ност и прет по ста вља се да та кав од го вор про из ла зи из не по зна ва ња 
мо гућ но сти и на чи на ак тив ног ста ре ња и свих ак тив но сти ко је се мо гу 
спро во ди ти без об зи ра на по кре тљи вост. 
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Та бе ла 4. Ста во ви о по тен ци јал ним ба ри је рам за со ци јал ну ин клу зи ју ста ри јих 
од 65 го ди на

ТВРД ЊЕ 
У ОП ШТЕ 

СЕ НЕ 
СЛА ЖЕ М

У ГЛАВ НОМ 
СЕ НЕ 

СЛА ЖЕМ 

НЕ МО ГУ 
ДА ПР О-
ЦЕНИ М

У ГЛАВ-
НОМ СЕ 

СЛА ЖЕМ 

СЛА ЖЕМ 
СЕ У ПОТ-
ПУНО СТИ 

ста ри су не спо соб ни и бес-
ко ри сни за ве ћи ну дру штве-
них ак тив но сти

29,5 54,5 16 0 0

ста ри су „те шког ка рак те ра” 
и „не при сту пач ни” 6 20,5 34,5 34,5 4,5

ста ри ни су до вољ но по кре-
тљи ви да би се укљу чи ли у 
дру штве не ак тив но сти

7 19 63,5 10,5 0

ста ре не тре ба укљу чи ва ти 
у дру штве не ак тив но сти, 
јер су у пен зи ји и ви ше не 
мо гу да до при не су дру штву

17 49 32,5 1,5 0

ста ри ни су за ни мљи ви и 
не уме ју да пре не су зна ња, 
ве шти не, ис ку ства, иде је

38 49,5 12 0,5 0

ста ри од би ја ју су ге сти је и 
пред ло ге мла ђих 5 17,5 38 36,5 3

ста ри не тре ба да бу ду укљу-
че ни у дру штве не ак тив но-
сти, јер тре ба пру жи ти 
шан су и по др шку мла ђим 
ге не ра ци ја ма

8,5 34 45 10 2,5

Из вор: [Ау тор на осно ву упит ни ка и ста ти стич ког софт ве ра]

ЗА КЉУ ЧАК

Ме ђу ге не ра циј ска со ли дар ност зах те ва укљу чи ва ње свих ге не ра ци ја 
у со цио-кул тур ну и пси хо ло шку ин тер ак ци ју, раз ме ну зна ња, ис ку ства и 
ве шти на, чи ме се сма њу је ме ђу ге не ра циј ски јаз при су тан у мно гим сре-
ди на ма у Ср би ји, а ја ча дру штве на ко хе зи ја. Ис тра жи ва ње спро ве де но 
на те ри то ри ји Гра да и Оп шти не Но ви Сад, ко је је об у хва ти ло уче ни ке и 
сту ден те, по ка за ло је да је из ме ђу нај мла ђих и нај ста ри јих чла но ва дру-
штва јаз пре мо стив и у не ким сег мен ти ма чак не по сто је ћи. Ви ше ем па ти ја 
по ка за ли су мла ђи ис пи та ни ци, док је ви ши ни во дру штве не све сти о по-
сто ја њу по тре бе за бри гом и по др шком ста ри ма при су тан код ста ри јих 
ис пи та ни ка, ко ји су у ве ћој ме ри по ка за ли и свест о ва жно сти ме ђу ге не-
ра циј ског тран сфе ра. Лич на ко му ни ка ци ја и раз го во ри те ле фо ном вр ло 
су уче ста ли, а осим раз го во ра, вре ме се нај че шће про во ди уз те ле ви зи ју, 
ру чак, ко ла че, уче ње ста рих за на та, ку ли нар ске ве шти не или пак, у шет њи, 
би о ско пу, по зо ри шту, ку по ви ни, ре сто ра ну, на ле то ва њу. Обе гру пе ис пи-
та ни ка ис ка за ле су по зи тив не успо ме не и асо ци ја ци је на ста ри је од 65 
го ди на, али је спрем ност за лич но укљу чи ва ње у ин клу зив не ак тив но сти 
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за ста ре по при лич но ма ла. Очи глед но је да сте пен сла га ња са тврд њом 
да су ста ри „те шки” и не при хва та ју су ге сти је мла ђих иде у при лог то ме 
и пред ста вља ба ри је ру, али ипак, ве ћи на ис пи та ни ка уоп ште се не сла же 
да ста ри не мо гу и не тре ба да до при не су дру штву и да их не тре ба мар-
ги на ли зо ва ти од ла ском у пен зи ју. Ана ли за у ра ду осно ва је за ком плек сни-
ја ис тра жи ва ња ко ја би укљу чи ла ви ше ге не ра ци ја, сре ди на, дру штве них 
струк ту ра. Ана ли за до но си зна ча јан до при нос ис пи ти ва њу кли ме у дру-
штву, ко ја „мо ра” пот пу но да се уда љи од ам би ва лент но сти и иде у прав цу 
ге не ра циј ске со ли дар но сти. Дру штве на ре ал ност осли ка ва да ак тив но 
ста ре ње још увек спо ро до пи ре до свих сег ме на та и чла но ва дру штва у 
Ср би ји и по сте пе но из ла зи из до ме на „ми та”, али за ње го во „раз би ја ње” 
је по треб но ан га жо ва ње свих ге не ра ци ја и рас по ло жи вих сред ста ва, уз 
ве ли ку же љу, кре а тив ност, ем па ти ју и свест.

ЗА ХВАЛ НОСТ
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Уни вер зи тет у Но вом Са ду
При род но-ма те ма тич ки фа кул тет

Де парт ман за ге о гра фи ју, ту ри зам и хо те ли јер ство
Трг До си те ја Об ра до ви ћа 3, Но ви Сад, Ср би ја

СА ЖЕ ТАК: По пу ла ци о на по ли ти ка пре ма ста ре њу под ра зу ме ва мно-
го број не об ли ке ак тив ног ста ре ња, при че му су нај ва жни ји за по шља ва ње, 
дру штве но и кул тур но укљу чи ва ње, во лон ти ра ње и омо гу ћа ва ње по бољ-
ша ња основ них жи вот них усло ва као што су бри га о здра вљу, аде кват ни 
усло ви ста но ва ња и при сту па чан пре воз. Да нас се мно ге евр оп ске зе мље 
су о ча ва ју са иза зо ви ма ста ре ња ста нов ни штва, укљу чу ју ћи и Ср би ју, у 
ко јој је зна чај ак тив ног ста ре ња још увек не до вољ но пре по знат од стра не 
дру штва и кључ них до но си ла ца од лу ка. Циљ ово га ра да је да ис так не мо гућ-
но сти за про мо ци ју ак тив ног ста ре ња кроз укљу чи ва ње ста ри јег ста нов ни-
штва у кул тур не са др жа је Гра да Но вог Са да, ко ји се су о ча ва с по ме ну тим 
про бле мом и ма ло број ним ме ра ма за укљу чи ва ње ста ри је по пу ла ци је у 
дру штве ни и кул тур ни жи вот гра да. По ред то га, циљ ра да је и ис пи ти ва ње 
ста во ва кул тур них ин сти ту ци ја гра да по пи та њу мо гућ но сти при ла го ђа ва-
ња кул тур них са др жа ја овој циљ ној гру пи, као и мо гућ но сти ма за њи хо во 
укљу чи ва ње у ре а ли за ци ју кул тур них са др жа ја. Са овим ци љем ура ђен је 
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ду бин ски ин тер вју са за по сле ни ма у ода бра ним кул тур ним ин сти ту ци ја ма 
гра да. Ста во ви до би је ни овим пу тем по слу жи ће као основ до но си о ци ма 
од лу ка за де фи ни са ње пред ло га кон крет них ак ци ја под сти ца ња ак тив ног 
ста ре ња кроз кул тур не са др жа је гра да. 

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: ак тив но ста ре ње, по пу ла ци о на по ли ти ка, кул тур ни 
са др жа ји, Но ви Сад

Од по чет ка 21. ве ка, „ак тив но ста ре ње” по ста ло је ак ту ел на те ма у 
Евр о пи, као по ли тич ки и дру штве ни од го вор на иза зо ве ста ре ња ста нов-
ни штва. Сре ди ном ми ле ни ју ма оче ку је се да ће у Евр о пи сва ки тре ћи ста-
нов ник би ти ста ри ји од 65 го ди на, а овај фе но мен се жа р гон ски на зи ва ,,сме-
жу ра на Евр о па” [Be ard and Pe ti tot 2010; Fo ster and Wal ker 2013]. Ср би ја 
пра ти ове трен до ве са из у зет но не по вољ ном де мо граф ском сли ком и ста-
ре њем по пу ла ци је ко ја тра је већ ви ше од че ти ри де це ни је. Пре ма ре зул-
та ти ма ана ли зе по пи са из 2011. го ди не [Маринковић 2013], уз про сеч ну 
ста рост од 42,2 го ди не, ин декс ста ре ња 122 и удео ста ри јих од 65 го ди на 
у укуп ној по пу ла ци ји од 17,4%, Ср би ја је у 2011. го ди ни пред ста вља ла 
јед ну од нај ста ри јих на ци ја све та. Због то га „ак тив но ста ре ње” по ста је 
ва жна те ма и на про сто ри ма Ср би је, на шта ука зу је и чи ње ни ца да На
ци о нал на стра те ги ја Ср би је о ста ре њу 2006–2015, на гла ша ва зна чај под-
сти ца ња ин те гра ци ја ста ри јих ли ца у дру штво и уна пре ђе ње њи хо вог 
со ци јал ног, еко ном ског, по ли тич ког и кул тур ног по ло жа ја.

По сто је број на схва та ња и ту ма че ња пој ма „ак тив но ста ре ње”, али 
јед но од нај при хва ће ни јих да ла је Свет ска здрав стве на ор га ни за ци ја (СЗО) 
ко ја ука зу је на то да је ак тив но ста ре ње про цес оп ти ма ли за ци је мо гућ но-
сти ко ји се од но се на здра вље, уче шће и без бед ност у ци љу уна пре ђе ња 
ква ли те та жи во та то ком ста ре ња. То да ље им пли ци ра да ак тив но ста ре ње 
под ра зу ме ва уче ство ва ње ста ри јег ста нов ни штва у дру штве ним, еко ном-
ским, кул тур ним, ду хов ним и гра ђан ским ак тив но сти ма, што до при но-
си очу ва њу функ ци о нал но сти и по бољ ша њу ква ли те та њи хо вог жи во та 
[WHO, 2002]. Вр ло че сто, ак тив но ста ре ње опи су је се као ком би на ци ја 
кон ти ну и ра ног уче шћа на тр жи шту ра да, ак тив ног до при но са кућ ним 
за да ци ма, укљу чу ју ћи и кућ ни рад и пру жа ње бри ге дру ги ма, ак тив ног 
уче шћа у жи во ту за јед ни це, та ко ђе пу тем до бро вољ них или не пла ће них 
ак тив но сти као и ак тив но сло бод но вре ме кроз хо би је, спор то ве, пу то ва-
ња и кре а тив не ак тив но сти. Кул тур на пар ти ци па ци ја као вид ак тив ног 
ста ре ња вр ло че сто је мар ги на ли зо ва на и не рет ко ис кљу че на из стра те ги ја 
ак те ра јав ног и при ват ног сек то ра. И по ред то га, она мо же би ти ва жан 
фак тор у од го во ру на иза зо ве де мо граф ских про ме на и мо же се по сма-
тра ти дво ја ко – кроз по ве ћа ње мо ти ва ци је ге не ра ци ја тре ћег до ба да се 
ак тив но укљу че у кул тур ни жи вот и жи вот за јед ни це и кроз во лон тер ске 
ак тив но сти ко је су у ве зи са ре а ли за ци јом кул тур них са др жа ја. С тим у 
ве зи, со цио-кул тур на па р ти ци па ци ја љу ди у тре ћем жи вот ном раз до бљу 
је ве ли ки иза зов и за да так за сек тор обра зо ва ња, кул ту ре, на у ке, ка ко би 
се про на шао аде ква тан од го вор за ква ли тет ни ју и ак тив ни ју ста рост. 

Но ви Сад, као нај ве ћи град Ау то ном не По кра ји не Во ј води не, са пре-
ко 14% ста нов ни штва ста ри јег од 65 го ди на [Попис ста нов ни штва, 2011], 
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су о ча ва се са по ме ну тим про бле мом ста ре ња ста нов ни штва и ма ло број ним 
ме ра ма за њи хо во укљу чи ва ње у дру штве ни и кул тур ни жи вот гра да. 
Про блем ба ри је ра у кул тур ној пар ти ци па ци ји по је ди них мар ги на ли зо ва них 
дру штве них гру па, ис так нут је и у Стра те ги ји кул тур ног раз во ја гра да 
Но вог Са да за пе ри од 2016–2026, а јед ну од тих гру па сва ка ко чи не и ста-
нов ни ци ста ри ји од 65 го ди на. Упра во због то га, циљ ово га ра да је да ис так-
не мо гућ но сти за под сти ца ње ак тив ног ста ре ња кроз укљу чи ва ње ста ри јег 
ста нов ни штва у кул тур не са др жа је Гра да Но вог Са да, а кроз пре ли ми нар-
ну сту ди ју ста во ва ре пре зен та тив них кул тур них ак те ра гра да о ак тив ном 
ста ре њу и мо гућ но сти при ла го ђа ва ња сво јих са др жа ја циљ ној гру пи ста нов-
ни ка пре ко 65 го ди на. По ред то га, ис тра жи ће се и спрем ност ин сти ту ци ја 
да ста ри је ста нов ни ке гра да укљу че у ре а ли за ци ју кул тур них са др жа ја на 
те ри то ри ји Гра да Но вог Са да. Са овим при мар ним ци љем ура ђен је ду-
бин ски ин тер вју са за по сле ни ма де сет ода бра них кључ них ак те ра кул ту ре 
гра да: му зеј, га ле ри ја, по зо ри ште, Кул тур ни цен тар Но вог Са да, За вод за 
за шти ту спо ме ни ка кул ту ре Гра да Но вог Са да, Аме рич ки ку так, За вод за 
кул ту ру Вој во ди не и Фон да ци ја Но ви Сад 2021. Ста во ви до би је ни овим 
пу тем пред ста вља ју пре ли ми нар но ис тра жи ва ње ко је ће до но си о ци ма од-
лу ка по слу жи ти за де фи ни са ње кон крет них ак ци ја под сти ца ња ак тив ног 
ста ре ња кроз кул тур ну па р ти ци па ци ју ста нов ни ка пре ко 65 го ди на.

АК ТИВ НО СТА РЕ ЊЕ – РАЗ У МЕ ВА ЊЕ ПОЈ МА  
И ТРЕ НУТ НЕ ПЕР СПЕК ТИ ВЕ

На по чет ку 21. ве ка ста ре ње ста нов ни штва је до ми нан тан де мо граф-
ски про цес у Евр о пи, ко ја је кон ти нент с нај ве ћим про цен том ста рих љу ди, 
а про јек ци је ука зу ју да ће то и на ста ви ти да бу де [E u ro stat, 2017]. Ста ре ње 
ста нов ни штва европ ских зе ма ља има ши ро ко рас про стра ње не им пли ка-
ци је за са да шњу и бу ду ћу дру штве ну и еко ном ску по ли ти ку ши ром ре-
ги о на. Глав ни од го вор по ли ти ке на де мо граф ско ста ре ње, ко ји се по ја вио 
то ком про те клих 15 го ди на, на зи ва се ак тив но ста ре ње, али у прак си 
има до ста не ја сно ћа око то га шта овај по јам зна чи за по је дин ца и дру штво, 
из ван гра ни ца ње го вог про стог еко ном ског по и ма ња у кон тек сту про ду-
же ња рад ног ве ка [Wal ker and Maltby 2012; Can ta re ro-Pri e to, Pa scual-Sáez 
and Blá zqu ez-Fernández 2017]. Не до ста так по ли ти ка, ме ра и ак ци ја за ефи-
ка сно ак ти ви ра ње ста ри је по пу ла ци је је у оштр ом кон тра сту са де мо граф-
ским ста ре њем ко је се већ де си ло и чи је се убр за ње оче ку је у на ред них 50 
го ди на. Кон цепт ак тив ног ста ре ња је од го вор на по ве ћа ње ду го веч но сти 
и про ме на ма пер цеп ци је и оче ки ва ња пре ма ста ри ма и њи хо вој уло зи у дру-
штву. Овај кон цепт про из ла зи из уве ре ња да ста ри ји љу ди тре ба да ужи-
ва ју у ак тив ном жи во ту, би ло да је то кроз про ду же ње рад ног ве ка за оне 
ко ји су вољ ни да ра де и буду про дук тив ни на кон пен зи о ни са ња, или с 
дру ге стра не, кроз раз ли чи те дру штве не или кул тур не ак тив но сти [Wal ker 
and Maltby 2012].

Иа ко не по сто ји кон сен зус око де фи ни са ња пој ма ак тив ног ста ре ња, 
он се обич но од но си на стра те ги је за оп ти ми за ци ју еко ном ског, со ци јал ног 



564

и кул тур ног уче шћа ста ри јег ста нов ни штва то ком це лог жи во та [Wal ker 
2009; WHO 2002; Las sen and Mo re i ra 2014]. Свет ска здрав стве на ор га ни-
за ци ја (Wo rld He alth Or ga ni za tion – WHO) усво ји ла је те р мин ак тив но 
ста ре ње кра јем де ве де се тих го ди на и од и гра ла глав ну уло гу у ње го вој 
бр зој ди фу зи ји [WHO, 2002]. WHO [2002] пред ви ђа про цес „оп ти ми за ци је 
мо гућ но сти за здра вље, уче шће и си гур ност ка ко би се по бољ шао ква-
ли тет жи во та ста ри јих љу ди”. Пре ма њи хо вом по и ма њу, овај те мин се не 
од но си са мо на оне ко ји су фи зич ки или рад но ак тив ни већ на све оне ко ји 
на ста вља ју да уче ству ју у ра зним об ли ци ма еко ном ског, дру штве ног, кул-
тур ног и ду хов ног жи во та. У ли те ра ту ри се та ко ђе пре по зна ју три стру је 
у де фи ни са њу пој ма ак тив ног ста ре ња. Пр ви је по и ма ње ак тив ног ста ре-
ња као јед но ди мен зи о нал ног кон цеп та. По себ но је за сту пље но ту ма че ње 
пој ма у еко ном ским окви ри ма [Gu il le mard and Ar goud 2004], а мно ге др жа-
ве упра во ова кав вид ак тив ног ста ре ња ста вља ју у цен тар сво јих по пу-
ла ци о них по ли ти ка [Clar ke and War ren 2007; Pe rek-Bi ałas , Ru zik and Vido-
vi cová 2006; Wal ker 2010]. С дру ге стра не, по сто је и ау то ри по пут Сај ке са 
[2007] ко ји сма тра ју да ак тив но ста ре ње под ра зу ме ва ре дов но уче шће ста-
ри јих осо ба у фи зич ким ак тив но сти ма. Дру га стру ја по и ма ак тив но ста-
ре ње као мул ти ди мен зи о нал ни кон цепт пре ма ко ме ак тив но ста ре ње 
под ра зу ме ва кон ти ну и ра но уче шће ста ри јих у раз ли чи тим до ме ни ма 
жи во та – кул тур ном, со ци јал ном, еко ном ском али и у до ме ну про во ђе ња 
сло бод ног вре ме на [McKen na 2008; Ox ley 2009]. Тре ћа стру ја ста вља на-
гла сак на по на ша ње и еко ном ске и здрав стве не окол но сти [Clo os et al. 2010].

За тре нут но ис тра жи ва ње по себ но је ва жно схва та ње ак тив ног ста-
ре ња као мул ти ди мен зи о нал ног кон цеп та. Пре ма ау то ри ма И. До ма зет, 
М. Ла зић и Д. Фи ли мо но ви ћу [2017], да би се по сти гла оп ти ми за ци ја 
жи вот них усло ва ста ри је по пу ла ци је, нео п ход но је во ди ти ра чу на о еко-
ном ској, дру штве ној и кул тур ној ди мен зи ји њи хо вог жи во та. Кул тур на 
па р ти ци па ци ја са ма по се би мо же да се по сма тра са ви ше аспе ка та. Она 
омо гу ћу је ин клу зи ју у за јед ни цу и кул ту ру, али с дру ге стра не мо же се 
ко ри сти ти као ме ра ак тив ног ста ре ња кроз под сти ца ње ста ри јих да се 
во лон тер ски или за од ре ђе ну нов ча ну на кна ду укљу че у ре а ли за ци ју кул-
тур них са др жа ја у од ре ђе ној за јед ни ци. 

АК ТИВ НО СТА РЕ ЊЕ КРОЗ КУЛ ТУР НУ  
ПАР ТИ ЦИ ПА ЦИ ЈУ

До дат но сло бод но вре ме при ли ком пен зи о ни са ња ди стри бу и ра се 
пре ко раз ли чи тих ак тив но сти (спо рт, чи та ње, не пла ће ни рад, рад у ку ћи), 
али углав ном пре ко па сив них ак тив но сти (по себ но гле да ња ТВ-а) [Wal ker 
and Maltby 2012]. Ак тив но про во ђе ње сло бод ног вре ме на кроз кул тур ну 
па р ти ци па ци ју – с јед не стра не од ла сци у по зо ри ште, би о ско пе, му зе је, 
га ле ри је, раз ли чи те до га ђа је, и с дру ге стра не уче шће у ре а ли за ци ји кул-
тур них са др жа ја од стра не ста ри јих ста нов ни ка је че сто су о че но са раз ли-
чи тим ба ри је ра ма. Не ке од њих ди рект на су по сле ди ца не при ла го ђе но сти 
кул тур них са др жа ја ста ри јим ста нов ни ци ма (у кон тек сту ме ста, вре ме на, 
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са мих са др жа ја) и не по сто ја ња про гра ма ко ји би под ста кли ак тив но ста-
ре ње кроз кул тур ну пар ти ци па ци ју. 

Сту ди ја на ста ла као ре зул тат на уч но и стра жи вач ког про јек та „Кул-
ту ра ста ре ња и ста ри у кул ту ри – кул тур ни жи вот и по тре бе у тре ћем 
до бу” спро ве де на 2012. го ди не на те ри то ри ји Ср би је та ко ђе по твр ђу је да 
гра ђа ни у тре ћем до бу жи во та у Ср би ји сво је (сло бод но) вре ме про во де 
па сив но, а нај че шћи вид со ци о кул тур ног жи во та чи не ви ђа ња са по ро-
ди цом, при ја те љи ма, гле да ње те ле ви зи је, штри ка ње, хе кла ње и чи та ње 
днев не штам пе. Пре ма овој сту ди ји, 33,5% ис пи та ни ка за ин те ре со ва но 
је за пар ти ци па ци ју у кул тур ном жи во ту (од ла зак на кул тур не до га ђа је, 
чи та ње, ба вље ње умет но шћу). По ра жа ва ју ћа је чи ње ни ца да пре ма овом 
ис тра жи ва њу 70% ис пи та ни ка не по се ћу је кул тур не са др жа је би ло ко је 
вр сте. По ме ну та сту ди ја ба ви ла се кул тур ном пар ти ци па ци јом љу ди тре-
ћег до ба и њи хо вим ста во ви ма, док сту ди је ста во ва кул тур них ак те ра по 
пи та њу ак тив ног ста ре ња и кул тур не пар ти ци па ци је по ме ну тог сег мен та 
ста нов ни штва до са да ни су ра ђе не у Ср би ји, те се сма тра да ово ис тра жи-
ва ње да је до при нос у кон тек сту из у ча ва ња спрем но сти ак те ра на стра ни 
по ну де да пре ду зму ко ра ке по пи та њу по ве ћа ња и под сти ца ња кул тур не 
пар ти ци па ци је ста ри јих ста нов ни ка. 

МЕ ТО ДО ЛО ГИ ЈА 
Опис узо рак и про це ду ра при ку пља ња по да та ка

Узо рак ис тра жи ва ња чи не пред став ни ци 10 ре пре зен та тив них ин сти-
ту ци ја – ва жних ак те ра у кул ту ри Гра да Но вог Са да ко ји су би ли вољ ни 
да уче ству ју у ис тра жи ва њу: Му зеј Вој во ди не, Га ле ри ја Ма ти це срп ске, 
Срп ско на род но по зо ри ште, Кул тур ни цен тар и Аме рич ки ку так, Сте ри-
ји но по зор је, За вод за за шти ту спо ме ни ка кул ту ре Гра да Но вог Са да, Фон-
да ци ја „Но ви Сад 2021 – Европ ска пре сто ни ца кул ту ре” и За вод за кул ту ру 
Вој во ди не. По да ци су при ку пље ни пу тем ду бин ског ин тер вјуа – „ли цем 
у ли це” у пе ри о ду од фе бру а ра до апри ла 2018. го ди не. 

Ин стру мент и ме тод

Ис тра жи ва ње је спро ве де но у ви ду ду бин ског ин тер вјуа ко ји се са сто-
јао из 12 отво ре них пи та ња и јед ном ска лом про це не. Пи та ња су те мат ски 
по де ље на у че ти ри це ли не. Пр ви део пи та ња од но сио се на упо зна тост 
кул тур них ак те ра с пој мом ак тив ног ста ре ња и про це ном то га шта овај 
по јам пре ма њи ма под ра зу ме ва. Дру ги део пи та ња од но сио се кон крет но 
на Но ви Сад, од но сно на њи хо ву пер цеп ци ју то га да ли Но ви Сад као град 
обез бе ђу је аде кват не усло ве за при ја тан жи вот ста ри јих ста нов ни ка. Тре ћи 
део пи та ња од но сио се на пер цеп ци ју кул тур них ак те ра то га ко ли ко су 
кул тур ни са др жа ји гра да и по је ди ни аспек ти кул тур них са др жа ја при ла-
го ђе ни ста ри јим ста нов ни ци ма. По след њи, че твр ти део упит ни ка од но сио 
се на то ко ли ко кон крет не ин сти ту ци је за ко је ис пи та ни ци пред ста вља ју 
ну де кул тур не са др жа је (до га ђа је и ак тив но сти) за ста ри је, и њи хов став 
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пре ма иде ји да се ста нов ни ци пре ко 65 го ди на укљу че во лон тер ски/ил и 
уз ма њу на кна ду у ре а ли за ци ју кул тур них са др жа ја у гра ду. По да ци до-
би је ни ду бин ским ин тер вју ом ана ли зи ра ни су ква ли та тив но – ана ли зом 
тек ста тран скрип та ин тер вјуа и фре квен циј ском ана ли зом.

РЕ ЗУЛ ТА ТИ И ДИ СКУ СИ ЈА 
Упо зна тост кул тур них ак те ра с пој мом ак тив ног ста ре ња  

и ње го во де фи ни са ње

Пр ви за да так ис тра жи ва ња био је да се утвр ди ко ли ко су кул тур ни 
ак те ри Гра да Но вог Са да упо зна ти с пој мом ак тив ног ста ре ња, шта овај 
по јам за њих под ра зу ме ва и да ли су упо зна ти с не ким при ме ри ма до бре 
прак се гра до ва по пи та њу пру жа ња усло ва за ак тив но ста ре ње сво јим ста-
нов ни ци ма. Ве ћи на ис пи та ни ка (90%) од го во ри ла је да је упо зна та с пој мом 
ак тив ног ста ре ња и да зна ју шта овај по јам зна чи. У ту ма че њу то га шта 
овај по јам пред ста вља, ис пи та ни ци углав ном ис ти чу да ак тив но ста ре ње 
под ра зу ме ва сле де ће:

1. Ин клу зи ју ста ри јих ста нов ни ка у дру штво кроз во лон ти ра ње, кул-
ту ру и спо рт;

2. Омо гу ћа ва ње ква ли тет ног жи во та ста ри јим ста нов ни ци ма, бри га о 
њи ма и по бољ ша ње со ци јал ног, еко ном ског и кул тур ног жи во та 
ста ри је по пу ла ци је;

3. Ак тив но про во ђе ње вре ме на ста нов ни ка тре ћег до ба, за раз ли ку од 
па сив ног (гле да ње ТВ-а). Про во ђе ње вре ме на у шет ња ма, ба вље њу 
спо р том, ба што ван ством;

4. Ак тив но ко ри шће ње свих ка па ци те та по је дин ца (ин те лек ту ал них, 
фи зич ких и кре а тив них) без об зи ра на го ди не.

Ка да је реч о при ме ри ма до бре пра ксе у овом до ме ну, 60% ис пи та ни-
ка се из ја сни ло да су упо зна ти с при ме ри ма гра до ва ко ји успе шно под сти чу 
ак тив но ста ре ње. Из два ја ју се Бар се ло на, као је дан од од лич них при ме ра 
ак тив ног ста ре ња с по себ ним про гра ми ма за ак тив ност и пар ти ци па ци ју 
гра ђа на ко ји се спро во де кроз кул тур ну по ли ти ку гра да. По ред Бар се ло не, 
ис ти чу се Праг и Беч, по себ но по ор га ни зо ва њу еду ка ци ја за осо бе тре ће 
до би, као и гра до ви Скан ди на ви је ко ји ак тив но ста ре ње под сти чу кроз 
про гра ме за во лон тер ски рад осо ба тре ће до би.

Пер цеп ци ја усло ва за ак тив но ста ре ње у Но вом Са ду

На пи та ње о то ме да ли Но ви Сад обез бе ђу је аде кват не усло ве за 
ак тив но ста ре ње ста нов ни ка тре ће до би, ми шље ња ис пи та ни ка су по де-
ље на. Че тр де сет про це на та ис пи та ни ка је на ово пи та ње од го во ри ло по-
тврд но, 40% сма тра да Но ви Сад не обез бе ђу је аде кват не усло ве, 20% 
сма тра да Но ви Сад до не кле пру жа усло ве за ак тив но ста ре ње али да на 
то ме тре ба још мно го ра ди ти и је дан ис пи та ник сма тра да ни је упо знат 
са тре нут ним ста њем те не мо же да про це ни. 
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На пи та ње да ли по зна ју не ке ор га ни за ци је ко је се ба ве по ма га њем 
ста ри јим љу ди ма, 60% ис пи та ни ка је од го во ри ло по тврд но, на во де ћи сле-
де ће ор га ни за ци је: Но во сад ски ху ма ни тар ни цен тар, ге рон то ло шки цен тар, 
клу бо ви пен зи о не ра, Фа кул тет за спо рт и фи зич ко вас пи та ње из Но вог 
Са да, као и Му зеј Вој во ди не, ко ји јед ном ме сеч но ор га ни зу је ра ди о ни це 
за пен зи о не ре. Ка да је реч о сер ви си ма за кућ ну не гу ста ри јих ста нов ни ка, 
све га три ис пи та ни ка зна ју за по сто ја ње ова квих сер ви са, на во де ћи мо-
бил ну ме ди цин ску се стру и удру же ње ге рон то ло шких се ста ра. 

На пи та ње да ли зна ју за не ке ак тив но сти и до га ђа је за ста нов ни ке 
тре ћег до ба, 70% ис пи та ни ка је од го во ри ло по тврд но, ис ти чу ћи ку р се ве 
стра них је зи ка за ста ри је ста нов ни ке, драм ска сек ци ја и хор у пен зи о нер-
ском клу бу, ра ди о ни це у Му зе ју Вој во ди не, ра ди о ни це и ку р се ви у Аме-
рич ком кут ку, за бав ни про гра ми у ме сним за јед ни ца ма, ак тив но сти у 
окви ру удру же ња ве те ра на фол кло ра и сл., а Му зеј Вој во ди не и Аме рич ки 
ку так се ис ти чу као ин сти ту ци је ко је ор га ни зу ју еду ка тив не про гра ме за 
ста нов ни ке тре ће до би. Ис пи та ни ци ма је по том по ста вље но пи та ње да 
ли би њи хо ва ин сти ту ци ја по ну ди ла еду ка тив не про гра ме и ак тив но сти 
за ста ри је ста нов ни ке, на шта је 60% ис пи та ни ка од го во ри ло по тврд но, 
а 40% ни је си гур но у то. 

При ла го ђе ност кул тур них са др жа ја гра да ста нов ни ци ма  
тре ће до би и мо гућ но сти за кул тур ну пар ти ци па ци ју  

као вид ак тив ног ста ре ња

На пи та ње да ли су кул тур ни са др жа ји Но вог Са да при ла го ђе ни ста-
нов ни ци ма тре ће до би, 70% од го во ри ло је по тврд но, док оста так сма тра 
да кул тур ни са др жа ји ни су при ла го ђе ни овој циљ ној гру пи. Ис пи та ни ци 
углав ном сма тра ју да кул тур на по лит ка гра да у пу ном сми слу ни је за жи-
ве ла и ја сно де фи ни са ла ко је усло ве и при ступ је мо гу ће ство ри ти за гра ђа-
не ста ри је до би, да не по сто је ја сно де фи ни са ни про гра ми на ме ње ни овој 
циљ ној гру пи, осим код по је ди них ин сти ту ци ја, као и да ве ћи ни ин сти-
ту ци ја кул ту ре ста нов ни ци тре ће до би ни су циљ на пу бли ка. 

У сле де ћем пи та њу ис пи та ни ци су тре ба ли да про це не сте пен сла-
га ња (1 – уоп ште се не сла жем; 5 – у пот пу но сти се сла жем) са од ре ђе ним 
тврд ња ма ко је се од но се на при ла го ђе ност кул тур них са др жа ја ста ри јим 
ста нов ни ци ма. Ре зул та ти су пред ста вље ни у Та бе ли 1. 

Из та бе ле се ви ди да су све тврд ње ко је се ти чу при ла го ђе но сти кул-
тур них са др жа ја ста ри јим ста нов ни ци ма при лич но ни ско оце ње не, а 
по себ но опре мље ност кул тур них ин сти ту ци ја и це на кул тур них са др-
жа ја (код ко је се при ме ћу је и нај ве ће од сту па ње у од го во ри ма ис пи та ни-
ка). Је ди на тврд ња са сред њом вред но шћу пре ко 3,5 је тврд ња да су кул-
тур ни про гра ми и ак тив но сти при ла го ђе ни ста ри јим ста нов ни ци ма, што 
ука зу је на то да тре ба ви ше па жње обра ти ти на то ка да, где и по ко јој 
це ни се ну де ове ак тив но сти. 

На пи та ње шта би мо гло да се ура ди по пи та њу бо ље при ла го ђе но-
сти кул тур них са др жа ја ста ри јој по пу ла ци ји, ис пи та ни ци су на ве ли да 
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се то мо же по сти ћи кроз ак тив ну кул тур ну по лити ку ко ја се им пле мен-
ти ра кроз ин сти ту ци је, при ла го ђа ва ње кул тур них про гра ма же ља ма ста-
ри је по пу ла ци је, до че га би се мо гло до ћи ис тра жи ва њем ста во ва ста рих 
осо ба ко је од го ва ра на пи та ње на ко ји на чин, у ко је вре ме, ко ји тип са др-
жа ја од го ва ра њи хо вим по тре ба ма и фи нан сиј ским мо гућ но сти ма, кроз 
де цен тра ли за ци ју кул тур них са др жа ја, сни же ње це не ула зни ца за ста-
ри ју по пу ла ци ју и да ва њем раз ли чи тих по год но сти по пут ор га ни зо ва ног 
пре во за до ло ка ци ја одр жа ва ња кул тур них про гра ма и са др жа ја. 

На пи та ње да ли се до га ђа ји са са др жа ји ма за ста ри је ор га ни зу ју 
до вољ но че сто, 60% ис пи та ни ка од го во рио је од рич но, док 40% ис пи та-
ни ка ни је упо зна то с тим, а ни је дан ис пи та ник ни је од го во рио по тврд но, 
од но сно не сма тра да се са др жа ји за ста ри је ста нов ни ке ор га ни зу ју че сто. 
На пи та ње да ли су ови са др жа ји до вољ но ра зно вр сни, ди стри бу ци ја од-
го во ра је у пот пу но сти иста као и код прет ход ног пи та ња. 

Ин сти ту ци је об у хва ће не ис тра жи ва њем на во де сле де ће ак тив но сти 
у њи хо вој ор га ни за ци ји ко је су при ла го ђе не ста ри јој по пу ла ци ји: по зо-
ри шне пред ста ве, курс ен гле ског је зи ка за ста ри је, ку р се ве ра чу на ра за 
ста ри је, пре да ва ња, кре а тив не ра ди о ни це пен зи о не ра са ак тив ном пар ти-
ци па ци јом уче сни ка ко ји пред ла жу про гра ме, бес плат на струч на во ђе ња 
кроз из ло жбе, про грам за ама тер ско ства ра ла штво на ба зи ис тра жи ва ња, 
а укљу че ни су и ста ри ји ста нов ни ци Гра да Но вог Са да, а ис ти чу и то да 
су мно ги до га ђа ји по свом ка рак те ру при ла го ђе ни и ста ри јој по пу ла ци ји 
– из ло жбе, три би не, филм ски про грам.

На кон то га, ис пи та ни ци су има ли при ли ку да да ју сво је иде је и пред-
ло ге за при ла го ђа ва ње кул тур них са др жа ја њи хо вих ин сти ту ци ја ста ри-
јим ста нов ни ци ма. Ис пи та ни ци ис ти чу да би се ово мо гло ре а ли зо ва ти 
укљу чи ва њем овог циљ ног сег мен та у ак ту ел не те ме из обла сти раз во ја 
кул ту ре, из ло жбе, ра ди о ни це итд., ор га ни зо ва њем оби ла за ка ста рог је згра 
Но вог Са да и Пе тро ва ра дин ске твр ђа ве, укљу чи ва њем ста ри је по пу ла ци је 
у ре а ли за ци ју кул тур них са др жа ја и кроз во лон тер ски рад на из ло жба ма, 
као и кроз кон крет не јав не по зи ве раз во ја пу бли ке ко ји тар ге ти ра ју ста-
ри ју по пу ла ци ју.

Та бе ла 1. Пер цеп ци ја при ла го ђе но сти кул тур них са др жа ја гра да ста нов ни ци ма 
тре ће до би

 Тврд ња Сред ња 
вред ност

Станд. 
де ви ја ци ја 

Ло ка ци је кул тур них ин сти ту ци ја су при сту пач не ста ри јем 
ста нов ни штву 3,33 0,500

Опре мље ност кул тур них ин сти ту ци ја (при лаз, сте пе ни ште, 
лиф то ви, то а ле ти и сл.) је при ла го ђе на ста ри јем ста нов ни штву 2,89 0,601

Кул тур ни про гра ми и ак тив но сти су при ла го ђе ни ста ри јем 
ста нов ни штву 3,56 0,726

Сат ни ца кул тур них про гра ма је при ла го ђе на ста ри јем ста нов ни штву 3,22 0,972
Це не за кул тур не са др жа је су при сту пач не 2,89 1,054
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Ка да је реч о ста во ви ма пре ма иде ји да се ста нов ни ци пре ко 65 го-
ди на укљу че во лон тер ски/ил и уз ма њу на кна ду у ре а ли за ци ју кул тур них 
са др жа ја у гра ду, сви ис пи та ни ци су ис ка за ли по зи ти ван став уз ко мен-
та ре да је то од лич на иде ја ко ја има ве ли ки по тен ци јал и ко ја би мно го 
до при не ла по бољ ша њу ква ли те та жи во та љу ди тре ће до би. На пи та ње да 
ли за ова ко не што ви де мо гућ ност у сво јој ин сти ту ци ји, 70% ис пи та ни ка 
сма тра да је ово до бра иде ја ис ти чу ћи да би они мо гли да се укљу че у 
кон фе рен циј ске и из ло жбе не де лат но сти, као чу ва ри стал них по став ки, 
по моћ при ор га ни за ци ји фе сти ва ла, во лон тер ски рад на из ло жба ма кроз 
Но во сад ски во лон тер ски сер вис и сл. Као по тен ци јал ни про блем, ис пи-
та ни ци на во де не до вољ но фи нан сиј ских сред ста ва за пла ћа ње на кна де 
за укљу чи ва ње ста ри је по пу ла ци је у ре а ли за ци ју кул тур них са др жа ја. 

ЗА КЉУ ЧАК

Пре ли ми нар но ис тра жи ва ње ста во ва ва жних ак те ра у кул ту ри Гра да 
Но вог Са да ука за ло је на раз ли чи то по и ма ње ак тив ног ста ре ња, од оног 
ко је се ве зу је за чи сто еко ном ски аспект и фи зич ку ак тив ност ста ри јих 
до оног све о бу хват ног ко је под ра зу ме ва со ци јал ну, еко ном ску и кул тур-
ну ин клу зи ју ста ри је по пу ла ци је. То ука зу је на по тре бу за ве ћим раз во јем 
све сти и еду ка ци јом ак те ра у кул ту ри о све о бу хват но сти пој ма ак тив но 
ста ре ње и до при но су ко ји кул тур на пар ти ци па ци ја мо же пру жи ти. Утвр-
ђе но је и да по сто ји свест о не до вољ ној при ла го ђе но сти кул тур них са др-
жа ја ста ри јој по пу ла ци ји и по сто је ћим ба ри је ра ма и мо гућ но сти ма за 
кул тур ну пар ти ци па ци ју и при ла го ђа ва ње ових са др жа ја по ме ну том 
циљ ном сег мен ту. Охра бру јућ је по да так да би ве ли ка ве ћи на ин сти ту-
ци ја би ла спрем на да сво је са др жа је при ла го ди по тре ба ма и пре фе рен-
ци ја ма ста ри је по пу ла ци је, што отва ра по тре бу за бу ду ћим ис тра жи ва њем 
ста во ва и по тре ба и овог циљ ног сег мен та. Укљу чи ва ње ста ри је по пу ла-
ци је у кул ту ру кроз во лон тер ски рад је по зи тив но при хва ће но од стра не 
кул тур них ак те ра, и пред ло же не ви до ве ре а ли за ци је овог во лон тер ског 
ра да тре ба им пле мен ти ра ти у прак си уз по др шку до но си о ца од лу ка на 
ни воу гра да. Та ко ђе, спрем ност и во љу да до при не су ак тив ном ста ре њу 
кроз под сти ца ње кул тур не пар ти ци па ци је по ка за ле су го то во све ис пи-
та не ин сти ту ци је, што зна чи да је ва жност ове те ме пре по зна та од стра-
не кул тур них ак те ра. Бу ду ће ак тив но сти на овом по љу тре ба усме ри ти 
и ка пру жа њу по др шке кул тур ним ин сти ту ци ја ма у свом при ла го ђа ва њу 
овом циљ ном сег мен ту кроз раз не ини ци ја ти ве и про јект не по зи ве. 

ЗА ХВАЛ НОСТ

Рад је ре зул тат про јек та „Ет нич ке гру пе Вој во ди не у 21. ве ку – ста-
ње и пер спек ти ве одр жи вост” (бр. 142-451-2356/2018-01) ко ји фи нан си ра 
По кра јин ски се кре та ри јат за ви со ко обра зо ва ње и на уч но и стра жи вач ку 
де лат ност АПВ.
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SUM MARY: Po pu la tion po licy on aging in vol ves many forms of ac ti ve aging, the 
most im por tant of which are em ployment, so cial and cul tu ral in clu sion, vo lun te e ring and 
im pro ve ment of ba sic li ving con di ti ons such as he alth ca re, ade qu a te ho u sing, and af for-
da ble tran spor ta tion. To day, many Eu ro pean co un tri es are fa cing the chal len ges of po pu-
la tion aging, in clu ding Ser bia, whe re the im po r tan ce of ac ti ve aging is still in suf fi ci ently 
re cog ni zed by so ci ety and key de ci sion ma kers. The aim of this pa per is to hig hlight the 
pos si bi li ti es for pro mo ting ac ti ve aging thro ugh the in clu sion of the el derly po pu la tion in 
the cul tu ral li fe of the city of No vi Sad, which fa ces the men ti o ned pro blem and lacks 
ap pro pri a te me a su res for the in clu sion of the el derly po pu la tion in the so cial and cul tu ral 
li fe of the city. In ad di tion, the aim of the study is to exa mi ne the at ti tu des of the cul tu ral 
in sti tu ti ons re gar ding the pos si bi lity of adap ting cul tu ral con tents to this tar get gro up, as 
well as for the ir in clu sion in the re a li za tion of cul tu ral con tents. To ac hi e ve this, in-depth 
in ter vi ews we re con duc ted with em ployee s of the se lec ted cul tu ral in sti tu ti ons of the city. 
The ob ta i ned re sults will ser ve as the ba sis for the de ci sion ma kers to de fi ne pro po sals 
of con cre te ac ti ons to en co u ra ge ac ti ve aging thro ugh the cul tu ral con tents of the city.

KEYWORDS: ac ti ve aging, po pu la tion po licy, cul tu ral con tents, No vi Sad
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СА ЖЕ ТАК: Под ути ца јем де мо граф ског ста ре ња, као и ста ња на тр-
жи шту ра да у Републици Ср би ји, про ме нио се и ста ро сни са став рад не 
сна ге. Удео ак тив них ли ца ста ри јих од 50 го ди на у укуп ној рад ној сна зи 
је ра стао, а мла ђих опа дао. Пре ма по да ци ма за 2017. го ди ну 27,2% ак тив них 
ли ца на ла зи се у ста ро сној гру пи 50–64. И по ред по зи тив них кре та ња у 
пе ри о ду 2012–2017, ин ди ка то ри о еко ном ској ак тив но сти и за по сле но сти 
ста нов ни штва у овим ста ро сним гру па ма у Ср би ји су ни жи, у по ре ђе њу са 
сто па ма за др жа ве ЕУ. Ни ска ак тив ност и за по сле ност ре зул тат су на пу шта-
ња рад не сна ге пре ста ро сне гра ни це за пен зи о ни са ње. Сла бе шан се за за по-
сле ње за ста ри је рад ни ке зна чи ле су ра ни ји из ла зак из рад не сна ге и пре-
ла зак у не ак тив ност. Раз ло зи за пре вре ме но на пу шта ње рад не сна ге су и 
бо лест или ин ва лид ност. Пре ма по да ци ма за 2017. го ди ну у Ср би ји је би ло 
17,1% ин ва лид ских пен зи о не ра. Хро нич не не за ра зне бо ле сти су во де ћи 
узро ци обо ле ва ња, ин ва лид но сти и пре вре ме ног уми ра ња (ту мо ри и бо ле сти 
кр во то ка). Ни ска ак тив ност ста ри је по пу ла ци је има, осим еко ном ских, и број-
не со ци јал не по сле ди це. Од су ство ра да узро ку је ма р ги на ли за ци ју и че сто 
во ди пот пу ној ис кљу че но сти из дру штве ног жи во та. Оту да је сти му ли са ње 
еко ном ске ак тив но сти ста ри је ге не ра ци је ме ђу ва жни јим ци ље ви ма на цио-
нал них по ли ти ка. Оно под ра зу ме ва од ла га ње од лу ке о пен зи о ни са њу као 
и про ду же ње рад ног ве ка. Ве ћа за по сле ност ме ђу ста ри ји ма до при но си 
по вољ ни јем од но су из ме ђу ак тив ног и не ак тив ног ста ри јег ста нов ни штва. 
Це ло жи вот но уче ње и про фе си о нал ни раз вој је на чин да се по бољ ша по ло-
жај ста ри јих на тр жи шту ра да и по ве ћа њи хо ва за по сле ност.
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КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: рад на сна га, ста ри ји рад ни ци, тр жи ште ра да, пре вре-
ме но пен зи о ни са ње, Ср би ја

У свим др жа ва ма са опа да ју ћом сто пом ра ста ста нов ни штва, или код 
ко јих је при сут на де по пу ла ци ја, де мо граф ско ста ре ње и про ме не у ста ро-
сном са ста ву су у фо ку су на ци о нал них по ли ти ка због број них де мо граф-
ских, еко ном ских, со ци јал них и дру гих по сле ди ца. Про ме на у ве ли чи ни 
рад ног кон тин ген та и ње го вог ста ро сног са ста ва ди рект но се од ра жа ва 
на од ви ја ње еко ном ске ак тив но сти, а за тим и на одр жи вост основ них 
си сте ма со ци јал не за шти те. Ста нов ни штво Републике Ср би је се су о ча ва 
и са де по пу ла ци јом и са ин тен зив ним де мо граф ским ста ре њем. Сма ње ње 
ста нов ни штва пр вен стве но је по сле ди ца не по вољ них трен до ва у по гле ду 
при род ног при ра шта ја, ко ји је од го во ран за 95% укуп ног сма ње ња ко је је 
за бе ле же но у ме ђу по пи сном пе ри о ду 2002–2011. С дру ге стра не, ду го роч-
но опа да ње фер ти ли те та и ње гов ак ту ел ни ни во ко ји је за тре ћи ну ни жи 
од по треб ног за про сту за ме ну ге не ра ци ја, де тер ми ни ше ин тен зи тет про-
це са ста ре ња ста нов ни штва Републике Ср би је. Пре ма ре зул та ти ма по пи са 
2011. го ди не, ста нов ни штво Републике Ср би је при па да ста ди ју му ду бо ке 
де мо граф ске ста ро сти, као јед ном од по след њих ста ди ју ма раз во ја ста ро сне 
струк ту ре [Пенев 2015]. Де мо граф ско ста ре ње ће се на ста ви ти и у на ред-
ном пе ри о ду. Ста нов ни штво Ср би је би ће де мо граф ски ста ри је у слу ча ју 
оства ре ња свих ва ри јан ти усво је них хи по те за о фер ти ли те ту, мор та ли те ту 
и ми гра ци ја ма. Нај не по вољ ни ји сце на рио пред ви ђа да би 2041. го ди не 
ви ше не го сва ки че твр ти ста нов ник Ср би је (25,2%) био ста ри ји од 65 го-
ди на, док би се удео мла ђих од 15 го ди на сма њио на 11,7% у укуп ном ста-
нов ни штву [РЗС, 2014].

Те ма овог ра да је еко ном ска ак тив ност ли ца ста ри јих од 50 го ди на. 
У ра до ви ма са овом те ма ти ком тре ти ра ни су као ста ри ји рад ни ци, у ко јем 
слу ча ју се апо стро фи ра ју они ко ји су бли зу нор ма тив не гра ни це за од ла-
зак у пен зи ју. Циљ је да се при ка же по ло жај ових ли ца на тр жи шту ра да 
у Ср би ји и са гле да ју мо гућ но сти за њи хо во до дат но ан га жо ва ње, а у скла ду 
и с кон цеп том ак тив ног ста ре ња и ува жа ва ња по тен ци ја ла ста ри јих ге не-
ра ци ја и у до ме ну ра да. Ак ту ел но ста ње на тр жи шту ра да ана ли зи ра ће 
се на осно ву по да та ка Ан ке те о рад ној сна зи (АРС) .

ВЕ ЛИ ЧИ НА РАД НЕ СНА ГЕ И НИ ВО  
ЕКО НОМ СКЕ АК ТИВ НО СТИ

Из ме ђу по пи са 2002. и 2011. го ди не рад на сна га у Ср би ји сма њи ла 
се за 427.000 или 12,6%. Сма ње ње је би ло ре зул тат про ме на у број но сти 
ста нов ни штва ста ри јег од 15 го ди на, као и про ме на у еко ном ском ак ти-
ви ра њу ста нов ни штва. Њи хов ути цај био је истог сме ра и де ло вао је на 
опа да ње бро ја ак тив них, али је сма ње ње спе ци фич них сто па ак тив но сти 
би ло зна чај ни је, са уде лом од око 60% у укуп ном сма ње њу [Радивојевић 
2017]. При ли ке на тр жи шту ра да на ста ле по сле 2000. го ди не ни су по го-
до ва ле ра сту за по сле но сти иа ко се бе ле жио раст БДП-а. Ре струк ту ри ра-
ње пред у зе ћа, као и при ва ти за ци ја, ути ца ли су на от пу шта ње ви шко ва 
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за по сле них. По го ђе ни су би ли сви, и ста ри ји и мла ди, што је у мно гим 
слу ча је ви ма зна чи ло из ла зак из рад не сна ге. По сле 2008. го ди не не га тив-
не ефек те на еко ном ско ак ти ви ра ње ста нов ни штва има ла је и еко ном ска 
кри за, уз још увек не до вр ше ну тран зи ци ју. У Републици Ср би ји еко ном-
ска кри за пре тво ри ла се у кри зу не за по сле но сти уз ри зик да пре ра сте у 
ши ру со ци јал ну кри зу [Јовановић Га ври ло вић 2009]. Ина че, по сле 2000, 
тр жи ште ра да у Ср би ји би ло је из ло же но и круп ним ин сти ту ци о нал ним 
про ме на ма и но вим ре ше њи ма, ко ји су има ли ути ца ја и на основ не ин ди-
ка то ре тр жи шта ра да.

Од 2012. го ди не у Ср би ји се бе ле жи по раст ак тив ног ста нов ни штва. 
За пет го ди на, до 2017, рад на сна га се по ве ћа ла за не што ви ше од 10% или 
око 300.000 ак тив них ли ца (Tабела 1). Це ло ку пан по раст ду гу је се по ра сту 
пар ти ци па ци је ста нов ни штва у рад ној сна зи, јер је де мо граф ски ефе кат, 
тј. сма ње ње ста нов ни штва ста ри јег од 15 го ди на, и у овом пе ри о ду био 
не га ти ван и де ло вао на сма ње ње по ну де ра да1. По ве ћа ње рад не сна ге у 
пе ри о ду 2012–2017. оства ре но је зна чај ни јим по ве ћа њем ак тив них ме ђу 
же на ма (62,8% од укуп ног по ве ћа ња). С об зи ром да је про цен ту ал но сма-
ње ње рад ног кон тин ген та код оба по ла би ло го то во исто (5,9% код же на 
и 5,4% код му шка ра ца), очи глед но је да је еко ном ско ак ти ви ра ње жен ског 
ста нов ни штва би ло ин тен зив ни је. Уче шће жен ске рад не сна ге у укуп ној, 
по ве ћа но је од 42,5% на 44,4% у пе ри о ду 2012–2017.

Као ре зул тат по ра ста рад не сна ге по ра сла је и сто па ак тив но сти 
(про це нат ак тив них у ста нов ни штву ста ри јем од 15 го ди на) од 46,7% на 
54,0% у пе ри о ду 2012–2017. Сто па ак тив но сти у Ср би ји у 2017. го ди ни ни жа 
је у од но су на сто пу за ЕУ28 ко ја је из но си ла 58,4% [O ECD, 2017]. Та ко ђе, 
ни жа је и ка да се има у ви ду број ак тив них из рад ног кон тин ген та (15–64). 
У Ср би ји сто па је из но си ла 66,7%, а про сек за др жа ве ЕУ28 био је 73,6%. 
Ина че, у Републици Ср би ји Стра те ги јом за по шља ва ња за пе ри од 2011–2020, 
циљ је до сти за ње сто пе ак тив но сти до ни воа од 68,8% у 2020. го ди ни.

Та бе ла 1. Ак тив но ста нов ни штво ста ри је од 15 го ди на пре ма по лу, Ср би ја 2012. 
и 2017. го ди не (у хи ља да ма)2

2012. 2017.
Број 

ак тив ни х
У део у ста нов ни штву 
ста ри јем од 15 го ди на 

Број 
ак тив ни х

У део у ста нов ни штву 
ста ри јем од 15 го ди на 

Све га 2.929,5 46,7 3.229,8 54,0
Му шкар ци 1.683,9 55,7 1.795,6 62,2
Же не 1.245,6 38,3 1.434,2 46,3

Из вор: АРС 2012. и 2017.

1 Оце на је ура ђе на уз прет по став ку кон стант них спе ци фич них сто па ак тив но сти на 
ни воу оних из 2012. го ди не, што је омо гу ћи ло из два ја ње де мо граф ских про ме на и њи хо вог 
ути ца ја на ве ли чи ну ак тив ног ста нов ни штва. Де мо граф ски ефе кат је био не га ти ван од око 
-137.000, док је по ве ћа но ак ти ви ра ње из но си ло око +437.000, што је ре зул ти ра ло по ра стом 
од око 300.000 ак тив них у пе ри о ду 2012–2017.

2 Без Косова и Метохије.
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По зна то је да де мо граф ски фак то ри сво је де ло ва ње на обим рад не 
сна ге ис по ља ва ју кроз ста ро сну струк ту ру, од но сно број ност по пу ла ци је 
ста ри је од 15 го ди на. Оста ли фак то ри ути чу пре ко сто па пар ти ци па ци је 
у рад ној сна зи, од но сно ни воа ак ти ви ра ња уну тар по је ди них ста ро сних 
гру па, а ти чу се број них еко ном ских и дру штве них ути ца ја и окол но сти 
у ко ји ма се од ви ја еко ном ско ак ти ви ра ње ста нов ни штва.

 Де мо граф ско ста ре ње ко је ка рак те ри ше по пу ла ци ју Ср би је вр ши 
дво стру ки ути цај на по ну ду ра да. Нај пре, ути че на сма ње ње рад ног кон-
тин ген та (од 15. до 64. го ди не) из ко га се ре гру ту је нај ве ћи део по ну де 
ра да (око 95% ак тив них у Ср би ји у 2017. го ди ни). Рад ни кон тин гент у 
Ср би ји има опа да ју ћи тренд. Пре ма по пи сном по дат ку из 2011. сма њен је 
за око 122.000 у од но су на по да так из 2002. го ди не. Про це не ста нов ни штва 
за 2017. го ди ну по ка зу ју да је опа да ње рад ног кон тин ген та на ста вље но. 
Сма њен је за го то во 278.000 или 5,7%. Де мо граф ски при ти сак на про дук-
тив ни део по пу ла ци је, из ра жен пре ко ко е фи ци јен та укуп не ста ро сне 
за ви сно сти (од нос из ме ђу ста нов ни штва мла ђег од 15 и ста ри јег од 65 
го ди на пре ма ста нов ни штву у гру пи 15–64) се на тај на чин вре ме ном 
по ве ћа вао. У 2011. из но сио је 46,4%, а на осно ву про це на бро ја ста нов ни ка 
за 2017. го ди ну по рас тао је на 51,6% [РЗС, 2017]. Овај ин декс ре зул тат је 
зби ра ин дек са за ви сно сти мла дих (од нос мла ђих од 15 го ди на и кон тин-
ген та 15–64 го ди не), тзв. ин дек са зе ле ног при ти ска, ко ји ис по ља ва опа-
да ју ћи тренд и ин дек са за ви сно сти ста рих (од нос ста ри јих од 65 го ди на 
и гру пе 15–64 го ди не) са ра сту ћом тен ден ци јом до ни воа од 29,8% у 2017. 
го ди ни. По ред број ча но све ма њих ула зе ћих ге не ра ци ја у рад ни кон тин-
гент, на ње го во сма ње ње ути ца ће и из ла зак из ње га број ча но ве ли ких 
ко хор ти ли ца ро ђе них по сле Дру гог свет ског ра та. На и ме, у 2011. упра во 
су те ко хор те би ле нај број ни је. У пи та њу су ста ро сне гру пе 55–59 и 60–64 
са пре ко ми ли он и сто хи ља да ли ца у зби ру, или са уде ли ма од 8,3% и 
7,4% ре дом у укуп ном ста нов ни штву Ср би је. 

С дру ге стра не, ути цај ста ре ња огле да се и у ме ња њу ста ро сне струк-
ту ре са мог рад ног кон тин ген та. У по пи су 2011. го ди не тре ћи на ста нов ни-
штва рад ног кон тин ген та би ла је ста ри ја од 50 го ди на. Нај за сту пље ни ја 
је би ла ста ро сна ко хор та ро ђе них од 1952. до 1956. го ди не са уче шћем од 
12,1%. Без об зи ра на сма ње ње рад ног кон тин ген та по сле 2011. ње гов ста-
ро сни са став се до 2017. ни је бит но про ме нио ни ти по гор шао са аспек та 
еко ном ског ак ти ви ра ња. На и ме, ста ро сни кон тин гент од 30 до 50 го ди на, 
код ко га су ина че нај ви ше сто пе ак тив но сти, по ве ћао је сво је уче шће у 
рад ном кон тин ген ту, од 39,6% на 41,8% у пе ри о ду 2011–2017. Исто вре ме но 
не знат но је опао удео ста ри јих од 50 го ди на (ма ње од јед ног про цент ног 
по е на).

Ста ре ње ста нов ни штва при сут но је у мно гим др жа ва ма, по себ но у 
оним са раз ви је ним еко но ми ја ма, али и они ма ко је се раз ви ја ју. Ре зул та-
ти про јек ци ја за мно ге др жа ве за хва ће не ста ре њем ука зу ју на сма ње ње 
рад ног кон тин ген та и ње го вог уде ла у укуп ном ста нов ни штву, што би 
ре зул ти ра ло не до ста ци ма рад не сна ге. Про це њу је се да би се у Не мач кој, 
чи ја је по пу ла ци ја јед на од нај ста ри јих у све ту, не га ти ван де мо граф ски 
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ефе кат од ра зио на гу би так од пре ко 17 ми ли о на ак тив них у пе ри о ду 
2010–2050. Ипак, уку пан гу би так убла жи ла би по зи тив на не то ми гра ци ја, 
као и по раст сто пâ пар ти ци па ци је (од пре ко 7 ми ли о на, од но сно 2 ми лио-
на ре спек тив но) [Fuchs 2015]. 

ЕКО НОМ СКА АК ТИВ НОСТ СТА РИ ЈЕГ СТА НОВ НИ ШТВА
 Ста ро сна струк ту ра ак тив ног ста нов ни штва у 2017. го ди ни ре зул тат 

је ди на ми ке еко ном ског ак ти ви ра ња ста нов ни штва у по је ди ним ста ро сним 
гру па ма у прет ход ном пе ри о ду. Као и у ра ни јим пе ри о ди ма нај за сту пље-
ни је су гру пе од 30 до 50 го ди на. Са нај ма њим уде ли ма у укуп ној рад ној 
сна зи су ли ца мла ђа од 25 го ди на, као и ста нов ни штво ста ри је од 60 го-
ди на. Раз ли ка ме ђу овим гру па ма је што су у пе ри о ду 2012–2017, мла ди 
сма њи ли сво је уче шће у рад ној сна зи, а ста ри ји по ве ћа ли (Tабела 2). 
Раз ли ка је уоч љи ва и ако се по сма тра ју ап со лут ни по да ци. На и ме, код 
мла дих је за бе ле жен пад бро ја ак тив них, док је у свим ста ро сним гру па-
ма по сле ше зде се те го ди не за бе ле жен по раст.

Та бе ла 2. Струк ту ра ак тив них и сто пе ак тив но сти за ста нов ни штво 15+, Репу-
бли ка Ср би ја, 2012. и 2017. го ди на3

Струк ту ра ак тив них Сто пе ак тив но сти Сто пе за по сле но сти
2012. 2017. 2012. 2017. 2012. 2017.

Укуп но 100,0 100,0 46,7 54,0 23,9 13,5

15–19 1,4 1,1 10,7 10,5 64,1 46,5
20–24 6,8 5,9 46,1 47,8 48,4 29,2
25–29 10,4 10,2 77,1 76,6 35,3 23,1
30–34 10,8 12,6 84,6 84,9 27,9 15,6
35–39 12,5 13,3 86,3 86,6 20,9 12,9
40–44 12,4 13,1 83,3 86,4 19,1 11,3
45–49 12,9 11,9 80,7 83,3 20,0 10,4
50–54 13,2 11,1 70,7 76,6 19,4 10,0
55–59 11,6 9,6 51,3 63,5 18,7 9,4
60–64 5,0 6,5 24,0 37,3 13,5 6,1

65+ 3,0 4,6 5,7 10,9 5,5 10,7

15–64 97,0 95,4 60,1 66,7 45,3 57,3

Из вор: АРС 2012. и 2017.

Ста ро сну гру пу од 30 до 50 го ди на од ли ку ју нај ви ше спе ци фич не 
сто пе ак тив но сти (про це нат ак тив них уну тар ста ро сне гру пе), ко је су у 
пе ри о ду 2012–2017. го то во не про ме ње не или ма ло по ра сле (око 3 про-
цент на по е на у ста ро сти ма 40–44 и 45–49). Ак тив ност мла дих је ни ска, 

3 Без Косова и Метохије.
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углав ном због шко ло ва ња, али и сла бих шан си на тр жи шту ра да за њи-
хо во за по шља ва ње. У ста ро сној гру пи 20–24 и да ље је ма ње од 50% ак-
тив них, ме ђу ко ји ма је чак 29,2% би ло не за по сле них у 2017. Ни ска сто па 
ак тив но сти је и за ста ро сти из над 60 го ди на што је у нај ве ћој ме ри у 
ве зи са за кон ском гра ни цом за пен зи о ни са ње. Ипак, у по сма тра ном пе ри-
о ду у ста ро сној гру пи 60–64 сто па се по ве ћа ла за око 50%, а у гру пи 65+ 
го то во је удво стру че на. Као што је по ме ну то, у овим ста ро сним гру па ма 
ап со лут ни број ак тив них је сте по ве ћан, али је на ова кав по раст сто па 
ути ца ло и сма ње ње бро ја ста нов ни ка у овим ста ро сним гру па ма. 

Што се ти че ста ро сних гру па 50–54 и 55–59, у обе ма је сма њен број 
ак тив них ли ца (7% и 9% ре дом у од но су на број ност у 2012), због че га је 
сма ње на и њи хо ва за сту пље ност у рад ној сна зи. Ме ђу тим, сто пе ак тив но-
сти у овим гру па ма су по ве ћа не (по себ но у гру пи 55–59) због знат но ве ћег 
сма ње ња бро ја ста нов ни ка у тим гру па ма (у гру пи 55–59, ста нов ни штво 
је сма ње но за ви ше од јед не че твр ти не). Ова чи ње ни ца на ме ће по тре бу 
де таљ ни је ана ли зе упра во ап со лут них по да та ка ве за них за ак тив ност/
не ак тив ност ге не ра ци ја ста ри јих од 50 го ди на. Јер, у усло ви ма де мо граф-
ског ста ре ња по ве ћа ва се њи хо во уче шће у укуп ном ста нов ни штву. Пре ма 
по пи су из 2011. го ди не 40% ста нов ни штва је би ло ста ри је од 50 го ди на, 
а пре ма по да ци ма АРС за 2017. њи хов удео у ста нов ни штву ста ри јем од 
15 го ди на из но сио је чак 48%. Уче шће ста нов ни штва ста ро сти од 50 до 
70 го ди на из но си ло је тре ћи ну ста нов ни штва уз ра ста из над 15 го ди на. 
Са ста но ви шта еко ном ске ак тив но сти, ра ди се о број ча но вр ло ре спек та-
бил ном кон тин ген ту, не са мо до 65. го ди не жи во та као нор ма тив не гра-
ни це за пен зи о ни са ње, већ и на кон то га. Усло ви на тр жи шту ра да нај пре 
тре ба да де сти му ли шу ра но на пу шта ње рад не сна ге, а за тим и да по го-
ду ју рад ном ан га жо ва њу и на кон про пи са них гра ни ца. Јер, про ду же ње 
оче ки ва не ду жи не жи во та ста нов ни штва омо гу ћа ва да и рад ни век бу де 
ду жи, а у скла ду са пси хо-фи зич ким ста њем сва ког по је ди нач но. Но ви на-
ма у За ко ну о пен зиј ском и ин ва лид ском оси гу ра њу по о штре ни су кри те-
ри ју ми за пен зи о ни са ње (по сте пе но по ве ћа ње до ње ста ро сне гра ни це за 
пен зи о ни са ње; по ве ћа ње гра ни це за ми ни мал но упла ће не до при но се за 
го ди не ста жа код же на; сма ње ње бро ја за ни ма ња код ко јих је до зво ље но 
ра но пен зи о ни са ње) што је тре ба ло да се од ра зи и на по бољ ша ње по ка-
за те ља тр жи шта ра да за ста ри је рад ни ке, као пред у сло ва за ду жи оста нак 
у рад ној сна зи. Но ва европ ска стра те ги ја за па ме тан, одр жив и ин клу зи-
ван раст, усво је на 2010. го ди не, Евро па 2020, као је дан од ци ље ва на во ди 
ве ће укљу чи ва ње ста ри јих у рад ну сна гу. И у На ци о нал ној стра те ги ји 
за по шља ва ња у Ср би ји 2011–2020. пре по зна та је по тре ба под сти ца ња за-
по шља ва ња ли ца у гру пи 50–64, као по себ но осе тљи ве ка те го ри је на тр жи-
шту ра да. По ди за ње све сти у дру штву о пред но сти ма њи хо вог рад ног 
ан га жо ва ња је пред у слов за спро во ђе ње по ли ти ке ак тив ног ста ре ња. 

Ак тив ност ста нов ни штва ста ри јег од 50 го ди на те ма је у број ним 
ана ли за ма ко је тре ти ра ју де мо граф ско ста ре ње и ње гов ути цај на сма ње ње 
по ну де ра да. У Tабели 3 при ка за ни су ин дек си про ме на број но сти основ-
них ка те го ри ја ста нов ни штва у ста ро сним гру па ма од 55 до 69 го ди на у 
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од но су на број ност у ба зној гру пи 50–54. Свр ха је да се при ка жу су прот-
ни прав ци про ме на у број но сти ста нов ни штва у тим ста ро сним гру па ма 
на спрам про ме на у њи хо вим еко ном ским ка те го ри ја ма. Све ста ро сне 
гру пе по сле 55. го ди не број ни је су у од но су на ба зну гру пу, а по себ но 
гру па 60–64. ко ја је за 20% број ни ја (код же на чак за 24%). Су прот но је 
са бро јем ак тив них и за по сле них. У сва кој ста ро сној гру пи ма ње их је у 
од но су на ба зну. Ако се не ра чу на ста ро сна гру па 65–69 ко ја је из ван 
рад ног кон тин ген та, у гру пи 60–64 ма ње је ак тив них и за по сле них му-
шка ра ца за око 30% у од но су на ба зну гру пу, а код же на чак за пре ко 50% 
ма ње. Зна чај ни ја раз ли ка у том по гле ду из ме ђу му шка ра ца и же на ве за на 
је де лом због још увек раз ли чи те ста ро сне гра ни це за од ла зак у пен зи ју. 
Ре фор ма пен зи о ног си сте ма пред ви ђа из јед на ча ва ње гра ни це за му шкар це 
и же не на 65 го ди на. Ма ње ак тив них, од но сно за по сле них је и у ста ро сној 
гру пи 55–59, код му шког ма ње за око 10%, а код жен ског ста нов ни штва 
ма ње за око 20%.

Та бе ла 3. Ин дек си про ме не бро ја ста нов ни ка, бро ја ак тив них и бро ја за по сле-
них, Република Ср би ја, 2017. го ди на (ба зна 50–54=100)4

Ста ро сне 
гру пе 

У куп но Му шкар ци Же не 
Бр. ста -
нов ни ка 

Бр. aк-
тив них 

Бр. за по -
сле них 

Бр. ста-
нов ни ка 

Бр. ак-
тив них 

Бр. за по-
сле них 

Бр. ста -
нов ни ка 

Бр. ак -
тив них 

Бр. за по -
сле них

50–54 100 100 100 100 100 100 100 100 100
55–59 104 86 87 103 91 90 106 81 83
60–64 120 59 61 117 71 72 124 45 49
65–69 107 23 25 100 27 29 113 19 20

Основ ни ин ди ка то ри тр жи шта ра да у Ср би ји (сто па ак тив но сти и 
сто па за по сле но сти) за ста нов ни штво у ста ро сној гру пи 55–64 за о ста ју 
од про се ка за ЕУ28 (Tабела 4). Раз ли ка је из ра же ни ја код жен ског ста нов-
ни штва. Ни во сто па ак тив но сти и за по сле но сти ко је су за бе ле же не у 
Ср би ји 2017. го ди не, др жа ве ЕУ28 до сти гле су још 2010. од но сно 2007. 
го ди не. Пи та ње аде кват ног ак ти ви ра ња ста ри јих ли ца из рад ног кон тин-
ген та у фо ку су је по ли ти ка мно гих др жа ва, ко је пред у зи ма ју број не ак тив-
но сти у том прав цу. Не мач ка, Хо лан ди ја и Фин ска су зе мље ко је су по сти-
гле зна чај не ре зул та те на по љу ве ћег укљу чи ва ња ста ри јих ге не ра ци ја у 
свет за по сле них. У пе ри о ду 2000–2012. сто пе за по сле но сти ли ца у гру пи 
55–64 по ра сле су зна чај но ви ше у од но су на про сек за др жа ве ЕУ27. У 
Не мач кој сто па је по ра сла за 23,9 про цент них по е на до ни воа 61,6%, а у 
Хо лан ди ји за 20,4 про цент на по е на или на 57,6%. Про сек за ЕУ27 у 2012. 
го ди ни из но сио је 48,7%. Осим ефи ка сних по ли ти ка ко је су спро во ди ле 
вла де тих др жа ва на во ди се да су и ак ци је са мих по сло да ва ца да ан га жу ју 
рад ни ке ста ри је од 50 го ди на има ле по зи тив не ефек те. Сма тра се да се ин-
те рес по сло да ва ца да за по шља ва и ста ри је рад ни ке за сни ва на по жељ ној 

4 Без Косова и Метохије.
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раз ме ни зна ња и ис ку ства раз ли чи тих ге не ра ци ја и ути ца ја на њи хо ву про-
дук тив ност. Ис ку ство и по у зда ност ста ри јих рад ни ка ви ди се као њи хо ва 
пред ност. Та ко ђе, спрем ни ји су у од но су на мла ђе да при хва та ју при вре-
ме не и по вре ме не по сло ве [Wa si lew ska 2013]. 

Та бе ла 4. Сто пе ак тив но сти и за по сле но сти за ста ро сну гру пу 55–64, Република 
Ср би ја и ЕУ-28, 2017. го ди на

Сто па ак тив но сти Сто па за по сле но сти 
Све га Му шкар ци Же не Све га Му шкар ци Же не 

Ср би ја 49,4 61,4 38,5 45,5 55,8 36,0
ЕУ 28 60,6 67,8 53,8 57,0 63,7 50,9

Из вор: OECD 2018.

УЗРО ЦИ И ПО СЛЕ ДИ ЦЕ НЕ ДО ВОЉ НЕ  
АК ТИВ НО СТИ СТА РИ ЈИХ

И по ред по зи тив них по ма ка у пе ри о ду 2012–2017, ин ди ка то ри о еко-
ном ској ак тив но сти и за по сле но сти ста нов ни штва у ста ро сној гру пи 
55–64 у Ср би ји, као и њи хо во за о ста ја ње у од но су на про сеч не вред но сти за 
ЕУ-28, на ме ћу и пи та ње узр о ка не до вољ не ан га жо ва но сти ста ри јих ли ца. 
Та ко ђе и по сле ди ца та квог ста ња на њи хов стан дард и ква ли тет жи во та, 
али и по сле ди ца на одр жи вост си сте ма со ци јал не за шти те, по себ но пен-
зи о ног и здрав стве ног.

Осим ста ња у при вре ди и дру штву од ко јих за ви си и ста ње на тр жи-
шту ра да и ко ји дик ти ра ју про ме не на ње му, ни во еко ном ске ак тив но сти 
ста нов ни штва ста ри јег од 50 го ди на, а по себ но ни во за по сле но сти, у ве-
ли кој ме ри је од раз њи хо вог здрав стве ног ста ту са, по ро дич них окол но сти 
и обра зо ва ња. У ис тра жи ва њи ма и у ли те ра ту ри ко ја се ба ви пи та њи ма 
раз ло га ко ји ути чу на сма ње ну ак ти ва ци ју ста ри јих, раз ло зи се свр ста ва ју 
на оне на ма кро ни воу и ме зо ни воу, на спрам оних ко ји су ин ди ви ду ал ног 
ка рак те ра [Wik to ro wicz 2017]. Ме ђу пр ви ма, а ко ји се мо гу сма тра ти да тим 
и на ко је по је ди нац не мо же да има ути цај, на во де се упра во ста ње на тр жи-
шту ра да и оче ки ва на не ста бил ност на ње му (не до ста так по сло ва уоп ште 
или у окру же њу), за тим про ме не у си сте му со ци јал не за шти те и рад ног 
за ко но дав ства (бо ја зан од по гор ша ња усло ва за пен зи о ни са ње, до ступ ност 
„цр ног тр жи шта”, не по во љан од нос из ме ђу ви си не пла те и со ци јал них 
да ва ња, по себ но код сла бо пла ће них по сло ва), као и не га тив ни ста во ви 
по сло да ва ца на ро чи то ка да ра сте дис про пор ци ја из ме ђу пла та и про дук-
тив но сти. Ин ди ви ду ал не де тер ми нан те сма ње не ан га жо ва но сти, у го ди-
на ма бли зу ста ро сне гра ни це за пен зи о ни са ње, од но се се на ста ње здра вља 
ко је се ме ња и по гор ша ва са по ра стом го ди на жи во та, али и фи зич ком и 
мен тал ном ис цр пље но шћу. С тим у ве зи ја вља ју се и од ре ђе не пси хо ло шке 
ба ри је ре (не до ста так мо ти ва ци је за рад, гу би так рад них на ви ка по себ но 
код оних ко ји су ду го би ли не за по сле ни). Ме ђу оста лим по се бан зна чај 
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има ни во обра зо ва ња и до стиг ну те ква ли фи ка ци је. Обра зо ва ност и ком-
пе тен ци је има ју по зи тив не ефек те, а од њих за ви си и про фе си о нал ни 
ста тус. По пра ви лу ду жи оста нак у рад ној сна зи, па и ван гра ни ца за 
од ла зак у пен зи ју, че шћи је код струч ња ка и ру ко во де ћих ка др о ва, код 
за по сле них са трај ним уго во ри ма, као и код са мо за по сле них. То је ина че 
у скла ду са на ла зи ма да је вр ста за ни ма ња и по сла ко је ли це оба вља од 
зна ча ја за пер цеп ци ју соп стве ног здрав стве ног ста ња, као основ ног пред-
у сло ва за на ста вак ра да. По ро дич на си ту а ци ја је та ко ђе ва жна ка да је у 
пи та њу про ду же так рад ног ве ка. Же не се че шће обес хра бру ју за на ста вак 
ра да, по себ но ако у до ма ћин ству има ју бо ле сне или не спо соб не чла но ве 
о ко ји ма бри ну. Ипак, и код му шка ра ца и код же на за па жа се же ља да исто-
вре ме но бу ду пен зи о не ри, што не рет ко зна чи да је су пру жник ко ји је још 
увек ак ти ван мо ти ви сан да се што пре при дру жи већ пен зи о ни са ном 
су пру жни ку. На кра ју тре ба на ве сти да ме ђу раз ло зи ма да се не на ста ви 
ак тив ност по сле ста ро сне гра ни це за пен зи ју, је сте и же ља да се у пред сто-
је ћим го ди на ма жи во та оства ре не ки дру ги ци ље ви и са др жа ји ко ји ни су 
ве за ни за рад, а ко ји ма ни је мо гла да се по све ти па жња то ком рад ног ве ка. 

Освр ну ће мо са на не ке од раз ло га на ин ди ви ду ал ном, ми кро ни воу, 
ко ји ма се мо же об ја сни ти ни ска ак тив ност ста ри јих ли ца у Ср би ји. Је дан 
од њих је на пу шта ње рад не сна ге и пре гра ни це за пен зи о ни са ње. У ве ли-
кој ме ри оно се де ша ва због бо ле сти или ин ва лид но сти, о че му све до че 
по да ци Ре пу блич ког фон да за пен зиј ско и ин ва лид ско оси гу ра ње (ПИО). 
Пре ма по да ци ма ПИО-а за де цем бар 2017. го ди не у Ср би ји је би ло 1.720.435 
пен зи о не ра, од че га је 17,1% би ло ин ва лид ских, или 293.835 ли ца. Иа ко је 
у од но су на по дат ке из 1997. го ди не број ко ри сни ка ин ва лид ских пен зи ја 
сма њен за 33%, (као и уче шће са 30% на 17,1%) због стро жи је кон тро ле и 
усло ва за ин ва лид ско пен зи о ни са ње, њи хо ва ак ту ел на број ност и за сту-
пље ност су знат ни [ПИО, 2018]. Про сеч на ста рост ко ри сни ка ин ва лид ске 
пен зи је у го ди ни оства ре ња пра ва на пен зи ју у пе ри о ду 2008–2016. кре-
та ла се код му шка ра ца у ра спо ну 55 до 56 го ди на, а код же на од 51 до 53 
го ди не. Про се чан стаж у 2016. ко ји су ин ва лид ски пен зи о не ри оства ри ли 
из но сио је 25 го ди на код му шка ра ца и 21 го ди ну код же на. Струк ту ра 
ко ри сни ка ин ва лид ских пен зи ја пре ма узр о ку ин ва лид но сти у го ди ни 
оства ре ња пра ва, го во ри ко је су то бо ле сти и ста ња због че га до ла зи до 
пре вре ме ног пен зи о ни са ња. Као што је и за оче ки ва ти, ве ли ка је за сту-
пље ност хро нич них не за ра зних бо ле сти, ко је ина че до ми ни ра ју и у мор-
би ди те ту и у мор та ли те ту ста нов ни штва у Ср би ји. У 2016. го ди ни 30,2% 
узр о ка ин ва лид но сти би ли су ту мо ри, а за тим бо ле сти ор га на кр во то ка 
са уче шћем од 26,4%, и ду шев ни по ре ме ћа ји у 9,1% слу ча је ва. 

Ме ђу тим, и про сеч на ста рост оних ко ји су оства ри ли пра во на ста ро-
сну пен зи ју би ла је ни жа од за кон ске гра ни це, иа ко је би ла ви ша у про се ку 
за 6, од но сно 7 го ди на ре дом по по лу у од но су на ин ва лид ске пен зи о не ре. 
У пе ри о ду 2008–2016. про сеч на ста рост му шка ра ца у мо мен ту пен зи о ни-
са ња би ла је у ра спо ну од 60 до 64, а код же на од 57 до 61 го ди не. Про се-
чан стаж је та ко ђе био ни жи од про пи са ног (33 го ди не код му шког и 29 
го ди на код жен ског ста нов ни штва пре ма по да ци ма за 2016). Пад за по сле-



582

но сти код ста ри јих (55–64) пре и то ком еко ном ске кри зе узро ко вао је по раст 
не ак тив но сти. Због сла бих шан си да се по но во за по сле, не за по сле ни су 
на пу шта ли рад ну сна гу ра ни је, а усло ви пен зи о ни са ња у том пе ри о ду 
по го до ва ли су та квим од лу ка ма. 

Ме ђу чи ни о ци ма ва жним за оста нак у рад ној сна зи и по сле усло ва за 
пен зи о ни са ње сва ка ко су они ко ји се ти чу обра зо ва ња и ком пе тен ци ја, 
за пра во це ло жи вот ног обра зо ва ња. Кон цепт под ра зу ме ва кон ти ну и ра но 
уче ње и сти ца ње но вих ква ли фи ка ци ја и ве шти на ка ко би се по бољ ша ле 
ком пе тен ци је ста ри јих и од го во ри ло но вим по тре ба ма тр жи шта ра да и 
зах те ви ма са вре ме ног при вред ног раз во ја. У са вре ме ним еко но ми ја ма 
људ ски ка пи тал има во де ћу уло гу, а раз вој ком пе тен ци ја и на чин ка ко се 
оне ко ри сте обез бе ђу ју и бо љи по ло жај на тр жи шту ра да. Ана ли зе по ка-
зу ју да ме ђу њи ма до ми ни ра ју ком пе тен ци је ве за не за ко ри шће ње ком пју-
те ра, као и со ци јал не ве шти не [Wik to ro wicz 2017]. 

Пре ма по пи су из 2011. го ди не, у Ср би ји ме ђу ак тив ни ма у ста ро сним 
гру па ма 50–54, 55–59 и 60–64 ви со ко обра зо ва ње би ло је за сту пље но 
ре дом са 15,1%, 16,0% и 20,6%. Код же на су уде ли ви со ко о бра зо ва них би ли 
знат но ви ши и то 17,2%, 21,0% и 25,6% ре дом по ста ро сним гру па ма. Уз 
прет по став ку да обра зо ва ни је ста нов ни штво ра ди је од ла же од ла зак у 
пен зи ју у од но су на оно са ни жим ни во и ма обра зо ва ња, као и да че шће 
на сто ји да про ду жи рад но ан га жо ва ње и по сле ста ро сне гра ни це за пен-
зи о ни са ње, на ве де на за сту пље ност нај ви шег обра зов ног ни воа уну тар 
ста ри је рад не сна ге, ви ди се као шан са за по раст за по сле но сти ме ђу њи ма. 
Тим пре што су у пи та њу ста ро сне гру пе с ни ским сто па ма за по сле но сти 
и на ро чи то код же на. С дру ге стра не, по да ци о ком пју тер ској пи сме но сти 
го во ре да је 2011. ви ше од по ло ви не ста нов ни штва ста ри јег од 15 го ди на 
би ло ком пју тер ски не пи сме но, а то је под ра зу ме ва ло да ни су би ли спо-
соб ни да ко ри сте че ти ри основ не ак тив но сти на ра чу на ру (об ра да тек ста, 
из ра ђи ва ње та бе ла, при ма ње и сла ње елек трон ске по ште и ко ри шће ње 
ин тер не та). У не до стат ку по да та ка ко ли ки је број ме ђу њи ма у рад ној сна-
зи и ко је су ста ро сне до би, мо же се оце ни ти да је ипак око 60% ак тив них 
ли ца би ло ком пју тер ски не пи сме но. У ери ин тен зив ног раз во ја но вих 
тех но ло ги ја, ком пју тер ске ве шти не и ком пе тен ци је су им пе ра тив не са мо 
при ли ком ула ска у рад ну сна гу не го и за оста нак у њој. 

По сле ди це ра ни јег на пу шта ња рад не сна ге и не уче ство ва ња на тр жи-
шту ра да ти чу се сва ког по на о соб, али има ју и од ре ђе не ма кро е ко ном ске 
ефек те. За по је дин ца то је гу би так по тен ци јал ног до хот ка и по гор ша ње 
жи вот ног стан дар да. Ис кљу че ње са тр жи шта ра да по ве ћа ва и ри зик од со-
ци јал не ис кљу че но сти по себ но у слу ча ју ду го трај ног од су ства. За ста ре ва ју 
зна ње и ве шти не, гу бе се ва жни со ци јал ни и дру ги кон так ти, што по ве ћа ва 
и ри зик за на ста нак пси хич ких смет њи и по гор ша ње оп штег здра вља. С 
дру ге стра не, не ак тив ност ме ђу ста ри јим осо ба ма по гор ша ва од нос из ме ђу 
рад ни ка и пен зи о не ра ства ра ју ћи знат но оп те ре ће ње за еко ном ски раст. 
Од нос пен зи о не ра и оси гу ра ни ка ко ји обез бе ђу ју фи нан си ра ње пен зи ја го-
ди на ма је у Ср би ји не по во љан и при бли жа ва се је ди ни ци (по след њих го-
ди на из но си 1:1,2). Ви сок је и удео БДП-а ко ји се тро ши на пен зи је (11,8% 



583

у 2016). По раст ак ти ви ра ња ме ђу ста ри ји ма је на чин да се ус по ста ви по-
вољ ни ји од нос из ме ђу ак тив ног и не ак тив ног ста ри јег ста нов ни штва.

Kада је у пи та њу тр жи ште ра да, кон цепт ак тив ног ста ре ња под ра-
зу ме ва сти му ли са ње еко ном ског ан га жо ва ња ста ри је по пу ла ци је, кроз 
по бољ ша ње усло ва ра да, ис пра вља ње штет них сте ре о ти па о ста ро сти и 
ста ре њу кроз про ме ње ни од нос по сло да ва ца пре ма за по шља ва њу ста ри јих, 
ве ћој фле кси бил но сти у обез бе ђе њу на чи на да се ста ри ји рад но ан га жу ју 
и ор га ни за ци јом ра да при ла го ђе ном њи хо вом жи вот ном до бу. Ко ри шће ње 
пу ног по тен ци ја ла ста ри је по пу ла ци је је дан је од при о ри те та ак тив не по-
ли ти ке тр жи шта ра да у усло ви ма де мо граф ског ста ре ња. Це ло жи вот но 
уче ње и про фе си о нал ни раз вој је на чин да се по бољ ша њи хов по ло жај на 
тр жи шту ра да и по ве ћа за по сле ност.
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SUM MARY: De mo grap hic aging, as well as the si tu a tion on the Ser bian la bo ur 
mar ket, ha ve af fec ted the chan ges in the age struc tu re of the work for ce. The sha re of ac ti ve 
per sons ol der than 50 years in the to tal la bo ur for ce has in cre a sed, and the sha re of young 
pe o ple has fal len. In 2017, 27.2% of to tal ac ti ve pe o ple are in the age gro up 50–64. De-
spi te the po si ti ve trends in the pe riod 2012–2017, the in di ca tors of eco no mic ac ti vity and 
em ployment of the po pu la tion in the se age gro ups in Ser bia are lo wer, com pa red to the 
ra tes for the EU co un tri es. Low ac ti vity and em ployment of the ol der pe o ple is the re sult 
of le a ving the work for ce be fo re the re ti re ment age. The po or em ployment op por tu ni ti es 
for ol der wor kers me ant an early exit from the work for ce and the ir tran si tion to inac ti vity. 
The re a sons for early exit from the work for ce are il lness or di sa bi lity too. Out of the to tal 
num ber of pen si o ners in Ser bia in 2017, 17.1% we re di sa bi lity pen si o ners. Chro nic non-com-
mu ni ca ble di se a ses are the le a ding ca u ses of il lness, di sa bi lity and pre ma tu re de ath (tu mors 
and di se a ses of the blo od stre am). In ad di tion to the eco no mic con se qu en ces, the low 
ac ti vity of the ol der po pu la tion has nu me ro us so cial con se qu en ces. Aban do ning work 
ca u ses mar gi na li za tion and of ten le ads to com ple te ex clu si on from so cial li fe. The re fo re, 
sti mu la ting the eco no mic ac ti vity of the el derly is one of the mo re im por tant go als of 
na ti o nal po li ci es. It im pli es the post po ne ment of the re ti re ment de ci sion and the ex ten si on 
of work. Hig her em ployment among the el derly con tri bu tes to a bet ter ba lan ce bet we en 
the ac ti ve and inac ti ve el derly po pu la tion. Li fe long le ar ning and pro fes si o nal de ve lop ment 
is a way to im pr o ve the po si tion of the el derly in the la bo ur mar ket and in cre a se the ir 
em ployment.

KEYWORDS: work fo r ce, ol der wor kers, la bo ur mar ket, pre ma tu re re ti re ment, 
Ser bia
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СА ЖЕ ТАК: Ср би ја је су о че на са број ним де мо граф ским про бле ми ма, 
а је дан од њих је и ре ла тив но ви сок мор та ли тет, али пре све га, мор та ли тет 
ко ји се мо же из бе ћи. Је дан од нај е кла тант ни јих при ме ра успе шне ин тер вен-
ци је ко ја је успе шно ума њи ла мор та ли тет пред ста вља про је кат спро ве ден 
у фин ској обла сти Се вер на Ка ре ли ја у пе ри о ду од 1972. до 1977. Ве ли ка 
кам па ња, чи ји је циљ био да сма њи фак то ре ри зи ка на стан ка кар ди о ва ску-
лар них бо ле сти, мо би ли са ла је не са мо си стем здрав стве не за шти те, већ 
и број не дру ге ак те ре по пут: шко ла, су пер мар ке та, по љо при вред них про-
из во ђа ча, ор га ни за ци ја ци вил ног дру штва итд. Кам па ња се по ка за ла ве о ма 
ефи ка сном, па је вр ло бр зо при ме ње на на це лу др жа ву. Већ 1995. го ди не 
мор та ли тет од ис хе миј ске бо ле сти ср ца мла ђих од 65 го ди на у Се вер ној 
Ка ре ли ји ума њио се за чак 73%. Ко је су па ра ле ле ко је се мо гу по ву ћи из-
ме ђу мор та ли тет не си ту а ци је у Ср би ји у дру гој де це ни ји 21. ве ка и Фин ске 
се дам де се тих го ди на 20. ве ка? Да ли би има ло сми сла спро во ди ти слич не 
ин тер вен ци је у Ср би ји да нас? Рад иден ти фи ку је кон крет не узро ке смрт-
но сти ко ји се мо гу из бе ћи, а код ко јих је мор та ли тет у Ср би ји из ра зи то 
ви сок и иден ти фи ку је прав це де ло ва ња по тен ци јал них ме ра за оба ра ње 
мор та ли те та.

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: Ср би ја, мор та ли тет, пре вен ци ја, здрав стве ни си-
стем, по пу ла ци о на по ли ти ка

ДЕ МО ГРАФ СКИ ПРО БЛЕ МИ СР БИ ЈЕ

Ср би ја се су о ча ва с број ним де мо граф ским иза зо ви ма. У јав ном и 
на уч ном дис кур су се нај ви ше го во ри о ни ском на та ли те ту и екс тен зив ној 
еми гра ци ји, док се ма ње па жње по све ћу је ви со ком мор та ли те ту, с ко јим 
се већ ду го су о ча ва мо. Ви со ке сто пе мор та ли те та у Ср би ји по след њих 
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го ди на по ста ју све опи пљи ви је с об зи ром на ста ро сно-пол ну струк ту ру. 
На и ме, мно го људ не бе бибу м ге не ра ци је, ро ђе не на кон Дру гог свет ског 
ра та већ су у го ди на ма ка да је ве ро ват но ћа да премину ве ли ка, па са мим 
тим и оп шта сто па мор та ли те та у Ср би ји знат но ра сте. Кар ди о ва ску лар не 
бо ле сти су још кра јем ше зде се тих го ди на по ста ле нај у че ста ли ји узрок 
смр ти у Ср би ји [Ma rin ko vic 2012]. Ср би ја је у том тре нут ку, са вла дав ши 
за ра зне бо ле сти, пре шла пр ву епи де ми о ло шку ба ри је ру, да би од мах би ла 
су о че на са сле де ћом ба ри је ром, мор та ли тет од кар ди о ва ску лар них бо ле сти 
што је про цес кроз ко ји про ла зе мно ге дру ге др жа ве [O mran 2005; Val lin 
and Meslé 2004]. Про цес са вла да ва ња ви со ког мор та ли те та од кар ди о ва-
ску лар них бо ле сти од ви ја се раз ли чи том бр зи ном у раз ли чи тим др жа ва ма. 
Др жа ва у Евро пи ко ја је нај да ље оти шла у овом аспек ту је Фран цу ска, 
где мор та ли тет од кар ди о ва ску лар них бо ле сти пред ста вља ма ње од че-
твр ти не укуп не смрт но сти, док код др жа ва као што су Ср би ја и Бу гар ска 
та кав мор та ли тет чи ни ви ше од 50% укуп не смрт ности [E u ro stat 2018]. 

Ср би ја бе ле жи не га ти ван при род ни при ра штај ко ји је последица ни-
ских сто па на та ли те та, али и ви со ких сто па мор та ли те та. У Ср би ји по сто-
ји по тен ци јал да се ути ца њем на мор та ли тет ну ком по нен ту ума њи тај 
дис ба ланс [Ma rin ko vic and Ra di vo je vic 2016]. И ако за бо ра ви мо на те жњу 
да се по ве ћа при род ни при ра штај, сма ње ње мор та ли те та је уни вер зал на 
вред ност, и пред ста вља не што че му би сва ко дру штво тре ба ло да те жи. 
Мо гућ ност за по ве ћа ње оче ки ва ног тра ја ња жи во та че сто се по сма тра ла 
као бо р ба на два фрон та: сма ње ње мор та ли те та одој ча ди и сма ње ње мор-
та ли те та код оних ста ро сних ка те го ри ја где се он нај ви ше ма ни фе сту је 
(ста ри ји од 65 го ди на) [Radivojević 2002]. Ме ђу тим, ис ку ства у Фин ској 
нам ука зу ју да ре зул та те до но си ак ци ја на це ло куп но дру штво и ко ре ни та 
из ме на сти ло ва жи во та.

ПРО ЈЕ КАТ СЕ ВЕР НЕ КА РЕ ЛИ ЈЕ

Све је по че ло на ла зи ма A. Ки за (Keys) [1952], ко ји је пр ви по чео да 
из у ча ва ути цај хо ле сте ро ла у кр ви на кар ди о ва ску лар не бо ле сти. Ње го во 
ори ги нал но ис тра жи ва ње се по том пре тво ри ло у Сту ди ју се дам зе ма ља. 
Ова сту ди ја има ла је за циљ да ис тра жи ве зу из ме ђу на чи на ис хра не и 
оста лих фак то ра ри зи ка и мор та ли те та код по је ди на ца из раз ли чи тих 
по пу ла ци ја [Keys et al. 1994]. Сту ди ја је иден ти фи ко ва ла фак то ре ри зи ка 
за кар ди о ва ску лар не бо ле сти (уни вер зал не за све др жа ве) и то су ни во 
хо ле сте ро ла у кр ви, крв ни при ти сак, ди ја бе тес и пу ше ње [Keys et al. 1994]. 
Јед на од се дам др жа ва ко је су би ле об у хва ће не овим ис тра жи ва њем би ла 
је и Ју го сла ви ја, ко ја је има ла ни же сто пе кар ди о ва ску лар ног мор та ли те та 
од Фин ске [Nedeljković et al. 1994], јер је Финска ра ни је за вр ши ла пр ву 
епи де ми о ло шку тран зи ци ју. У Фин ској је мор та ли тет од кар ди о ва ску-
лар них бо ле сти озна чен као нај ве ћи про блем, а Сту ди ја се дам зе ма ља је 
иден ти фи ко ва ла област Се вер не Ка ре ли је као област са нај ве ћим кар дио-
ва ску лар ним мо р та ли те том у Фин ској [Kar vo nen 2009].
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Про је кат Се вер не Ка ре ли је био је фо ку си ран на сма ње ње ри зи ка од 
на стан ка кар ди о ва ску лар них бо ле сти, не за то што је по бољ ша ва ње трет-
ма на ма ње ва жно, већ за то што је по тен ци јал за нај ве ће про ме не био баш 
у сма ње њу ри зи ка, док је на пре дак у ме ди ци ни и фа р ма ко ло ги ји не што на 
шта јед на ма ла др жа ва по пут Фин ске мо же у ма њој ме ри да ути че, а још 
ма ње је дан њен пе ри фер ни ре ги он. На и ме, на пре дак у ме ди ци ни и фа р-
ма ко ло ги ји, тј. осми шља ва ње но вих трет ма на је гло бал ни тренд на ко је 
по је ди не др жа ве, не мо гу пре ви ше да ути чу, док је ма не вар ски про стор 
мно го ве ћи ка да је у пи та њу пре вен ци ја и сма ње ње ри зи ка, где про ме на ма 
у по на ша њу мо же да се по стиг не мно го. Због то га се Сту ди ја се дам зе ма
ља по ка за ла ве о ма зна чај ном за Про је кат Се вер не Ка ре ли је, јер је упу ти ла 
до но си о це од лу ка и ди зај не ре про јек та у сме ру у ко јем тре ба да де фи ни-
шу про је кат. Из бор је баш и пао на Се вер ну Ка ре ли ју јер је Сту ди ја се дам 
зе ма ља у Фин ској по ка за ла да су та мо фак то ри ри зи ка нај ве ћи. То се пре 
све га од но си на ло шу ис хра ну (са мно го ме са и ма сне хра не) и ви со ке 
сто пе пу ше ња. Глав на иде ја је би ла да „По зи ви за ма сов ну епи де миј ску 
ак ци ју и про ме ну сти ла жи во та, мо гу ус пе ти са мо кроз ак ци је за јед ни це”, 
те Про је кат Се вер не Ка ре ли је пред ста вља за пра во пр ву ве ли ку сту ди ју 
пре вен ци је кар ди о ва ску лар них бо ле сти на ни воу за јед ни це [Kar vo nen 
2009]. Сли ка 1 при ка зу је сим пли фи ко ва ну ор га ни за ци о ну струк ту ру Про
јек та Се вер не Ка ре ли је и нај ва жни је ак те ре у про јек ту. Ипак, нај ва жни ји 
еле мент у це лом про јек ту је за јед ни ца Се вер не Ка ре ли је (Сли ка 2), на ко ју 
се не гле да као на па сив ни еле мент ко ји тре ба еду ко ва ти, већ се за јед ни-
ца и струк ту ре у њој ко ри сте као век тор за ши ре ње ин фор ма ци ја. Ова кав, 
за то вре ме, ино ва тив ни мо дел осла ња се на по сто је ће ре сур се ко ји се у 
та да шњој Фин ској сма тра ју ја ким. При ме на иден тич ног мо де ла, са истом 
се лек ци јом ак те ра, у дру гим зе мља ма мо жда не би има ла сми сла, али по-
ен та ове де мон стра ци је Про јек та Се вер не Ка ре ли је је у то ме да је по треб но 
на што ефи ка сни ји на чин ути ца ти на про ме не у сти лу жи во та. Ако за не-
ма ри мо со ци јал не, еко ном ске, по ли тич ке раз ли ке из ме ђу Фин ске 1970. и 
Ср би је да нас, по сто ји и огром на раз ли ка у ду ху вре ме на и до ступ ној тех-
но ло ги ји. Ма сов ни ме ди ји као нај ва жни ји еле мент це лог про јек та су и 
да ље ре ле вант ни, али са вре ме на ите ра ци ја слич ног про јек та, ко ји би се 
по тен ци јал но по кре нуо у Ср би ји мо гао би да из гле да пот пу но дру га чи је 
(нпр. део кам па ње про тив пу ше ња ко ји тар ге ти ра мла ђе мо гао би да се 
оства ри у са рад њи са Ју тјуб лич но сти ма, ко је мно ги мла ди пра те и сл.). 

У слу ча ју Фин ске, сма ње ње мор та ли та од исхемијске болести срца 
(ИБС) по чет ком се дам де се тих го ди на се ско ро у пот пу но сти мо же об ја-
сни ти сма ње њем фак то ра ри зи ка, док ка сних се дам де се тих мор та ли тет 
опа да ви ше не го што се мо же ста ти стич ки об ја сни ти сма ње њем ри зи ка 
[Var ti a i nen et al. 1994]. У то вре ме се ве ро ват но по ве ћа ва об у хват ефи ка-
сним мед и цин ским ме то да ма, чи ме се мо же об ја сни ти до дат ни пад. Тај тренд 
се на ста вља и осам де се тих го ди на, јер је смрт ност услед ИБС-а од 1982. 
до 1997. у Фин ској опа ла за 63%, а 27% тог сма ње ња смрт но сти мо же се 
при пи са ти по бољ ша ним трет ма ни ма док се сма ње ње при пи су је сма ње њу 
фак то ра ри зи ка који из но си 53–72% [La a ti ka i nen et al. 2005]. Што зна чи да 
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 Сли ка 1. Сим пли фи ко ва на схе ма ад ми ни стра ци је Про јек та Се вер не Ка ре ли је 
[Kar vo nen 2009: 24].

Сли ка 2. Уни фи ко ва ни мо дел ин тер вен ци је за јед ни це ко ри шћен за Про је кат 
Се вер не Ка ре ли је [Kar vo nen 2009: 38].
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су ве ли ки по ма ци у сма ње њу мор та ли те та оства ри ва ни углав ном сма ње-
њем фак то ра ри зи ка што је ва жна лек ци ја. За ни мљи во је да се пад про сеч-
ног си стол ног крв ног при ти ска и хо ле сте ро ла у кр ви ус по рио и за у ста вио 
до 1997, а да је број пу ша ча на ста вио да па да [Var ti a i nen et al. 2000]. Све 
ово су зна чај не ин фор ма ци је ко је би тре ба ло узе ти у об зир при ди зај ни-
ра њу ме ра ко је би мо гле да се спро ве ду у Ср би ји. Да кле, до би ци, про ме-
ном мор та ли тет не си ту а ци је у Ср би ји, мо гли би да се оства ре у обла сти 
по бољ ша ња здрав стве не не ге, али и још зна чај ни је, сма ње њем фак то ра 
ри зи ка, тј. пре вен ци јом.

МО Р ТА ЛИ ТЕТ КО ЈИ СЕ МО ЖЕ ИЗ БЕ ЋИ 
Ка ко Ср би ја сто ји ка да је у пи та њу мор та ли тет  

ко ји би мо гао да се из бег не? 

Кон вен ци о нал ни по ка за те љи мор та ли те та, као што су оче ки ва но 
тра ја ње жи во та и сто пе смрт но сти, не узи ма ју у об зир раз ли чи те вр сте 
узро ка смр ти. Мо гу ће је из ра чу на ти сто пе смрт но сти ко је се од но се са мо на 
је дан узр ок смр ти (или на чи та ве ка те го ри је узр о ка смр ти по пут кар дио-
ва ску лар них, тј. бо ле сти ци р ку ла тор ног си сте ма), али по сто ји кла си фи ка-
ци ја смрт но сти ко ја је мно го ко ри сни ја у раз ма тра њи ма о ста њу здрав стве-
ног си сте ма и ни воу пре вен ци је. На и ме, по сто ји кла си фи ка ци ја узр о ка 
смр ти ко ји се мо гу из бе ћи (енг. “avo i da ble mor ta lity”), овај скуп узро ка 
има два под ти па: смр ти ко је су мо гле би ти спре че не, тј. пред у пре ђе не у 
при су ству аде кват не и пра во вре ме не здрав стве не не ге (енг. “ame na ble 
mor ta lity”) и оне смр ти ко је су се мо гле спре чи ти аде кват ним ме ра ма 
пре вен ци је (енг. “pre ven ta ble mo r ta lity”) [Nol te and McKee 2004; Ola tun de 
et al. 2016]. Пре ма овој кла си фи ка ци ји узр ок смр ти мо же спа да ти у обе 
ка те го ри је, тј. мо же би ти и пред у пре див (здрав стве ном не гом) и пре вен-
та би лан. Ови по ка за те љи су про мен љи ви и на прет ком на у ке и тех но ло-
ги је мно ги узр о ци смр ти ре дов но се до да ју спи ску узро ка смр ти ко ја се 
мо же из бе ћи. Ма на по ка за те ља за сно ва них на овој кла си фи ка ци ји је чи-
ње ни ца да зах те ва де таљ не по дат ке о узро ци ма смр ти по пу ла ци је (до 
ни воа да нпр. укљу чу је ти по ве хе па ти ти са B17.1 и B18.2, али не и оста ле 
ти по ве хе па ти ти са) пре ма ста ро сти, а та кви по да ци че сто ни су до ступ ни 
за мно ге др жа ве. Го то во сви узр о ци смр ти ко ји се мо гу из бе ћи од но се се 
на по пу ла ци ју мла ђу од 75 го ди на.

Де таљ ни по да ци о мор та ли те ту (до пр ве де ци ма ле ме ђу на род не кла-
си фи ка ци је бо ле сти) за Ср би ју су до ступ ни са мо за 2015, те су по да ци за 
Ср би ју за ту го ди ну и иза бра не др жа ве при ка за ни у Та бе ли 1 и на Сли ци 
3. У та бе ли су при ка за не Ср би ја и Фин ска, због пред ме та овог ра да, али 
и Фран цу ска, ко ја као др жа ва с ни ским мор та ли те том пред ста вља узор 
ко јем дру ге др жа ве те же, и на су прот ном спек тру Бу гар ска, ко ја је чак у 
го рој си ту а ци ју од Ср би је ка да је мор та ли тет на си ту а ци ја у пи та њу.
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Та бе ла 1. Стан дар ди зо ва на сто па мор та ли те та за ода бра не др жа ве, као и уче шће 
мор та ли те та ко ји се мо же из бе ћи у укуп ном мор та ли те ту за ода бра не др жа ве 
2014. го ди не

Станд. сто па 
мор та ли те та 

У део раз ли чи тих ти по ва мор та ли те та у укуп ној смрт но сти 
ко ји се мо же из бе ћи пре ду пре ди ви пре вен та бил ни 

Ср би ја* 8,96 ‰ 27,17 % 17,33 % 18,13 %
Фин ска 5,29 ‰ 25,57 % 12,26 % 21,65 %
Фран цу ска 4,57 ‰ 22,37 % 8,38 % 18,86 %
Бу гар ска 9,15 ‰ 28,59 % 19,76 % 17,03 %

*Де таљ ни по да ци по треб ни за из ра чу на ва ње ком плек сних по ка за те ља Ср би ју ни су до ступ-
ни за 2014, већ са мо за 2015, док по да ци за 2015. за оста ле др жа ве у та бе ли ни су до ступ ни, 
те је за њих ко ри шће на 2014. го ди на.

Сли ка 3 по ка зу је све узр о ке смр ти ко ји се мо гу из бе ћи. Узр о ци смр ти 
ко ји за у зи ма ју ве ћу по вр ши ну на сли ци пред ста вља ју ве ћи про це нат мор-
та ли те та ко ји се мо же из бе ћи. За по тре бе ви зу а ли за ци је узр о ци смр ти су 
са же ти на ши фре МКБ без де ци ма ле, ка ко би број пра во у га о ни ка био 
ма њи, али ве ли чи на пра во у га о ни ка узи ма и при ка за ни про цен ти узи ма-
ју у об зир де таљ но де фи ни са не узр о ке смр ти (МКБ ши фре са де ци ма лом).

ДИ СКУ СИ ЈА

Ре зул та ти го ре при ка за ни у ве ли кој ме ри су из не на ђу ју ћи. Нај ви ше 
из не на ђу је чи ње ни ца да је про це нат пре вен та бил ног мор та ли те та та ко 
ви сок баш у Фин ској, ко ја има ефи ка сне про гра ме пре вен ци је де мон стри-
ра не Про јек том Се вер не Ка ре ли је. Про цен ту ал но, удео пре вен та бил ног 
мор та ли те та у укуп ном мор та ли те ту је чак ви ши код Фин ске не го код 
Ср би је. На рав но, ако се узме у об зир чи ње ни ца да је у Фин ској мно го 
ма ње оних ко ји су уоп ште умр ли, он да је ја сно да у Ср би ји и да ље уми ре 
ви ше љу ди од пре вен та бил них узро ка смр ти. 

Раз ли ка у мор та ли те ту ко ја се мо же из бе ћи из ме ђу Фин ске и Ср би је, 
у пот пу но сти се сво ди на раз ли ку у пред у пре ди вом мор та ли те ту, што нам 
ипак го во ри да мно го ме ста за на пре дак мо же да се оства ри бо љим трет-
ма ни ма, а не са мо пре вен ци јом.

У Ср би ји нај ви ше смр ти ко ју је мо гу ће из бе ћи пот па да под кар ди о-
ва ску лар не бо ле сти, на че лу са ин фарк том ми о кар да и ин фарк том мо зга 
(шлог) (Сли ка 3). Ипак, нај ве ћи кон кре тан узрок смр ти ко ју је мо гу ће из бе-
ћи је рак плу ћа. Пу ше ње је ди рек тан иза зи вач ра ка плу ћа, али пушење 
до при но си број ним дру гим узро ци ма смр ти ко ји се сма тра ју пре вен та бил-
ним. По себ но за бри ња ва чи ње ни ца да ни во мор та ли те та за ко ји је пре вас-
ход но од го вор но пу ше ње ра сте по след ње две де це ни је [Ma rin ko vic 2017]. 
У том сми слу ак ци је ко је ће сма њи ти пре ва лент ност пу ше ња пред ста вља-
ју ја сан и не дво сми слен циљ ко јем тре ба те жи ти. 

Ис ку ства из Фин ске уче нас да нај ве ћу по тен ци јал ну уло гу мо гу 
има ти про гра ми при мар не пре вен ци је [La a ti ka i nen et al. 2005]. Де ло ва њем 
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Сли ка 3. Уче шће по је ди нач них узро ка смр ти ме ђу смр ти ма ко је су се мо гле 
из бе ћи у Ср би ји 2015. 

Из вор по да та ка: стан дар ди зо ва на сто па мор та ли те та је пре у зе та од: [WHO 2018/b],  
мор та ли тет ко ји се мо же из бе ћи из ра чу нат је на осно ву си ро вих по да та ка пре у зе тих са: 

[WHO, 2018/a].
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на мла ђе по пу ла ци је ко је се још не сма тра ју ста ри ма, мо же се сма њи ти 
њи хов мор та ли тет да нас и у бли ској бу дућ но сти, али и мор та ли тет тих 
ко хор ти ка да у бу дућ но сти до жи ве ста рост. По зи тив не про ме не сти ла жи-
во та, ако су трај не, без сум ње ће ути ца ти на здрав стве не ис хо де у бу дућ-
но сти. Ме ре ко је ути чу на по бољ ша ње здра вља, као што је то био слу чај 
са Про јек том Се вер не Ка ре ли је, не ма ју са мо ди рек тан ути цај као што је 
то био слу чај у го ди на ма не по сред но на кон ини ци ја ци је про јек та, већ су 
по зи тив ни ефек ти да ле ко се жни ји, на ро чи то ако се ра ди о кон ти ну и ра ној 
ак ци ји, као што је то био слу чај у Се вер ној Ка ре ли ји.

ПРО БЛЕМ РЕ СУР СА

Ср би ја из два ја ја ко ма ло ре сур са за здрав стве ни си стем, у ап со лут-
ном сми слу (око 500 до ла ра по гла ви ста нов ни ка го ди шње) [Ga ljak 2014; 
WHO 2018/c], али не и у ре ла тив ном сми слу (10,34% бру то до ма ћег про-
из во да), што је ви ше од про се ка Европ ске уни је [Le be din ski 2018]. Ве ћи део 
сред ста ва ко ја се из два ја ју за здрав ство од ла зи на пла те (ко је су ве о ма 
ни ске чак и ка да се узме у об зир и па ри тет ку пов не мо ћи), што зна чи да, 
ком па ра тив но са еко ном ски раз ви је ни јим др жа ва ма, Ср би ја мо же да за по-
сли ско ро па аде ква тан број по треб них ле ка ра по гла ви ста нов ни ка (пре ма 
по да ци ма Еу ро ста та број ле ка ра у Ср би ји на 100.000 ста нов ни ка из но си 
308, што је ви ше од Ма ке до ни је и Цр ној Го ре, а при бли жно Хр ват ској 
[Le be din ski 2018]). Да кле, ако број ле ка ра по гла ви ста нов ни ка не од у да ра 
пре ви ше од еко ном ски раз ви је них др жа ва, он да се раз ли ка у мо р та ли тет-
ној и све у куп ној здрав стве ној си ту а ци ји мо же про на ћи у дру гим про мен-
љи вама као што су: опре мље ност, ор га ни за ци ја и дру ги па ра ме три људ-
ских ре сур са. Про блем не до стат ка спе ци ја ли ста по ста је све при сут ни ји 
у јав ном дис кур су, на ро чи то у кон тек сту ши рег де мо граф ског на ра ти ва 
у ве зи с еми гра ци јом. Си стем здрав стве не за шти те у Ср би ји, ди зај ни ран 
ка да је на ше дру штво има ло про пор ци о нал но ма ње ста рих, ни је аде ква-
тан за са да шње по тре бе. Ипак, ва жно је ода ти при зна ње здрав стве ном 
си сте му ко ји по сти же ре зул та те слич не здрав стве ним си сте ми ма не ких 
бив ших со ци ја ли стич ких др жа ва ма у ко ји ма се и ду пло ви ше из два ја за 
здрав ство [Ga ljak 2014]. 

У ре ал ном све ту где су ре сур си огра ни че ни до но си о ци од лу ка има-
ју те шке из бо ре ка да је у пи та њу њи хо ва ало ка ци ја. Ко ју де мо граф ску 
ру пу пр во по пу ни ти? С об зи ром на то да су про на та ли тет не ме ре у ви ду 
ди рект них да ва ња не де ло твор не [De San tis 2006; De meny 1986: 350–352; 
De meny 2011], по ста вља се пи та ње: да ли се сред стви ма ко ја се из два ја ју 
за про на та ли тет не ме ре мо же мно го ви ше ура ди ти у бо р би про тив сма ње-
ња мор та ли те та? Ко ли ки су опор ту ни тет ни тро шко ви ме ра за под сти ца ње 
ра ђа ња? Ин те ре сант но би би ло ви де ти ра чу ни цу ко ја би кван ти фи ко ва-
ла це ну да ва ња за под сти ца ње ра ђа ња из ра же ну у ума ње ним го ди на ма 
оче ки ва ног тра ја ња жи во та, из гу бље ним го ди на ма жи во та па и ап со лут-
ном бро ју умр лих, као мо р та ли тет ко ји би мо гао да се из бег не, да су исти 
ре сур си уло же ни у ме ре за оба ра ње мор та ли те та.



593

ЗА КЉУ ЧАК

Као што је то слу чај са раз ма тра њи ма о нај е фи ка сни јим ме ра ма по-
мо ћу ко јих би мо гло да се ути че на фер ти ли тет; та ко је и са мор та ли те том. 
На и ме, по ста вља се пи та ње ка ко нај бо ље утро ши ти ре сур се, ка ко би се 
про блем ви со ког (на ро чи то пре вре ме ног) мо р та ли те та убла жио? Ре ла-
тив но ма лим, до дат ним ула га њи ма у по бољ ша ње здрав стве ног си сте ма 
и фи нан си ра њем про је ка та слич них Про јек ту Се вер не Ка ре ли је би мо гло 
мно го да се по стиг не.

Ср би ја има при ли ку да на пра ви ве ли ки скок ка да је у пи та њу оба-
ра ње мор та ли те та и да кон вер ги ра са еко ном ски раз ви је ни јим др жа ва ма, 
по себ но јер но ве, ве о ма ефек тив не тех но ло ги је по ста ју све јеф ти ни је. На 
по љу пре вен ци је по сто ји још ве ћи по тен ци јал за оба ра ње мор та ли те та. 
Јед но је си гур но, де ло ва њем на оба фрон та мо гу ће би би ло по сти ћи сјај не 
ре зул та те. 
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SUM MARY: Ser bia is fa ced with many de mo grap hic chal len ges, and one of them 
is a re la ti vely high mor ta lity, espe ci ally the avo i da ble mor ta lity. The cle a rest exam ple of 
suc cessful in ter ven ti ons to lo wer the mor ta lity is the one which to ok pla ce in a pro vin ce 
of Fin land cal led North Ka re lia bet we en 1972 and 1977. A big cam pa ign, with goal to 
lo wer the car di o va scu lar di se a se risk fac tors, mo bi li zed not only the he al thca re system, 
but al so dif fe rent mul ti ple agents such as: scho ols, su per mar kets, agri cul tu re, ci vil so ci ety 
or ga ni za ti ons, etc. Cam pa ign pro ved to be very suc cessful and was qu ickly ex pan ded to 
in clu de the en ti re co un try. The mo r ta lity by ische mic he a rt di se a se of tho se youn ger than 
65 years in North Ka re lia was lo we red by 73% bet we en 1972 and 1995. Which pa ral lels 
can be drawn from the mor ta lity si tu a ti ons of Se r bia to day and Fin land then? This pa per 
iden ti fi es the ca u ses of de ath that can be avo i ded whe re mo r ta lity ra tes are still very high 
in Ser bia and iden ti fi es pos si ble di rec ti ons of me a su res ge a red to ward lo we ring mo r ta lity.
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СА ЖЕ ТАК: Сто пе смрт но сти код ста нов ни штва ко је је у бра ку ни же 
су не го код осо ба ван бра ка. Ис тра жи ва ња у европ ским зе мља ма по ка зу ју 
да се раз ли ка у смрт но сти из ме ђу ли ца у бра ку и ван ње га по ве ћа ва код 
оба по ла. Основ ни циљ ана ли зе у овом ра ду је да по ка же ко ли ки је ути цај 
брач но сти на смрт ност ста нов ни штва, као и на раз ли ку у оче ки ва ном тра-
ја њу жи во та му шка ра ца и же на по брач но сти у Републици Ср би ји. Да ли се 
мо же го во ри ти о за штит ном ефек ту бра ка, од но сно да ли мо гу да се по твр де 
хи по те зе о ве ћем зна ча ју брач но сти ка да је у пи та њу смрт ност му шког ста-
нов ни штва, као и да по сто је ја ке ве зе из ме ђу смрт но сти и раз ли чи тих мо да-
ли те та брач но сти код жен ског ста нов ни штва. Трен до ви смрт но сти за ли ца 
у бра ку и ван ње га ана ли зи ра ни су за пе ри од 1981–2011. за му шко и жен ско 
ста нов ни штво по пе то го ди шњим ста ро сним гру па ма. Ана ли за об у хва та 
те ри то ри ју Цен трал не Ср би је и Вој во ди не. Овај аспект смрт но сти не до вољ-
но је об ра ђен у до ма ћој ли те ра ту ри, због че га се оче ку је да ре зул та ти спро-
ве де ног ис тра жи ва ња мо гу до при не ти ду бљем раз у ме ва њу фак то ра ко ји 
ути чу на мор та ли тет ста нов ни штва у Ср би ји. 

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: брач ност, мор та ли тет, оче ки ва но тра ја ње жи во та, 
пе ри од 1981–2011, Ср би ја

Раз ли ка у сто па ма смрт но сти ли ца у бра ку и ван ње га ра но је пре по-
зна та [Fa rr 1858: 504–513, пре ма: Lil lard, Con stan tijn and Pa nis 2016: 313–327]. 
Она је при сут на и у тзв. раз ви је ним и не раз ви је ним зе мља ма [Lil lard and 
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Con stan tijn 2016], али су трен до ви дру га чи ји. По да ци за Евр о пу по ка зу ју 
да су раз ли ке у смрт но сти по брач ном ста ту су ве ће код ис точ но е вроп ских 
зе ма ља, док су нај ни же на Скан ди нав ском по лу о стр ву [Phi li pov and Scher-
bov 2016]. По зи тив не про ме не у мор та ли те ту ста нов ни ка сре ди шњег и 
ис точ ног де ла Евр о пе, то ком 1980-их и 1990-их, има ле су ви ше ефек та код 
осо ба у бра ку. Не до во љан на пре дак у сни жа ва њу сто па смрт но сти код 
осо ба ван бра ка, од но сно њи хо во ин тен зив ни је опа да ње код оних у бра-
ку [Pechholdová and Šamanová 2013], глав ни су раз ло зи за што се раз ли ка 
у мо р та ли те ту по ве ћа ва ла. У зе мља ма За пад не Евр о пе раз ли ка у смрт-
но сти та ко ђе ра сте, али знат но спо ри јим тем пом. У Хо лан ди ји и Дан ској 
сто пе смрт но сти же на ста рих 65–74 го ди на, ко је су са ме, ра сте још од 
1980. године [McMic hael et al. 2004]. Јед на од хи по те за ко ја по ку ша ва да 
об ја сни овај тренд је и да су ста ри је же не, по сле смр ти су пру жни ка, услед 
оп штег про це са ур ба ни за ци је и све ма њег бро ја де це по же ни, оста ле без 
дру штве не и емо ци о нал не по др шке у ста ро сти, на ро чи то од ро ђа ка и 
ком ши ја [Val ko nen, Ma r ti ka i nen and Blom gren 2004]. 

По је дин ци у бра ку не са мо да жи ве ду же, већ има ју и про сеч но ве ћи 
број го ди на жи во та у до бр ом здра вљу [Phi li pov and Scher bov 2016]. Та ко ђе 
ни је све јед но ко ли ко је по је ди нац био у бра ку. Ана ли зе по ка зу ју да ду жи-
на бра ка знат но ути че на сма ње ње сто па смрт но сти [Wil li ams and Um ber-
son 2004]. Код раз ве де них и удо ва ца сто пе смрт но сти зна чај но су ви ше 
не го код њи хо вих вр шња ка у бра ку [Hel sing, Szklo and Com stock 1981]. 
Не га ти ван ути цај раз во да на здра вље по је дин ца нај ве ћи је у пр вих пар 
го ди на, док ка сни је сла би [Wil li ams and Um ber son 2004]. Ипак, из не на ђу-
ју ће је да же не ко је су раз ве де не ду же од 10 го ди на или су удо ви це ду же 
од 5 го ди на има ју про сеч но од 30% до 37% ни же сто пе смрт ност од оних 
ко је не ма ју то ис ку ство [Du pre, Beck and Me a dows 2009]. По сма тра но пре-
ма по лу, по да ци за раз ви је не зе мље по ка зу ју да су сто пе смрт но сти раз-
ве де них же на у по ра сту док код раз ве де них му шка ра ца оста ју ста бил не 
[Ren dall et al. 2011]. Ка да је у пи та њу об у до ве лост, не га ти ван ефе кат ис по-
ља ва се код свих ста ро сних гру па али се ин тен зи тет сма њу је са ста ро шћу 
[Shor et al. 2012]. 

За штит на уло га бра ка из ра же ни ја је у му шкој по пу ла ци ји и му шкар ци 
су ви ше осе тљи ви на про ме ну брач ног ста ту са [Ben-Shlo mo et al. 1993]. По-
је ди ни ау то ри зна чај бра ка ви де код сма ње ња стре са па са мим тим и свих 
фак то ра ри зи ка за здра вље по ве за них са стре сом [Ko brin and Hen der  shot 
1977]. По ро дич не ве зе и по др шка по зи тив но ути чу на де пре си ју и ре ду ку ју 
ри зич но по на ша ње по је дин ца. Оже ње ни про сеч но ма ње кон зу ми ра ју ал-
ко хол и без бед ни је упра вља ју ау то мо би ли ма [Ro bards et al. 2012]. Чи ње-
ни ца је и да му шкар ци че шће скла па ју дру ги брак, на ро чи то раз ве де ни.

Основ ни циљ ис тра жи ва ња овог ра да је да се по ка же ко ли ки је ути-
цај брач но сти на смрт ност ста нов ни штва, као и на раз ли ку у оче ки ва ном 
тра ја њу жи во та му шка ра ца и же на пре ма брач но сти у Ср би ји1. Да ли се 

1 Ис тра жи ва ње на те ри то ри ји Ср би је огра ни чи ће се на под руч је Цен трал не Ср би је и 
Вој во ди не.
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мо же го во ри ти о за штит ном ефек ту бра ка, од но сно да ли мо гу да се по-
твр де хи по те зе о ве ћем зна ча ју брач но сти у смрт но сти му шког ста нов ни-
штва, као и да по сто је ја ке ве зе из ме ђу смрт но сти и раз ли чи тих мо да ли-
те та брач но сти код жен ског ста нов ни штва. Трен до ви у смрт но сти ли ца 
у бра ку и ван ње га у Ср би ји ана ли зи ра ни су за пе ри од 1981–2011. пре ма 
по лу и пре ма пе то го ди шњим ста ро сним гру па ма. При из ра чу на ва њу ин-
ди ка то ра смрт но сти пре ма брач но сти ко ри шће ни су тро го ди шњи про се ци 
око го ди на по пи са. Смрт ност у ван брач ној за јед ни ци, пре ма мно гим ка-
рак те ри сти ка ма тре ба ло би да бу де слич на смрт но сти у бра ку, али исто-
вре ме но да но си и од ре ђе не спе ци фич но сти. С об зи ром да не по сто је 
по да ци о смрт но сти у ван брач ним за јед ни ца ма, ову ка те го ри ју ће мо за не-
ма ри ти при ана ли зи, по го то во што је удео ста нов ни штва ко је је ста ро 15 
или ви ше го ди на, а на ла зи се у ван брач ној за јед ни ци не што ис под 4%. 
На ро чи то јер у по ре ђе њу са оста лим европ ским зе мља ма, рас про стра ње-
ност ван брач них за јед ни ца у Ср би ји мо же се оце ни ти као ни ска [Stanković 
i Pe nev 2010].

СМРТ НОСТ СТА НОВ НИ ШТВА У БРА КУ  
И ВАН БРА КА

Пре ма По пи су из 2011, брач на струк ту ра ста нов ни штва Ре пу бли ке 
Ср би је од ли ку је се нај ве ћим уде ли ма ли ца у бра ку (55%), за тим нео же-
ње них/не у да тих (28%), удо ва ца/удо ви ца (12%) и нај ма њим уче шћем раз-
ве де них (5%). „Раз ли ке у брач ној струк ту ри пре ма по лу усло вље не су 
раз ли чи тим брач ним по на ша њем му шка ра ца и же на, од но сно ста ро сним 
мо де лом ула ска у пр ви брак, по нов ним скла па њем бра ка по сле раз во да 
или об у до ве ло сти, као и раз ли чи том смрт но шћу пре ма по лу” [Stanković 
2015]. Му шкар ци су ре ла тив но за сту пље ни ји у бра ку (57% на спрам 53% 
код же на) али има ју и ви ше уче шће нео же ње них (33% пре ма 23%), док 
же не има ју ви со ке уде ле об у до ве лих (18% на спрам 5% код му шка ра ца) и 
раз ве де них (6% пре ма 4%). У ис тој го ди ни у укуп ном бро ју умр лих, ли ца 
у бра ку би ло је 53% код му шка ра ца, док је код же на уче шће знат но ни же, 
31%. Ста ро сна струк ту ра умр лих му шка ра ца и же на по брач но сти, та ко-
ђе по ка зу је знат не раз ли ке по по лу (Гра фи кон 1). 

Нај ви ши уде ли умр лих ко ји су пре смр ти би ли у бра ку на ла зе се код 
му шка ра ца ста ро сти 60–69 го ди на (око 70%). Код же на мак си мал не вред-
но сти су у ста ро сти 45–54 го ди на и знат но су ни же не го што је то код 
му шка ра ца (око 60%). Тре ба на по ме ну ти да све до ста ро сне гру пе 55–59 
го ди на по сма тра ни уде ли ве ћи су за жен ско ста нов ни штво. Смрт ност 
му шка ра ца у бра ку, че шћа је код ста рих 45–79 го ди на (удео је нат по ло-
ви чан). Же не ви ше за де си смрт ност у бра ку ка да су у ста ро сти 35–64 
го ди на. Тре ба при ме ти ти и раз ли ку код нај ста ри јих, где су умр ли у бра ку 
за сту пље ни ји код му шка ра ца (25% на спрам све га 9% код же на). Уде ли 
умр лих у бра ку мла ђих од 25 го ди на су ни ски, на ро чи то код му шка ра ца 
(ис под 5%). У ап со лут ним вред но сти ма то је 11 ли ца код му шка ра ца и 10 



600

код же на. Та ко ни ске вред но сти мо гу да ути чу на пре ци зност по ка за те ља 
смрт но сти и да на ве ду на по гре шне прет по став ке. Од ре ђе ни ау то ри твр де 
да ана ли за смрт но сти пре ма брач но сти код ста ро сних гру па мла ђих од 
50 го ди на, ни је оправ да на, јер по ред ре ла тив но ни ских вред но сти смрт-
но сти, ути цај брач но сти на мор та ли тет ни је до вољ но из ра жен [Hu and 
Gold man 1990]. У да љем тек сту ана ли за ће се огра ни чи ти на ста рост од 
50 или ви ше го ди на, јер су из ра чу на ва ња ау то ра по твр ди ла прет ход но 
из не ту те зу.

Сто пе оп ште смрт но сти му шка ра ца и же на (ста рих 50 или ви ше го-
ди на) ван бра ка су у свим ана ли зи ра ним го ди на ма, ви ше од оних за ли ца 
у бра ку (Tабела 1). Раз ли ка у оп штој смрт но сти по брач но сти, на ро чи то 
је из ра же на код му шког ста нов ни штва. Код му шка ра ца раз ли ка у оп штим 
сто па ма смрт но сти, ста нов ни штва ван бра ка и у бра ку, у пе ри о ду 1981–
2011, кон стант но ра сте. Же не у бра ку у истом пе ри о ду, не ма ју ве ћих осци-
ла ци ја у оп штој смрт но сти, док је смрт ност ван бра ка има ла тренд ра ста 
до 2002. го ди не да би се 2011. еви ден ти рао зна ча јан пад вред но сти. Спе-
ци фич не сто пе смрт но сти ли ца у бра ку, ста рих 60 или ви ше го ди на, има-
ју тренд па да вред но сти, а из у зе так је 1991. го ди на код му шка ра ца, док 
је смрт ност ван бра ка ра сла у пе ри о ду 1981–2002. код оба по ла. Пред ност 
жи во та у бра ку, ка да је у пи та њу смрт ност ста нов ни штва, уо ча ва се код 
свих ста ро сних гру па му шка ра ца у пе ри о ду 1981–2011, док код же на за-
штит ни ефе кат не ста је код нај ста ри јих (80–84 и 85 или ви ше го ди на) и 
то са мо пре ма по след ње до ступ ним по да ци ма. 

Гра фи кон 1. Ста ро сна струк ту ра (%) умр лих ко ји су би ли у бра ку пре смр ти, 
2011. го ди на

Из вор: При ре ђе но на осно ву по да та ка РЗС-а.
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Та бе ла 1. Сто пе смрт но сти (на 1.000) према по лу у бра ку (Б) и ван бра ка (ВБ) у 
Ср би ји, 1981, 1991, 2002. и 2011. го ди не

Ста рост
Б ВБ Б ВБ Б ВБ Б ВБ

1981. 1991. 2002. 2011.
Му шко 

У КУП НО 27,7 75,2 28,6 79,5 31,9 69,9 28,8 80,2
50–54 9,0 19,0 9,0 21,7 9,4 19,9 7,3 15,3
55–59 13,9 24,7 14,8 28,9 15,5 29,7 12,4 23,9
60–64 21,1 33,8 23,0 38,5 22,0 35,7 18,2 35,2
65–69 33,3 46,5 35,7 51,3 34,6 50,5 29,2 52,6
70–74 54,5 67,6 55,2 72,4 54,4 73,5 44,3 80,8
75–79 89,5 103,3 86,0 109,1 85,5 107,6 71,5 126,7
80–84 138,9 164,8 131,1 166,6 127,5 152,6 112,8 196,2
85 + 195,9 255,8 202,6 277,3 210,7 265,9 182,6 339,5

Жен ско 
У КУП НО 15,3 48,5 14,7 50,9 17,5 51,7 15,1 43,0

50–54 4,3 6,9 4,4 7,7 4,6 8,8 3,6 6,2
55–59 6,8 9,8 6,9 11,0 7,0 15,1 5,8 8,8
60–64 11,6 15,2 11,0 16,4 11,2 20,9 8,6 11,4
65–69 20,9 25,5 19,8 26,5 19,2 30,3 15,4 18,9
70–74 38,1 44,3 35,6 45,0 34,7 45,3 26,8 30,6
75–79 68,9 79,9 61,2 76,9 62,9 75,7 52,0 53,9
80–84 117,8 136,9 104,1 131,6 110,8 118,1 98,2 95,3
85 + 143,9 225,9 161,8 235,6 187,2 216,7 176,9 167,7

Из вор: При ре ђе но на осно ву по да та ка РЗС-а.

СТО ПЕ СМРТ НО СТИ И ОЧЕ КИ ВА НА ДУ ЖИ НА ЖИ ВО ТА  
ПРЕ МА МО ДА ЛИ ТЕ ТИ МА БРАЧ НО СТИ

Спе ци фич не сто пе смрт но сти пре ма ка те го ри ја ма брач но сти за 2011. 
го ди ну по ка зу ју раз ли чит обра зац смрт но сти према по лу (Та бе ла 2). Мор-
та ли тет ни ри зик у ста ро сти раз ли чи то се ис по ља ва у мо да ли те ти ма брач-
но сти. Код му шка ра ца нај ви ше вред но сти се еви ден ти ра ју код удо ва ца до 
60 го ди на ста ро сти, по том, пр во са јед на ким вред но сти ма, а ка сни је и с 
не што ви шим, раз ве де ни му шкар ци су нај у гро же ни ји. У жен ској по пу-
ла ци ји, ка те го ри ја уда тих има нај ни же сто пе смрт но сти све до ста ро сти 
70–74 го ди на, ка да мор та ли тет удо ви ца по ста је нај ни жи. Код нај ста ри јих, 
80 или ви ше го ди на, раз ве де не же не има ју нај ве ћу смрт ност. Раз ли ка пре-
ма по лу, ста ро сти и брач но сти по ка зу је, да код по пу ла ци је ста ре 50 или 
ви ше го ди на, нај ма ња раз ли ка у сто па ма смрт но сти је из ме ђу нео же ње них 
и не у да тих (му шкар ци има ју ви ше сто пе све до ста ро сти 75 го ди на). Код 
ли ца у бра ку раз ли ка је не што ви ша и фор ми ра се пре све га код ста рих 
50–64 го ди на али и та да је мак си мал но ду пло ве ћа смрт ност му шка ра ца. 
Раз ве де ни и об у до ве ли има ју знат но ви шу раз ли ку у смрт но сти пре ма 
по лу. Удов ци су на ро чи то угр о же ни и њи хо ва смрт ност је 4–5 пу та ви ша 
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од удо ви ца. Чак и код нај ста ри јих (80 или ви ше го ди на) смрт ност удо ва ца 
је дво стру ко ви ша. 

Та бе ла 2. Сто пе смрт но сти (на 1.000) ста нов ни ка Ср би је пре ма брач но сти, ста-
ро сти и по лу, 2011. го ди не

Ста рост Не о же ње н О же ње н У до вац Ра зве ден Не у да та У да та У до ви ца Ра зве де на
50–54 14,5 7,3 18,6 15,8 8,8 3,6 4,3 6,0
55–59 21,9 12,4 26,9 25,1 12,8 5,8 6,7 10,2
60–64 30,8 18,2 36,9 37,7 19,2 8,6 9,2 14,1
65–69 49,2 29,2 53,6 53,3 33,3 15,4 16,3 27,6
70–74 73,8 44,3 81,8 82,1 60,3 26,8 27,1 47,0
75–79 105,6 71,5 128,7 124,4 99,8 52,0 49,5 91,1
80–84 167,8 112,8 196,3 226,8 172,6 98,2 88,9 176,9
85 + 315,3 182,6 339,2 381,3 278,5 176,9 159,4 312,1

Из вор: При ре ђе но на осно ву по да та ка РЗС-а.

Му шкар це ста ро сти 50–54 го ди на у бра ку оче ку је око шест го ди на 
ду жи жи вот ни век од оних ко ји су ван бра ка (Та бе ла 3). Та ко се оче ку је 
да про сеч но нај кра ће жи ве удов ци, све до ста ро сти 60–64 го ди на. Као 
вул не ра бил ни ја ка те го ри ја ста нов ни штва у ста ро сти 60 или ви ше го ди на 
еви ден ти ра ју се раз ве де ни, ко ји има ју нај ни же оче ки ва но тра ја ње жи во та 
у свим оста лим ста ро сним гру па ма. Иа ко раз ли ка ни је ве ли ка, нео же ње не 
ипак оче ку је не што ду жи жи вот ни век, чи ме се по твр ђу је ра ни је из не та 
хи по те за да су удов ци и раз ве де ни нај у гро же ни ји. У жен ској по пу ла ци ји 
у Ср би ји уда те и удо ви це оче ку је под јед нак број го ди на жи во та, с тим што 
са ста ро шћу не што ви ше вред но сти су код удо ви ца. Нај не по вољ ни ји по ло-
жај има ју не у да те, док код ста рих 80–84 и 85 или ви ше го ди на, раз ве де не 
оче ку ју нај ни же вред но сти. Не у да те све до 80. го ди не жи во та оче ку је 
про сеч но нај кра ћи жи вот ни век али по сле те ста ро сне гра ни це нај вул не-
ра бил ни је су раз ве де не. 

Та бе ла 3. Оче ки ва но тра ја ње жи во та му шка ра ца и же на пре ма брач но сти у 
Ср би ји, 2011. го ди не

Ста рост Нео же ње н О же ње н У до вац Ра зве ден Не у да та У да та У до ви ца Ра зве де на
 50–54 21,2 26,2 19,7 20,0 24,1 30,4 30,4 25,6
 55–59 17,6 22,1 16,4 16,4 20,1 25,9 26,1 21,3
 60–64 14,4 18,3 13,4 13,3 16,2 21,5 21,9 17,3
 65–69 11,4 14,8 10,6 10,5 12,6 17,4 17,8 13,4
 70–74 8,9 11,8 8,1 8,0 9,5 13,6 14,1 10,0
 75–79 6,8 9,1 6,0 5,9 7,0 10,2 10,7 7,0
 80–84 4,8 7,0 4,4 3,9 4,9 7,4 8,1 4,7
 85 + 3,2 5,5 2,9 2,6 3,6 5,7 6,3 3,2

Из вор: При ре ђе но на осно ву по да та ка РЗС-а.
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Код му шка ра ца оче ки ва но тра ја ње жи во та ра сте у свим ка те го ри ја ма 
брач но сти у пе ри о ду 1981–2011. го ди не. Из у зе так пред ста вља ју удов ци, 
где се вред но сти сма њу ју (Гра фи кон 2). Нај ду же про сеч но жи ве оже ње ни, 
а нај не по вољ ни ји брач ни мо да ли тет за му шкар це је да су би ли у бра ку а 
да су по том без брач ног дру га. По сма тра но од 1981. го ди не, удов ци и раз-
ве де ни су увек има ли нај кра ће оче ки ва но тра ја ње жи во та. Удов ци су све 
до 2011. има ли ни же оче ки ва но тра ја ње жи во та од око три го ди не у од но-
су на оне у бра ку, али се раз ли ка дра ма тич но по ве ћа ла и тре нут но из но си 
око шест го ди на.

Гра фи кон 2. Оче ки ва но тра ја ње жи во та му шка ра ца и же на при ста ро сти од 
50–54 го ди на пре ма брач ном ста ту су у Ср би ји, 1981–2011. го ди не

Из вор: При ре ђе но на осно ву по да та ка РЗС-а.
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У по сма тра ној ста ро сној гру пи (50–54) нај ду же оче ки ва но тра ја ње 
жи во та је у 2011. код уда тих али и код удо ви ца (30,4 го ди не). На осно ву 
до са да шњих ис тра жи ва ња оче ку је се да же не у бра ку про сеч но нај ду же 
жи ве, што се и ви ди на осно ву по да та ка за по сма тра не го ди не. Ипак из не-
на ђу је да удо ви це ко је су жи ве ле кра ће за 2–3,5 го ди на, са да има ју јед на ке 
вред но сти као и уда те. У ста ри јим гру па ма удо ви це про сеч но ду же жи ве 
од уда тих. Код же на оче ки ва но нај кра ћи жи вот ни век има ју не у да те и то 
око шест го ди на ма ње у од но су на уда те. Не у да те и раз ве де не же не, на 
осно ву по да та ка за 2011. го ди ну, жи ве кра ће од оже ње них му шка ра ца. У 
ли те ра ту ри се че сто на гла ша ва чи ње ни ца да код не у да тих и нео же ње них 
ли ца има мо од ре ђен број ли ца са здрав стве ним хен ди ке пом ко ји ка сни је 
усло вља ва кра ћи жи вот ни век у од но су на про сеч но ста нов ни штво. Хи-
по те зу да брак ути че на ду жи ну жи во та, нај бо ље по твр ђу је по ре ђе ње 
раз ве де них же на и оже ње них му шка ра ца. По сма тра но пре ма по лу тре ба 
ис та ћи да удов ци у од но су на удо ви це жи ве про сеч но 10,7 го ди на кра ће, 
док је нај ма ња раз ли ка код нео же ње них и не у да тих са мо 2,9 го ди на. 

ЗА КЉУ ЧАК

Ана ли за по да та ка за Ср би ју по ка за ла је да су сто пе смрт но сти ста-
нов ни штва ко је је у бра ку, ни же не го код осо ба ван бра ка. По твр ђе но је 
да се та раз ли ка, као и код дру гих европ ских др жа ва, по ве ћа ва али не код 
оба по ла. Код жен ског ста нов ни штва, на осно ву по да та ка за 2011. го ди ну 
раз ли ка је прак тич но не ста ла, а код ста рих 70 или ви ше го ди на не ма за-
штит ног ефек та бра ка. Зна чај брач но сти за смрт ност му шка ра ца и же на 
у Ср би ји се нај бо ље ви ди код су мар ног по ка за те ља, ка кав је оче ки ва но 
тра ја ње жи во та при од ре ђе ној ста ро сти. Му шкар ци у бра ку жи ве ду же 
5–6 го ди на у од но су на оне ван бра ка. Код же на, уда те су у пред но сти, 
та ко ђе, 5–6 го ди на али са мо у од но су на не у да те и раз ве де не. Удо ви це, 
ка да је у пи та њу мор та ли тет од но сно оче ки ва но тра ја ње жи во та, има ју 
исте вред но сти као и уда те же не. У ра ду су ја сно по твр ђе не хи по те зе о 
ути ца ју бра ка на смрт ност му шког ста нов ни штва у Ср би ји, као и да по-
сто ји ја ка ве за из ме ђу смрт но сти и раз ли чи тих ка те го ри ја брач но сти код 
жен ског ста нов ни штва.

На кра ју тре ба ука за ти и на од ре ђе не ме то до ло шке про бле ме при 
ана ли зи по да та ка о смрт но сти пре ма брач но сти. Брач ност је про мен љи ва 
ка те го ри ја на ко ју ути че спек тар дру штве но-еко ном ских, кул ту ро ло шких 
и би о ло шких фак то ра. Зна чај жи вот не исто ри је по је дин ца, као и раз ви так 
ста ро сних ко хор ти ко ји је усло вљен при ли ка ма од ре ђе ног исто риј ског тре-
нут ка, оне мо гу ћа ва да се с ве ли ком по у зда но шћу до не су за кључ ци о ути-
ца ју брач но сти на смрт ност ста нов ни штва. Та ко ђе, ту су про бле ми при ли ком 
са ме ана ли зе по да та ка, јер ве ли чи на гру пе мо же знат но да ути че на ви си ну 
мор та ли те та пре ма ста ро сти. Што је ма ње уче шће, нпр. нео же ње них или 
раз ве де них у смрт но сти, то је ве ћа шан са да њи хо ве вред но сти бу ду екс-
трем ни је. Та ко је код му шка ра ца у Ср би ји 1981. го ди не, од нос умр лих са 
брач ним мо да ли те том оже ње ни, чак 20 пу та број ни ји од нео же ње них. Ипак 
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и по ред тих огра ни че ња, ве за смрт но сти и брач но сти је јед на од нај ви ше 
ана ли зи ра них и по твр ђе них фе но ме на у дру штве ним на у ка ма.
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SUM MARY: Mor ta lity among mar ried is lo wer than in tho se out of we dlock. Stu-
di es in Eu ro pean co un tri es show that the dif fe ren ce in mor ta lity bet we en tho se who are 
mar ried and tho se un mar ried is in cre a sed re gar dless of sex. The main ob jec ti ve of the 
analysis in this pa per is to show the im pact of mar ri a ge on the mor ta lity of the po pu la tion, 
as well as the dif fe ren ce in the li fe ex pec tancy of men and wo men in Se r bia, by mar ri a ge 
sta tus. Is the re a pro tec ti ve ef fect of mar ri a ge? That is, can we con firm the hypot he sis of 
hig her im por tan ce of mar ri a ge sta tus, when it co mes to mor ta lity of the men, and can we 
de ter mi ne whet her the re are strong links bet we en mor ta lity and va ri o us mo da li ti es of 
mar ri a ge in the fe ma le po pu la tion? Mor ta lity trends for mar ried and un mar ried in di vi du als 
we re analyzed bet we en the years 1981 and 2011, for both ma le and fe ma le po pu la tion by 
fi ve-yea r age gro ups. The sco pe of the analysis is the ter ri tory of Cen tral Ser bia and Voj-
vo di na. This aspect of mor ta lity is not suf fi ci ently ad dres sed in na ti o nal re se arch, which 
is why it is ex pec ted that the re sults of the con duc ted re se arch can con tri bu te to a de e per 
un der stan ding of the fac tors af fec ting the mor ta lity of the po pu la tion in Se r bia.
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Ин сти тут дру штве них на у ка
Цен тар за де мо граф ска ис тра жи ва ња

Кра љи це На та ли је 45, Бе о град, Ср би ја

СА ЖЕ ТАК: Ис тра жи ва ња ве зе ми гра ци ја и пред у зет ни штва у фо ку су 
су на уч них и струч них пу бли ка ци ја у по след ње две де це ни је. Ре зул та ти 
ука зу ју да пред у зет ни штво ми гра на та омо гу ћа ва бо љу еко ном ску и дру-
штве ну ин те гра ци ју у но вој сре ди ни, и до при но си еко ном ском раз вит ку 
зе мље при је ма, али и зе мље по ре кла. У ве ћи ни за пад них еко ном ски раз-
ви је них зе ма ља ими гран ти су ви ше пред у зет нич ки ори јен ти са ни не го 
до ма ће ста нов ни штво и зна чај но до при но се ства ра њу но вих рад них ме ста, 
иа ко се су о ча ва ју с ве ћим ад ми ни стра тив ним, фи нан сиј ским и со ци јал ним 
пре пре ка ма у по сло ва њу. Та ко ђе, на гла ша ва се уло га ин сти ту ци о нал ног 
кон тек ста и мо гу ћи по зи ти ван ефе кат пра во вре ме ног ре а го ва ња др жа ве у 
том до ме ну. Сто га се пред у зет ни штво све ви ше укљу чу је у ми гра ци о не 
по ли ти ке и по ли ти ке ин те гра ци је ими гра на та, а на ро чи то у тра ди ци о нал-
ним ими гра ци о ним зе мља ма. Има ју ћи у ви ду рас ту ћи зна чај еко ном ске 
ин те гра ци је ми гра на та у све тлу тур бу лент них са вре ме них ми гра ци о них 
кре та ња, циљ ра да је да се ука же на при ме ре до бре прак се јав них по ли ти ка 
у обла сти ми грант ског пред у зет ни штва, због ње го вог све ве ћег зна ча ја за 
дру штве ни и еко ном ски раз ви так, као и ве зе зе ма ља по ре кла и де сти на ци је. 
У ра ду се раз ма тра ју при ме ри ими гра ци о них по ли ти ка пре ма пред у зет-
ни ци ма, и по ли ти ке ин те гра ци је ми грант ског ста нов ни штва (ими гра на та 
и по врат ни ка) у обла сти пред у зет ни штва. На гла шен је зна чај кон ти ну и-
ра ног уса гла ша ва ња ми гра ци о них по ли ти ка са дру гим сег мен ти ма јав них 
по ли ти ка, што про ши ру је мо гућ но сти до при но са раз ли чи тих гру па ми-
гра на та еко но ми ја ма зе ма ља по ре кла. На тај на чин се раз ви ја и пот пу ни ја 
осно ва за ин те гра ци ју ими гра на та и по врат ни ка, али и за при вла че ње 
по жељ них струк ту ра по тен ци јал них ими гра на та.



608

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: ми гра ци је, пред у зет ни штво, ин те гра ци ја, јав не по-
ли ти ке

Ве за пред у зет ни штва и ми гра ци ја до пре не ко ли ко де це ни ја из у ча ва-
на је углав ном из пер спек ти ве ет нич ког пред у зет ни штва. Са мо за по сле ње 
у ни ско про дук тив ном и ни ско пла ће ном ет нич ком би зни су у тра ди ци о-
нал ним зе мља ма при је ма сма тра но је при хва тљи вим на чи ном еко ном ске 
ин те гра ци је ими грант ског ста нов ни штва ко је не мо же да на ђе дру гу 
вр сту за по сле ња. Тек кра јем 1970-их ми гра ци о не те о ри је по чи њу да уви-
ђа ју зна чај еко ном ског окру же ња и ин сти ту ци о нал ног кон тек ста за раз вој 
пред у зет нич ких ак тив но сти, вр сту, ве ли чи ну и по тен ци јал пред у зе ћа 
ми гра на та у од но су на од ре ђе не тр жи шне усло ве [Predojević-De spić and 
Lu kić 2018]. Та кви на ла зи су опре де ли ли да ља из у ча ва ња ве зе ми гра ци-
ја и пред у зет ни штва ка бо љем раз у ме ва њу и уви ђа њу мо гућ но сти до при-
но са пред у зет ни ка ми гра на та при вре ди зе мље при је ма, али и зе мље по-
ре кла. Ана ли зе су по ка за ле да се у ве ћи ни еко ном ски раз ви је них зе ма ља 
ми гран ти че шће упу шта ју у пред у зет нич ке ак тив но сти и има ју ја чи преду-
зет нич ки дух не го до ма ће ста нов ни штво. Ме ђу тим, су о ча ва ју се и са ве ћим 
прав ним, еко ном ским и со ци јал ним пре пре ка ма не го до ма ће ста нов ни штво 
(не до вољ но по зна ва ње ра да др жав ног апа ра та и прав ног си сте ма, као и 
функ ци о ни са ња ло кал ног тр жи шта, те шко ће у при сту пу кре ди ти ма, 
обич но ни жи со ци јал ни ка пи тал што до во ди до ни жег сте пе на ин те гра-
ци је, као и осла ња ња углав ном са мо на мре же са рад ње и по др шке с дру-
гим ими гран ти ма, на ро чи то из сво јих зе ма ља по ре кла и др.) [Predojević-
-De spić and Lu kić 2018; Pre do je vić-De spić et al. 2016; Lo and Te i xe i ra 2015; 
De si de rio 2014]. То у ве ћи ни ими гра ци о них зе ма ља ре зул ти ра зна чај но 
ни жом одр жи во шћу по сло ва ња и по кре та њем по сла у ни ско про фит ним 
де лат но сти ма. 

Тра ди ци о нал не зе мље при је ма (САД, Ка на да, Ау стра ли ја) пр ве су 
пре по зна ле по тре бу за под сти цај ним ме ра ма пре ма пред у зет ни штву ими-
гра на та, али и за по ли ти ка ма при вла че ња стра них пред у зет ни ка и ин ве-
сти то ра. Ве ћи на еко ном ски раз ви је них зе ма ља сле ди њи хов при мер и 
де фи ни ше раз ли чи те ме ре јав них по ли ти ка на ме ње них ин те гра ци ји кроз 
са мо за по сле ње и пред у зет ни штво, али и при вла че њу ви со ко струч них 
пред у зет ни ка ко ји кроз ино ва ци је мо гу да до при не су раз вит ку и ра сту 
ин ве сти ци ја у зе ма ља при је ма, на ро чи то у ви со копро дук тив ним и бр зо-
ра сту ћим еко ном ским сек то ри ма. Сто га је циљ овог ра да да се ука же на 
при ме ре до бре прак се јав них по ли ти ка у обла сти ми грант ског пред у зет-
ни штва. У ра ду се раз ма тра ју при ме ри ими гра ци о них по ли ти ка пре ма 
пред у зет ни ци ма, као и по ли ти ке ин те гра ци је ми грант ског ста нов ни штва 
(ими гра на та и по врат ни ка) у обла сти пред у зет ни штва углав ном у ве ли ким 
ими гра ци о ним зе мља ма ко је кон ти ну и ра но раз ви ја ју ин сти ту ци о нал ни 
оквир у овој обла сти. С об зи ром да Ср би ја ни је ими гра ци о на зе мља, те 
да се по ли ти ке и ме ре ин те гра ци је ими гра на та у дру штво тек раз ви ја ју, 
кон сул то ва на је рас по ло жи ва ма ло број на до ма ћа ли те ра ту ра из ове обла-
сти. Ис ти че се и зна чај уса гла ша ва ња ми гра ци о них по ли ти ка с дру гим 
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сег мен ти ма јав них по ли ти ка, што про ши ру је мо гућ но сти до при но са раз-
ли чи тих гру па ми гра на та еко но ми ја ма зе ма ља по ре кла. 

ИМИ ГРА ЦИ О НЕ ПО ЛИ ТИ КЕ

Ви зне ре жи ме, у ци љу про на ла же ња што ефи ка сни јег на чи на за при-
вла че ње ми гра на та, ко ји пу тем ин ве сти ра ња и про ши ри ва ња по сло ва ња 
мо гу до при не ти еко ном ском раз вит ку, раз ви ја ју ско ро све зе мље. У ад ми-
ни стра тив ном сми слу, ими гра ци о не по ли ти ке по ста вља ју кри те ри ју ме у 
од но су на по тен ци јал ни еко ном ски до при нос и по ве ћа ње за по сле но сти 
за две ви зне ка те го ри је. Ми гран ти-пред у зет ни ци су стра ни др жа вља ни 
ко ји ма се одо бра ва ула зак и бо ра вак у зе мљи при је ма у ци љу ус по ста вља-
ња соп стве ног по сло ва ња или са мо за по шља ва ња. Ми грант ни-ин ве сти-
то ри су стра ни др жа вља ни ко ји ма се до зво ља ва ула зак у зе мљу при је ма 
и одо бра ва при вре ме но или трај но пре би ва ли ште ра ди ин ве сти ра ња соп-
стве ног ка пи та ла, али без оба ве зу ју ћег уче шћа у пред у зет нич ком ан га жо-
ва њу [De si de rio 2010]. Иа ко су пу те ви ула ска у пред у зет ни штво ми грант-
ског ста нов ни штва ра зно ли ки, и број одо бре них ви за за на ве де не гру пе 
чи ни тек ма ли део укуп ног го ди шњег ви зног ли ми та, уса вр ша ва ње кри-
те ри ју ма и про ши ри ва ње ка те го ри ја за ода бир за у зи ма ва жно ме сто у 
ми гра ци о ним по ли ти ка ма упра вља ња пред у зет нич ким ми гра ци ја ма 
еко ном ски нај ра зви је них зе ма ља. 

Тра ди ци о нал не ими гра ци о не зе мље пр ве су увр сти ле пред у зет нич-
ке ка те го ри је у ви зни си стем при је ма (Ка на да и Ау стра ли ја 1970-их, а 
САД 1990. го ди не). Нај ин тен зив ни ји раз ви так до го дио се тек сре ди ном 
2000-их, ка да је ве ли ки број зе ма ља ЕУ пред у зет нич ке ми гран те увео 
као по себ ну ка те го ри ју у ме ре ими гра ци о них по ли ти ка, а тра ди ци о нал-
не ими гра ци о не зе мље раз ви ле ви ше раз ли чи тих ви зних мо гућ но сти за 
исте ка те го ри је. 

Кри те ри ју ми за ода бир у ве ћи ни зе ма ља су зах тев ни и ши ро ко по ста-
вље ни. Основ ни се од но се на ис ку ство пред у зет ни ка у упра вља њу по слом, 
као и њи хо вој имо ви ни и/или го ди шњем про ме ту пред у зе ћа чи ји су вла-
сни ци. На тим кри те ри ју ми ма на ро чи то ин си сти ра ју Ка на да и Ау стра ли ја 
(нпр. нај ма ње две го ди не рад ног ис ку ства у по след њих че ти ри или пет го-
ди на – Ка на да; го ди шњи про мет од по ла ми ли о на ау стра лиј ских до ла ра 
или ви ше – Ау стра ли ја; де та љан по слов ни план пред у зе ћа, спи сак тр го вин-
ских парт не ра, фи нан сиј ске прог но зе, обра зло же ње до при но са раз вит ку 
при вре де зе мље при је ма – Но ви Зе ланд, Не мач ка, Швај цар ска, Ир ска; обез-
бе ђи ва ње рад них ме ста за до ма ће ста нов ни штво – САД, Ја пан, Ау стри ја, 
Бел ги ја и др.). Ве ћи на зе ма ља тра жи по зна ва ње је зи ка зе мље при је ма. Не-
рет ко, кри те ри ју ми за при јем мо гу би ти: ста рост и обра зо ва ње под но си о ца 
зах те ва, оце на мо гућ но сти за ин те гра ци ју и др. Нај зах тев ни ји кри те ри ју ми, 
али и нај по вољ ни ји усло ви за до би ја ње пре би ва ли шта и усло ва по сло ва ња 
од но се се на про гра ме ви со ко струч них пред у зет ни ка [De si de rio 2010], као 
што је у Ау стра ли ји „Про грам за по слов не та лен те”, у Фран цу ској „Про грам 
из у зет ног еко ном ског до при но са”, или у САД „Ви зни EБ-5 про грам”.
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По ред на ци о нал них про гра ма, у но ви је вре ме се раз ви ја ју ими гра-
ци о ни про гра ми на суб на ци о нал ном ни воу. За ими гра ци ју пред у зет ни ка 
и ин ве сти то ра зна чај ни су ви зни про гра ми ре ги о на чи ји је циљ раз вој спе-
ци фич них при вред них гра на или пре ва зи ла же ње про бле ма у функ ци о-
ни са њу ин сти ту ци о нал ног си сте ма ре ги о на. Ве ћи на ви за се до де љу је на 
при вре ме ном ни воу, а основ ни услов је да се по сао раз ви ја у ре ги о ну у 
ко јем им је до де љен рад ни бо ра вак. Ме ђу тим, усло ви за до би ја ње стал ног 
бо рав ка за њих и чла но ве њи хо вих по ро ди ца, као и ме ре за по др шку по кре-
та њу по сла, обич но су по вољ ни ји не го у дру гим, ими гран ти ма атрак тив-
ни јим де ло ви ма зе мље при је ма. У САД за до би ја ње ви зе улог за стра не 
ин ве сти то ре је упо ла ма њи у при о ри тет ним, обич но ру рал ним, обла сти ма 
зе мље у ко ји ма је не за по сле ност ви со ка [Sump tion 2014]. У Ау стра ли ји 
др жа ва или те ри то ри је спон зо ри шу по слов не ви зе, а од под но си о ца мол бе 
за ви зу тра жи се да при ло жи по слов ни план, пру жи до каз о по зна ва њу 
ло кал них усло ва, и оба ве же се на усло ве ко ји под ра зу ме ва ју по све ће ност 
на прет ку ре ги о на у ко ји се до се ља ва. Не ки ре ги о ни у Ау стра ли ји чак 
по др жа ва ју по тен ци јал не ин ве сти то ре и пред у зет ни ке да пре под но ше ња 
зах те ва от пу ту ју и упо зна ју се са ре ги о ном у ко ји ће се на се ли ти и ин ве-
сти ра ти. Сма тра се да је Ка на да нај ви ше раз ви ла ре ги о нал ни ви зни ре жим 
и при ла го ди ла га по тре ба ма ка ко ре ги о на, та ко и по тен ци јал них ула га ча/
пред у зет нка. За тзв. „про гра ме но ми на ци је”, ре ги о ни по ста вља ју кри те-
ри ју ме пре ма соп стве ним по тре ба ма. Кан ди да ти не под ле жу фе де рал ном 
бо дов ном си сте му, што је по вољ ни је за ими гран те ни жих обра зов них 
ква ли фи ка ци ја. Та ко ђе, у ве ћи ни слу ча је ва кан ди да ти ма се до де љу ју 
усе ље нич ке ви зе. Ре ги о нал ни про гра ми су на ро чи то ефи ка сни кад на цио-
нал ни ви зни про грам не функ ци о ни ше на за до во ља ва ју ћи на чин, а по сто-
ји по тре ба за раз вит ком од ре ђе ног де ла зе мље, као што је то био слу чај 
у Ка на ди сре ди ном 2000-их [Sump tion 2014]. 

На ве де не ме ре по ка зу ју да је циљ зе ма ља при је ма да раз ви ја ју ме ре 
ко је ће да при ву ку пред у зет ни ке и ин ве сти то ре са што аде кват ни јим људ-
ским и фи нан сиј ским ка пи та лом у ци љу раз вит ка по сло ва ња и до при но-
са еко ном ском раз вит ку [De si de rio 2014]. Ме ђу тим, циљ од ре ђе них ме ра 
је и да се за шти те до ма ћи пред у зет ни ци и са мо за по сле ни рад ни ци, као и 
од ре ђе не де лат но сти та ко што се спре ча ва ин ве сти ра ње и раз ви так по-
сло ва ња у од ре ђе ним при вред ним сек то ри ма [De si de rio 2010]. На при мер, 
одо бра ва ње стал ног бо рав ка у Ка на ди за са мо за по сле не мо гу ће је је ди но 
у по љо при вре ди, спо р ту и умет но сти. У Ја па ну стра ни ин ве сти то ри и ме-
на џе ри не мо гу да се ба ве прав ним и ра чу но вод стве ним услу га ма, док у 
Че шкој пред у зе ће у по љо при вре ди мо же да осну је са мо ими грант са одо-
бре ним стал ним бо рав ком. У Ау стра ли ји вла сни ци ино стра них пред у-
зе ћа ко ја се ба ве пру жа њем про фе си о нал них, тех нич ких или тр го вин ских 
услу га не мо гу да се кан ди ду ју за до би ја ње пред у зет нич ке ви зе. Не ке 
зе мље, као нпр. Ау стри ја, Швај цар ска и САД има ју про пи са не го ди шње 
кво те за ана ли зи ра не ка те го ри је [De si de rio 2010]. Та ко ђе, циљ стал ног 
уна пре ђи ва ња ими гра ци о них ме ра је и да се спре че тзв. ла жни ин ве сти-
то ри у зло у по тре ба ма си сте ма. Не рет ко се на во ди при мер Че шке Ре пу-



611

бли ке, ко ја је мо ра ла зна чај но да по о штри кри те ри ју ме за при јем пред у-
зет ни ка, јер је то ком 1990-их за сту па ла по ли ти ку отво ре них вра та за 
стра не пред у зет ни ке. То ком еко ном ске кри зе кра јем 2000-их, ве ћи на тих 
пред у зет ни ка је за тво ри ла пред у зе ћа, али је оста ла у зе мљи при је ма, јер 
им је до де љен стал ни бо ра вак [De si de rio 2014]. 

На по себ ну ка те го ри ју ви зних по год но сти мо гу да ра чу на ју по тен-
ци јал ни пред у зет ни ци из зе ма ља с ко ји ма зе мља при је ма има пот пи са не 
би ла те рал не уго во ре или дру ге вр сте спо ра зу ма. Не ке зе мље се нај ви ше 
осла ња ју на те спе ци фич не и по јед но ста вље не на чи не при је ма. САД до-
де љу је нај ве ћи број пред у зет нич ких ви за др жа вља ни ма зе ма ља пот пи сни-
ца Уго во ра о при ја тељ ству, тр го ви ни и пло вид би. Те ви зе се увек из да ју 
на кра так рок (две го ди не), али се мо гу нео гра ни че но про ду жа ва ти [De-
si de rio 2010]. И ЕУ је на сли чан на чин ре гу ли са ла по сло ва ње пред у зет ни-
ка ме ђу сво јим зе мља ма чла ни ца ма [Eng blom 2011]. Њи хо ви пред у зет ни ци 
не под ле жу на ци о нал ном за ко но дав ству за стран це, и мо гу по сло ва ти на 
те ри то ри ји ЕУ. Пре 1999. ова по год ност је ва жи ла са мо за зе мље чла ни це 
ЕУ, док је на кон то га до не та уред ба да и чла ни це кан ди да ти за члан ство 
у ЕУ има ју пра во раз вит ка по сла или са мо за по сле ња на те ри то ри ји ЕУ. 
Ме ђу тим, у прак си сло бо да осни ва ња и пру жа ња услу га не рет ко би ва 
са мо де ли мич но при ме њи ва на ка ко би се зе мље чла ни це ЕУ уве ри ле да 
др жа вља ни зе ма ља кан ди да та не би зло у по тре би ли да те по год но сти у 
ци љу тра же ња пла ће ног по сла код по сло дав ца [De si de rio 2010]. По себ не 
по год но сти пру жа ју и ме ђу на род ни спо ра зу ми о сло бод ној тр го ви ни, као 
нпр. NAF TA, јер се на тај на чин под сти че са рад ња из ме ђу зе ма ља пот-
пи сни ца, што укљу чу је и пред у зет нич ку де лат ност на при вре ме ном ни-
воу ко ја не под ле же ви зном ре жи му. На тај на чин се под сти че и тран сна-
ци о нал но пред у зет ни штво, и у том сми слу лак ши тран сфер со ци јал ног 
и људ ског, а не са мо фи нан сиј ског ка пи та ла, у раз ли чи тим прав ци ма, 
укљу чу ју ћи и зе мље по ре кла, и да је про сто ра за раз ви так зе ма ља на пе-
ри фе ри ји ми гра ци о ног си сте ма. 

Ка ко би се што бо ље раз у мео ком плек сан од нос из ме ђу ми гра ци ја 
у дру штве ног раз вит ка, ка ко на на ци о нал ном, та ко и на ме ђу на род ном 
ни воу, по треб но је пра ти ти и про ме не у ми гра ци о ним по ли ти ка ма и по-
ре ди ти их у ду жем вре мен ском пе ри о ду. Раз ви так ре ле вант них ба за ими-
гра ци о них по ли ти ка (IM PIC1, IM PA LA2, DE MIG3) у нај ва жни јим зе мља ма 
при је ма, ко је по сма тра ју и упо ре ђу ју ме ре ими гра ци о них по ли ти ка кроз 
раз ли чи те ка те го ри је, укљу чу ју ћи и ка те го ри ју пред у зет ни ка и ин ве сти-
то ра, по ма же да се пот пу ни је са гле да на ко ји на чин ми гра ци о не по ли ти ке 
ути чу на про ме не ми гра ци о них то ко ва: њи хо вог оби ма, са ста ва, вре ме на 
и пра ва ца [Be i ne et al. 2016]. Ме ђу тим, ка ко би се су бјек тив не про це не 
тзв. по ли тич ких чи ње ни ца све ле на ми ни мум, ве о ма је ва жно ана ли зи ра-
ти и до но си ти ме ре јав них по ли ти ка за сно ва не на те о риј ским раз ма тра-
њи ма [de Ha as et al. 2015: 17].

1 Im mi gra tion Po li ci es in Com pa ri son
2 In ter na ti o nal Mi gra tion Po licy And Law Analysis
3 De ter mi nants of In ter na ti o nal Mi gra tion
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ПО ЛИ ТИ КЕ ИН ТЕ ГРА ЦИ ЈЕ ИМИ ГРАНТ СКОГ  
СТА НОВ НИ ШТВА У ОБЛА СТИ ПРЕД У ЗЕТ НИ ШТВА

Еко ном ска ин те гра ци ја сма тра се ва жним аспек том ин те гра ци је ими-
гра на та у дру штво [Jo nes et al. 2012; Лу кић 2016]. Не до ста так фи нан сиј ског 
и со ци јал ног ка пи та ла као и од го ва ра ју ћих ква ли фи ка ци ја и ве шти на, не-
при зна ва ње ди пло ма, не по зна ва ње је зи ка зе мље при је ма и дис кри ми на-
ци ја, не ке су од пре пре ка за успе шну еко ном ску ин те гра ци ју ими гра на та, 
што во ди ка си ро ма штву и дру штве ној ис кљу че но сти ове гру пе ста нов-
ни штва. Упра во је не мо гућ ност про на ла ска аде кват ног или би ло ко јег 
ви да за по сле ња на тр жи шту ра да зе мље при је ма че сто узрок ула ска ими-
гра на та у пред у зет ни штво [Predojević-De spić and Lu kić 2018]. Оту да се 
ме ђу ре ле вант ним ин ди ка то ри ма ин те гра ци је на тр жи шту ра да европ ских 
зе ма ља по ред сто пе не за по сле но сти, уде ла у од ре ђе ним за ни ма њи ма и 
ви си не при хо да на ла зе и удео са мо за по сле них и удео за по сле них на спрам 
пред у зет ни ка [Co un cil of Eu ro pe, 1997]. Та ко ђе, у Евр о пи се убр за но раз-
ви ја ју ме ре по ли ти ка усме ре них на пред у зет ни штво и са мо за по шља ва ње 
ими гра на та. Под сти ца ње ими грант ског пред у зет ни штва, као пу та ка 
еко ном ској не за ви сно сти и со ци јал ној ин те гра ци ји је ме ђу при о ри те ти ма 
Ак ци о ног пла на за ин те гра ци ју др жа вља на тре ћих зе ма ља Европ ске ко-
ми си је из 2016. го ди не [E u ro pean Com mis sion 2016].

Ин те гра ци ја ими гра на та на тр жи шту ра да је дан је од аспе ка та струк-
тур не ин те гра ци је овог ста нов ни штва, те осим од са мих ими гра на та и 
њи хо вог зна ња и ве шти на за ви си и од струк тур них ба ри је ра (којe су у 
ве зи с на чи ном ула ска ими гран та у зе мљу и ње го вим за кон ским ста ту сом) 
и по сто је ћег окру же ња. За ко ни и ре гу ла ти ве мо гу и по зи тив но и не га тив-
но да де лу ју на ула зак ими гра на та у пред у зет ни штво и од ре ђе не сек то ре 
еко но ми је и оп ста нак њи хо вог би зни са. Ана ли за ме ра и про гра ма по др-
шке ет нич ког пред у зет ни штва у 32 европ ске зе мље по ка за ла је да су ове 
ме ре за сту пље ни је у тра ди ци о нал но ими грант ским за пад но е вроп ским 
зе мља ма, не што ма ње у ју жно е вроп ским а нај ма ње у ис точ но е вроп ским 
зе мља ма [Van Ni e kerk et al. 2008]. Пре ма ба зи по ли ти ка ин те гра ци је ими-
гра на та (MI PEX) но ве европ ске ими гра ци о не зе мље у ско ри је вре ме су 
се отво ри ле ка под сти ца ју ими грант ског пред у зет ни шта (Грч ка, Ма ђар-
ска, Пољ ска). Ме ђу тим, још увек се за па жа не до вољ на ин фор ми са ност 
ими гра на та о њи хо вим пра ви ма као и о мо гућ но сти ма за осни ва ње пред-
у зет нич ке де лат но сти [Mi grant In te gra tion Po licy In dex, 2015]. За успе шну 
ин те гра ци ју ими гра на та у еко ном ске то ко ве ве о ма је зна чај на и ду жи на 
бо рав ка у зе мљи при је ма. На и ме, по треб но је вре ме за раз вој со ци јал ног 
ка пи та ла и не фор мал них кон так та ко ји олак ша ва ју сна ла же ње на но вом 
тр жи шту ра да [Лукић 2016]. Ис тра жи ва ње спро ве де но у Ау стра ли ји на 
ре пре зен та тив ном узо р ку по ка зу је да је вр ло ва жно пред у зе ти ме ре ко је 
би под ста кле и по др жа ле ими гран те на по чет ку пу та ка пред у зет ни штву, 
у пр вим фа за ма ими гра ци је, ка да је при мет но њи хо во еко ном ско за о ста-
ја ње. Пред ло же не ме ре укљу чу ју ин фор ми са ње ими гра на та о ау стра лиј-
ском по слов ном окру же њу, из јед на ча ва ње би ро крат ских про це ду ра за 
по кре та ње би зни са за ими гран те и ло кал но ста нов ни штво, кре ди ти ра ње/
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до дат на обу ка ими гра на та за ин те ре со ва них за ула зак у пред у зет ни штво 
и дру го [Ma hu te au et al. 2014].

С об зи ром на сло же ност и ви ше ди мен зи о нал ност про се ца ин те гра-
ци је ими гра на та, ве ли ки је број укљу че них ин те ре сних стра на али и 
ни воа упра вља ња, ка да су у пи та њу раз ли чи те ме ре ин те гра ци је. С тим у 
ве зи, ма да се ре ле вант не ме ре при ме њу ју ло кал но, по ли ти ке ин те гра ци-
је ими гра на та и по ли ти ке за по шља ва ња до но се се ма хом на на ци о нал ном 
ни воу. У мно гим зе мља ма ЕУ, осим у Фран цу ској, ове на ци о нал не над-
ле жно сти се мо гу пре не ти на ре ги о нал ни и ло кал ни ни во, и при ла го ди ти 
им се. Та ко ђе, над ле жно сти ме ђу раз ли чи тим ни во и ма упра вља ња ни су 
исте у свим зе мља ма ни ка да је реч о ими грант ском пред у зет ни штву 
ко је има по др шку на на ци о нал ном ни воу у Фин ској и Пор ту га ли ји, ре-
ги о нал ном и оп штин ском у Не мач кој а оп штин ском у Грч кој, Ита ли ји, 
Хо лан ди ји и Шпа ни ји [Ho o per et al. 2017]. Ме ре под сти ца ња и про мо ви-
са ња ими грант ског пред у зет ни штва мо гу би ти у окви ру оп штих ме ра 
ин те гра ци је ими гра на та али и у окви ру ме ра ко је има ју за циљ раз вој 
ре ги о нал них или ло кал них сре ди на. Та ко су се р ви си за по др шку пред у-
зет нич ким ак тив но сти ма у Пор ту га ли ји у окви ру фо р ма та „све на јед ном 
ме сту” – one stop shop у На ци о нал ним цен три ма за по др шку ими гра на та, 
док се у Фран цу ској по др шка ими гран ти ма пред у зет ни ци ма ну ди кроз 
про гра ме раз во ја еко ном ски не раз ви је них ре ги о на с ци љем со ци јал не 
ко хе зи је пре не го ин те гра ци је ими гра на та [Re is 2010; De si de rio 2014]. 
Ме ђу тим, за ими гран те су ко ри сни чак и про гра ми усме ре ни на сма њи-
ва ње пре пре ка за ула зак у пред у зет ни штво и под сти цај пред у зет ни штва 
уоп ште, уко ли ко су им до ступ ни. Ме ре ре ле вант не за ими грант ско пред-
у зет ни штво би ло у окви ру оп штих или по себ них по ли ти ка зах те ва ју 
са рад њу и ко ор ди на ци ју раз ли чи тих сек то ра и ни воа упра вља ња. Пре ма 
Бил ги ли ју и сар. [Bil gi li et al. 2015] под сти ца ње сти ца ња др жа вљан ства, 
си гур ног пре би ва ли шта и по ро дич ног жи во та има ју по зи тив не ефек те 
на по бољ ша ње ре зул та та на тр жи шту ра да од ре ђе них гру па ими гра на та.

Осим спе ци фич но сти на ци о нал ног и ло кал ног кон тек ста, на ими-
грант ско пред у зет ни штво мо гу да ути чу пре пре ке или пре фе рен ци је 
спе ци фич них гру па ста нов ни штва би ло да је реч о за кон ским ба ри је ра ма 
за ула зак тра жи ла ца ази ла и из бе гли ца у пред у зет ни штво или ве ћој скло-
но сти од ре ђе не ста ро сне, пол не или ет нич ке гру пе ка пред у зет ни штву. 
Сто га, раз ли чи те ка те го ри је ими грант ског ста нов ни штва и раз ли чи ти 
сек то ри пред у зет ни штва зах те ва ју и раз ли чит при ступ при ли ком фор-
му ли са ња под сти цај них ме ра за ими грант ско пред у зет ни штво. Та ко ђе, 
ме ре за под сти цај ими грант ског пред у зет ни штва, с ци љем на ци о нал ног 
и ло кал ног еко ном ског раз во ја али и бо ље ин те гра ци је ими гра на та у 
дру штво, мо ра ју да ува же и ге о граф ски/про стор ни аспект. Ис тра жи ва ња 
ука зу ју да се по слов не стра те ги је и ба ри је ре пред у зет ни ка ими гра на та у 
ма лим и сред њим гра до ви ма мо гу раз ли ко ва ти од оних у ве ли ким ме тро-
по ла ма, у сми слу изо ло ва но сти, ма њих по слов них мо гућ но сти и нео д го-
ва ра ју ће по слов не ин фра струк ту ре али и ин фра струк ту ре за сме штај/
ин те гра ци ју ими гра на та ко је ма њи гра до ви ну де [Lo and Te i xe i ra 2015].
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Kада је у пи та њу фор му ли са ње по ли ти ка од зна ча ја за ин те гра ци ју 
ими гра на та за па жа се тренд ра сту ћег зна ча ја ло кал ног ни воа. То је по себ-
но из ра же но у слу ча ју ве ли ких европ ских гра до ва. Лон дон, Бер лин, Беч, 
Бар се ло на, Хел син ки, Ро тер дам и дру ги ве ћи ур ба ни цен три раз ви ја ју 
сво је по ли ти ке ин те гра ци је ими гра на та уоп ште, али и ме ре ка пред у зет-
ни штву. Не ки гра до ви услу ге по др шке пред у зет ни штву ну де и на је зи ци-
ма ими гра на та. У Бер ли ну се пре ко При вред не ко мо ре из бе гли ца ма са 
пред у зет нич ким ис ку ством ну де ча со ви на не мач ком и арап ском је зи ку. 
Они по ла зни ци ма омо гу ћа ва ју да се упо зна ју са за кон ским окви ром ула-
ска у пред у зет ни штво али и да се упо зна ју с дру гим ло кал ним пред у зет-
ни ци ма [De si de rio 2016]. С по ве ћа њем број но сти раз ли чи тих про је ка та 
ве за них за еко ном ску ин те гра ци ју и ин те гра ци ју ими гра на та уоп ште, ра сте 
свест о по тре би пра ће ња и ева лу а ци је ефе ка та ових прак си и ини ци ја ти-
ва у сми слу број но сти ко ри сни ка, али и њи хо вог на прет ка. Фор ми ра ју се 
раз не мре же и фо ру ми ло кал них за јед ни ца, пре ко ко јих се вр ши хо ри зон-
тал на раз ме на зна ња и до брих прак си у обла сти ин те гра ци је ими гра на та 
на тр жи шту ра да и пред у зет ни штва, као сред ства за еко ном ску ин те гра-
ци ју ими гра на та. Ова кав тран сна ци о нал ни при ступ пи та њу ин те гра ци је 
на ро чи то је зна ча јан за гра до ве ко ји до са да ни су има ли ис ку ство са 
ин те гра ци јом ими гра на та [Ho o per et al. 2017; Schol ten and Pen ninx 2016]. 

Ме ђу 22 но ви ја при ме ра до бре прак се у под сти ца њу и по др жа ва њу 
ими грант ског пред у зет ни штва на ла зи се и про је кат „Ру рал на и по љо-
при вред на ин те гра ци ја у по др жа ва ју ћој око ли ни, 2009–2013 (RA I SE)” из 
Ср би је, на ме њен из бе гли ца ма из бив ших ре пу бли ка СФРЈ и ин тер но 
ра се ље ним ли ци ма ко ји жи ве у ко лек тив ним цен три ма. Циљ про јек та је 
био да се кроз осни ва ње ма лих пред у зе ћа у обла сти по љо при вре де и ру-
ко тво ри на, по стиг не њи хо ва еко ном ска и со ци јал на ин те гра ци ја, али и 
пси хо ло шка по др шка то ком тран зи ци је од ко лек тив ног ка ин ди ви ду ал ном 
сме шта ју. У про је кат је био укљу чен ве ли ки број ин те ре сних стра на, а 
са му ре а ли за ци ју олак ша ло је по сто ја ње за кон ског окви ра ко ји пре по-
зна је ову гру пу ми гра на та [Mi grant In te gra tion Po licy In dex, 2016].

Осим у про це су ин те гра ци је ими гра на та, пред у зет ни штво има ва жну 
уло гу и у ре ин те гра ци ји по врат ни ка у зе мљу по ре кла. По врат ни ци су 
че сто ви ше пред у зет нич ки ори јен ти са ни у од но су на до ми цил но ста нов-
ни штво, при том се осла ња ју ћи на фи нан сиј ски, ху ма ни, со ци јал ни и тех-
но ло шки ка пи тал сте чен то ком ми гра ци о ног ис ку ства. Као зе мље ко је 
при ме њу ју раз ли чи те по ли ти ке под сти ца ња по врат нич ког пред у зет ни штва 
мо гу се из дво ји ти Ки на и Ин ди ја. У обе зе мље се на ре ги о нал ном ни воу 
убр за но раз ви ја ју спе ци јал не еко ном ске зо не и тех но ло шки цен три (ин-
ку ба то ри) за раз ви так пред у зет ни штва. Пу тем по слов них олак ши ца, као 
што су по вољ ни усло ви за из најм љи ва ње по слов ног про сто ра, из у зе ће од 
пла ћа ња по ре за или по вољ не кре дит не мо гућ но сти, при вла чи се фи нан-
сиј ски и људ ски ка пи тал по врат ни ка, на ро чи то оних ко ји има ју већ раз-
ви је не по сло ве у зе мља ма при је ма, што до при но си ре ги о нал ном раз вит ку 
[Deb nath 2016]. С об зи ром да се углав ном раз ви ја ју пред у зе ћа из сек то ра 
ин фор ма ци о но-ко му ни ка ци о них тех но ло ги ја, под сти че се и тран сна цио-
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нал но по сло ва ње и по ве зи ва ње до ма ћих пред у зе ћа са ино стра ним тр жи-
шти ма. Ме ђу тим, упр кос под сти ца ји ма по врат нич ком пе ре ду зет ни штву, 
раз ли чи та ис тра жи ва ња су по ка за ла да зна чај не ефек те на раз ви так зе ма-
ља по ре кла, на на ци о нал ном и ре ги о нал ном ни воу, мо гу да омо гу ће са мо 
ме ре ми гра ци о не по ли ти ке ко је се раз ви ја ју у скла ду с по тре ба ма на тр жи-
шту ра да, као и њи хо во кон ти ну и ра но уса гла ша ва ње с дру гим сег мен-
ти ма јав них по ли ти ка [Deb nath 2016; De si de rio 2010; Jon kers 2008; Zwe ig 
2004]. То по твр ђу је и ис тра жи ва ње о тран сна ци о нал ном пред у зет ни штву 
по врат ни ка у Ср би ју и Ал ба ни ју [Predojević-De spić et al. 2016], ко је је 
по ка за ло да у на шој зе мљи ни је раз ви је на свест о по тре би фор му ли са ња 
ме ра по себ но на ме ње них раз вит ку ими грант ског и/или по врат нич ког 
пред у зет ни штва, као ни о по тен ци јал ној ви ше стру кој до бро би ти за дру-
штве ни раз ви так. Уче сни ци у ис тра жи ва њу сма тра ју да ин тен зив ни је 
про ши ри ва ње по сло ва ња у зе мља ма по ре кла мо же да се по стиг не кроз 
раз ви так под сти цај ног по слов ног окру же ња: ста бил ног дру штве ног и 
еко ном ског си сте ма, ја ча ње ин сти ту ци ја, уна пре ђе ње са о бра ћај не и ин-
фор ма тич ке ин фра струк ту ре, по слов не кли ме и кул ту ре пред у зет ни штва. 

ЗА КЉУ ЧАК
Ин сти ту ци о нал ни кон текст пред ста вља не из о став ни еле мент у бо љем 

раз у ме ва њу ком плек сног од но са из ме ђу ми гра ци ја и пред у зет ни штва. 
Основ на два прав ца раз во ја по ли ти ка у овој обла сти од но се се на при вла-
че ње пред у зет ни ка и под сти ца ње њи хо вих де лат но сти кроз ими гра ци о-
не ре жи ме, као и по ли ти ке (ре)ин те гра ци је ми грант ског ста нов ни штва 
(ими гра на та и по врат ни ка). 

Тра ди ци о нал не ими гра ци о не зе мље, а у по след њих де се так го ди на 
и дру ге еко ном ски раз ви је не зе мље, ин тен зив но уна пре ђу ју јав не по ли-
ти ке усме ре не ка ми грант ском пред у зет ни штву. Ци ља не ме ре ко је су 
раз ма тра не у овом ра ду до при но се зе мља ма при је ма на два на чи на: кроз 
бо љу еко ном ску и со ци јал ну ин те гра ци ју ими гра на та, на ро чи то осе тљи вих 
и сла би је обра зо ва них ми грант ских гру па; као и кроз до при нос при вре ди 
пу тем ди рект них стра них ин ве сти ци ја и обез бе ђи ва ње но вих рад них ме ста.

Ефек ти ими грант ског пред у зет ни штва на ро чи то су ва жни за ло кал не 
сре ди не од но сно ре ги о не ко ји су ма ње кон ку рент ни. Ова вр ста пред у зет-
ни штва ду го роч но има и ши ре тран сна ци о нал не ефек те са до бро би ти ма 
и за зе мљу по ре кла. То се на ро чи то од но си на мо гућ но сти уна пре ђе ња ор-
га ни за ци је и јав ног и при ват ног сек то ра, јер тран сна ци о нал ни ми гран ти и 
по врат ни ци ус по ста вља ју пред у зет ни штво зна чај но при ме њу ју ћи по слов не 
ме ха ни зме и стра те ги је на у че не у еко ном ски раз ви је ним зе мље ма при је ма.

По ред ме ра јав них по ли ти ка усме ре них на омо гу ћа ва ње што по вољ-
ни јих усло ва за раз ви так пред у зет ни штва ими гра на та, за па жа ју се и ме ре 
за шти те по сло ва ња до ма ћих пред у зет ни ка, са мо за по сле них или при о-
ри тет них еко ном ских сек то ра, као и спре ча ва ња зло у по тре бе си сте ма од 
стра не тзв. ла жних пред у зет ни ка. 

Би ла те рал ни уго во ри и дру ге вр сте ме ђу на род них спо ра зу ма пред-
ста вља ју не до вољ но ис ко ри шћен по тен ци јал за ин тен зив ни ји раз ви так 
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са вре ме них ви до ва ми грант ског пред у зет ни штва, на ро чи то у до ме ну но вих 
тех но ло ги ја. 

При ли ком до но ше ња од го ва ра ју ћих оп штих и по себ них по ли ти ка 
ин те гра ци је ими гра на та и при па да ју ћих ме ра тре ба ува жи ти спе ци фич-
но сти по је ди них ка те го ри ја ими грант ског ста нов ни штва за ула зак у пред-
у зет ни штво. Не тре ба за не ма ри ти ни раз ли чи та струк тур на огра ни че ња 
као што су мо гућ но сти за укљу чи ва ње ими гра на та на тр жи ште ра да и 
про стор ни/на сељ ски кон текст. 

Хо ри зон тал на и вер ти кал на са рад ња и раз ме на зна ња и ис ку ста ва 
из ме ђу раз ли чи тих ни воа упра вља ња по ка за ла се као ве о ма до бра прак са 
ка да је у пи та њу ими грант ско пред у зет ни штво. На ста вак си сте мат ског 
пра ће ња и ева лу а ци је ини ци ја ти ва усме ре них ка ими грант ском пред у зет-
ни штву и њи хо вих ефе ка та, во ди ће ка фор му ли са њу још бо љих ме ра др жа-
ве за ис ко ри шће ње по тен ци ја ла ове вр сте де лат но сти. У том сми слу, кон-
ти ну и ра но уна пре ђи ва ње ре ле вант них ба за ими гра ци о них по ли ти ка, ко је 
са др же и ин фор ма ци је о ми гра ци ја ма пред у зет ни ка је од ве ли ког зна ча ја.

Ипак, за при ла го ђе не ме ре на раз ли чи тим ни во и ма по треб на су и 
ши ра про у ча ва ња о ка рак те ри сти ка ма ими грант ског пред у зет ни штва, 
пу те ви ма ула ска ими гра на та у пред у зет ни штво, спе ци фич но сти ма њи хо-
вог по сло ва ња и на чи ни ма да љег ши ре ња би зни са ка но вим бр зо ра сту ћим 
тр жи шти ма, као и на чи ни ма по ве зи ва ња ре ги о на по ре кла и де сти на ци је 
кроз пре ва зи ла же ње пре пре ка и ко ри шће ње по слов них мо гућ но сти у тзв. 
тран сна ци о нал ном про сто ру. 

На кра ју, али не и на по след њем ме сту, ра ди што објек тив ни јег са-
гле да ва ња ме ђу соб ног ути ца ја ин сти ту ци о нал ног кон тек ста и ми гра ци ја 
пред у зет ни ка, по треб но је све јав не по ли ти ке у овом до ме ну у што ве ћој 
ме ри ба зи ра ти на те о риј ским и ем пи риј ским ре зул та ти ма.
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SUM MARY: Re se ar ching the link bet we en mi gra tion and en tre pre ne ur ship has been 
in the fo cus of sci en ti fic and pro fes si o nal pu bli ca ti ons in the last two de ca des. The re sults 
in di ca te that mi grant en tre pre ne ur ship al lows for bet ter eco no mic and so cial in te gra tion 
in the new en vi ron ment and con tri bu tes to the eco no mic de ve lop ment of both the re ce i ving 
co un try and the co un try of ori gin. In the ma jo rity of We stern, eco no mi cally de ve lo ped 
co un tri es, im mi grants are mo re en tre pre ne u ri ally ori en ted than the do me stic po pu la tion 
and sig ni fi cantly con tri bu te to the cre a tion of new jobs, alt ho ugh they fa ce gre a ter ad mi-
ni stra ti ve, fi nan cial and so cial ob stac les in do ing bu si ness. In ad di tion, the ro le of the in-
sti tu ti o nal con text is emp ha si zed, as well as the pos si ble po si ti ve ef fect of the sta te’s ti mely 
re spon se in that area. The re fo re, en tre pre ne ur ship is in cre a singly in vol ved in mi gra tion 
and in te gra tion po li ci es of im mi grants, espe ci ally in tra di ti o nal im mi gra tion co un tri es.

Ta king in to ac co unt the gro wing im por tan ce of eco no mic in te gra tion of mi grants in 
the light of tur bu lent con tem po rary mi gra tion mo ve ments, the aim of the pa per is to po int 
to good exam ples of mi grant en tre pre ne ur ship pu blic po licy me a su res, gi ven its in cre a sing 
im pact on the so cial and eco no mic de ve lop ment and the ti es bet we en the co un tri es of ori-
gin and de sti na tion. The pa per de als with exam ples of im mi gra tion po li ci es for en tre pre-
ne urs, as well as in te gra tion po li ci es for mi grant po pu la tion (im mi grants and re tur ne es) in 
the fi eld of en tre pre ne ur ship. It emp ha si ses the im por tan ce of re gu lar har mo ni sa tion of 
mi gra tion po li ci es with ot her seg ments of pu blic po li ci es, which ex tends the pos si bi lity for 
dif fe rent gro ups of mi grants to con tri bu te to the eco no mi es of the co un tri es of ori gin. In 
this way, a mo re com ple te ba sis for in te gra tion of im mi grants and re tur ne es is be ing de-
ve lo ped, but al so for at trac ting the de si ra ble struc tu res of po ten tial im mi grants.

KEYWORDS: mi gra tion, en tre pre ne ur ship, in te gra tion, pu blic po li ci es
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СА ЖЕ ТАК: У ра ду се ис пи ту ју мо гућ но сти пре се ља ва ња мла ђих 
ге не ра ци ја из град ске у се о ску сре ди ну, а с ци љем под сти ца ња за по шља-
ва ња и са мо за по шља ва ња, ре ша ва ња стам бе ног пи та ња, убла жа ва ња де по-
пу ла ци је се о ских на се ља, спре ча ва ња про па да ња по сто је ћих га здин ста ва 
и ин фра струк ту ре итд. Рад се те ме љи на ем пи риј ском ис тра жи ва њу екс-
пло ра тив ног ти па ко је је об у хва ти ло 20 ис пи та ни ка чи је су се по ро ди це 
пре се ли ле из гра да нa се ло. Сви ис пи та ни ци су у бра ку и има ју де цу. По-
да ци су при ку пља ни при ме ном на уч ног раз го во ра по лу струк ту ри са ног 
ти па. По ред по да та ка ем пи риј ског ис тра жи ва ња, ко ри шће ни су и ре ле-
вант ни ста ти стич ки по да ци, као и на уч на и струч на ли те ра ту ра. 

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: град, се ло, ми гра ци је, по ро ди ца, де по пу ла ци ја

ПО КА ЗА ТЕ ЉИ СТА РЕ ЊА СТА НОВ НИ ШТВА

И по ред ви ше де це ниј ских упо зо ре ња, уче шће ста рих у укуп ном 
ста нов ни штву Ре пу бли ке Ср би је ра пид но се уве ћа ва. То ком дру ге по ло-
ви не 20. ве ка Ср би ја је пред ста вља ла де мо граф ски фе но мен. Она је има ла 
сво ју де мо граф ску екс пло зи ју – под руч је Ко со ва и Ме то хи је, и свој не га-
ти ван при род ни при ра штај – Вој во ди ну. Док је под руч је Вој во ди не дра-
ма тич но ста ри ло, под руч је Ко со ва и Ме то хи је се под мла ђи ва ло. Пре ма 
по да ци ма По пи са ста нов ни штва из 1981. го ди не, сто па при род ног при ра-
шта ја за под руч је Вој во ди не из но си ло је 2,2‰, док је на Ко со ву и Ме то-
хи ји до сти за ла вред ност од 24,1‰ [Статистички го ди шњак Ју го сла ви је, 
1988]. Пре ма де мо граф ским од ли ка ма, под руч је Цен трал не Ср би је би ло 
је знат но бли же Вој во ди ни не го Ко со ву и Ме то хи ји. По да ци по пи са ста-
нов ни штва из 1981. го ди не, по след њег по пи са ко ји је об у хва тио све три 
ад ми ни стра тив не це ли не Ре пу бли ке Ср би је, ука зу ју на на гла ше но уве-
ћа ње ин ди ка то ра ста ро сти у Вој во ди ни и Цен трал ној Ср би ји:
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– Ста ри 65 и ви ше го ди на чи ни ли су 11,3% ста нов ни штва Вој во ди не 
и 10,0% ста нов ни штва Цен трал не Ср би је. Удео ове ста ро сне гру пе 
из над 7,0%, по ка за тељ је ста ре ња ста нов ни штва;

– Про сеч на ста рост ста нов ни штва Вој во ди не из но си ла је 36,1, а Цен-
трал не Ср би је 35,4 го ди не. С об зи ром на то да је про сеч на ста рост 
ве ћа од 30 го ди на, ста ре ње је очи глед но;

– Оче ки ва но тра ја ње жи во та ста нов ни штва Вој во ди не по ве ћа но је од 
1952. до 1982. го ди не са 58 на 66 го ди на за му шкар це, и са 62 на 74 
го ди не за же не. У истом пе ри о ду, на под руч ју Цен трал не Ср би је 
оче ки ва но тра ја ње жи во та му шка ра ца уве ћа но је са 59 на 69 го ди на, 
а же на са 61 на 74 го ди не [Вуксановић 1989: 177–190]. 

По да ци По пи са ста нов ни штва из 2011. го ди не ука зу ју на уве ћа ње 
ин ди ка то ра ста ре ња ста нов ни штва. На гла ше на де мо граф ска ста рост по-
сле ди ца је не са мо не по вољ ног од но са при род ног и ме ха нич ког кре та ња 
ста нов ни штва, већ и не мо гућ но сти да се по пи ше ста нов ни штво Ко со ва 
и Ме то хи је, нај мла ђег де ла на под руч ју Ре пу бли ке Ср би је. У пе ри о ду од 
1981. до 2011. го ди не Цен трал на Ср би ја оста јала је сва ке го ди не у про се-
ку без 14.647 ста нов ни ка, а Вој во ди на без 3.432,1 [за 1981: Ста ти стич ки 
го ди шњак Ср би је 1993: 36; за 2011: Ста нов ни штво, књ. 2, 2012: 12]. Све 
ва ри јан те про јек ци ја ука зу ју на да ље опа да ње укуп ног бро ја ста нов ни ка. 
На при мер, про це њу је се да ће, пре ма сред њој ва ри јан ти про јек ци је, до 
2041. го ди не уку пан број ста нов ни ка Ре пу бли ке Ср би је опа сти на 6.824.556 
[Пројекције ста нов ни штва Ре пу бли ке Ср би је 2011–2041, 2014: 70].

За три де сет го ди на до шло је до опа да ња сто пе на та ли те та (са 13,2‰ 
на 9,1‰ у Цен трал ној Ср би ји, и са 13,7‰ на 8,9‰ у Вој во ди ни) и по ра ста 
сто пе мор та ли те та (са 9,6‰ на 14,1‰ у Цен трал ној Ср би ји, и са 11,5‰ на 
14,4‰ у Вој во ди ни). Ни зак на та ли тет и ви сок мор та ли тет усло ви ли су 
не га ти ван при род ни при ра штај. Пре ма По пи су ста нов ни штва из 2011. 
го ди не сто па при род ног при ра шта ја ста нов ни штва Цен трал не Ср би је из-
но сила је -5,0‰, а Вој во ди не -5,5‰ [Статистички го ди шњак Ср би је, 1991; 
Са оп ште ње, број 184]. 

Услед ста ре ња ста нов ни штва на ру шен је од нос из ме ђу ве ли ких ста-
ро сних гру па. На при мер, пре ма по след њем по пи су ста нов ни штва, у Вој-
во ди ни ста ри 65 и ви ше го ди на чи не пре ко 1/5 (21,0%) укуп ног ста нов ни-
штва, док је удео де це до 14 го ди на 14,4%. У Центрaлној Ср би ји раз ли ка у 
уче шћу ове две ста ро сне гру пе у укуп ном ста нов ни штву је сла би је из ра-
же на, 14,2% и 16,1% [Становништ во, књ. 2, 2012: 12, 26–27]. Пре ма сред њој 
ва ри јан ти пројекцијe ста нов ни штва, на под руч ју Ре пу бли ке Ср би је удео 
ста рих 65 и ви ше го ди на уве ћа ће се са 17,3% у 2011. на 24,1% у 2041. го ди-
ни [Пројекције ста нов ни штва Ре пу бли ке Ср би је 2011–2041, 2014: 16]. За 
раз ли ку од Ре пу бли ке Ср би је, удео де це и ста рих у зе мља ма ЕУ је на ни воу 
оп штег про се ка ско ро из јед на чен, 16,3% ста рих до 14 го ди на и 16,8% ста-
рих 65 и ви ше го ди на [De mo grap hics of the Eu ro pean Union, 2012: 5]. 

Про ме не у ста ро сној струк ту ри од ра зи ле су се на про сеч ну ста рост 
ста нов ни штва. На ни воу Ре пу бли ке Ср би је, од 1981. до 2011. го ди не про-
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сеч на ста рост ста нов ни штва је уве ћа на за 8,5 го ди на. У про се ку, му шкар-
ци су ста ри ји за 8 го ди на, а же не за 8,9 го ди на [Два ве ка раз во ја Ср би је, 
2008: 61; Ста нов ни штво, књ. 2, 2012: 12]. По ред не га тив ног ути ца ја еми-
гра ци је ста нов ни штва ко је се на ла зи у ре про дук тив ном уз ра сту, у Ре пу бли-
ци Ср би ји, као и у дру гим зе мља ма, ста ре ње ста нов ни штва је по сле ди ца 
ни жих сто па на та ли те та, по бољ ша ња и ве ће до ступ но сти здрав стве не 
за шти те, ви шег жи вот ног стан дар да, раз ви ја ња све сти о зна ча ју здрав стве-
не за шти те, про ме не ме ста ра да од пр вен стве но фи зич ког ка тер ци јар ним 
ак тив но сти ма [E u ro pean po pu la tion com pa red with world po pu la tion, 2012: 3].

У по тра зи за ква ли тет ни јим жи во том, у пе ри о ду по сле Дру гог свет-
ског ра та, па све до да на шњих да на, мла ђе ста нов ни штво пре се ља ва се 
из се ла у гра до ве. Услед то га, се ла или из у ми ру или у њи ма оста је нај-
ста ри је ста нов ни штво. Пре ма по да ци ма по след њег по пи са ста нов ни штва, 
без ста нов ни ка је 11 на се ља [Пописни атлас, 2014: 15]. 

ПОД МЛА ЂИ ВА ЊЕ СЕ ЛА

С ци љем да се ис пи та ко ји мо ти ви мо гу под ста ћи мла ђе брач не па-
ро ве да про ме не пра вац кре та ња, то јест да се пре се ле из гра да у се ло, 
по чет ком 2018. го ди не у на се љи ма Гај до бра, Че ре вић, Ру мен ка, Ко виљ и 
Гло жа не ре а ли зо ва но је ис тра жи ва ње ко је је об у хва ти ло 20 ис пи та ни ка 
ко ји су са сво јим по ро ди ца ма већ на пу сти ли град. Сви ис пи та ни ци су у 
рад ном и ре про дук тив ном уз ра сту. Гор њу ста ро сну гра ни цу чи ни гор ња 
гра ни ца фер тил ног кон тин ген та, 49 го ди на. По да ци су при ку пља ни при-
ме ном на уч ног раз го во ра по лу струк ту ри са ног ти па.

Де мо граф ске ка рак те ри сти ке ис пи та ни ка

Од 20 ис пи та ни ка, 12 (60,0%) су же не и 8 (40,0%) му шкар ци. Њи хо-
ва ста рост кре ће се у ра спо ну од 25 до 49 го ди на. Нај ви ше ис пи та ни ка – 
де ве то ро (45,0%) узраста је 30–34 го ди не, ше сто ро (30,0%) узраста 25–29 
го ди на, тро је (15%) од 35 до 39 го ди на, док се два (10,0%) ис пи та ни ка 
на ла зе у ста ро сној гру пи 45–49 го ди на.

Сви ис пи та ни ци има ју или сред њу (60,0 %) или ви со ку (40,0 %) школ-
ску спре му. Ме ђу ли ци ма с ви со ком школ ском спре мом на ла зе се и два 
ма ги стра на у ка. 

Од укуп ног бро ја ис пи та ни ка 19 (95,0%) је за по сле но, 7 (35,0%) ра ди 
на нео д ре ђе но и 12 (60,0 %) на од ре ђе но вре ме, док је је дан у хо но рар ном 
ста ту су. За по сле ни ра де углавном у ме сту ста но ва ња. Са мо че ти ри осо бе 
пу ту ју у обли жње гра до ве на по сао. 

Но ва ме шо ви та до ма ћин ства

По ред ра да у др жав ним или при ват ним пред у зе ћи ма, по ло ви на ис пи-
та ни ка ба ви се и по љо при вред ном про из вод њом. Ан га жо ва ње у обла сти 
по љо при вре де за по чи ње уо чи по врат ка на се ло, или од мах на кон по врат-
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ка. Од ис пи та ни ка ко ји још увек не ра де на га здин ству, де ве то ро (45,0%) 
пла ни ра да се ба ви по љо при вред ном про из вод њом, док је дан (5,0%) не 
же ли.

По љо при вред ни ци су усме ре ни пре ма во ћар ству, ра тар ству, по вр-
тар ству и сто чар ству. Пре о вла ђу је тра ди ци о нал ни на чин про из вод ње. За 
ор ган ску про из вод њу за ин те ре со ва но је све га че ти ри (20,0%) га здин ства. 
Оста ли сма тра ју да у Ср би ји још увек не тре ба ула га ти у ор ган ску про-
из вод њу, јер „код нас се не пре по зна је њен зна чај, не ис пла ти се”.

По љо при вред ну ме ха ни за ци ју по се ду је шест (30,0%) га здин ста ва. 
Ма ши не су на сле ђе не од ро ди те ља ко ји су се, та ко ђе, ба ви ли по љо при-
вред ном про из вод њом. С об зи ром на то да ис пи та ни ци пред ста вља ју 
тре ћу, од но сно че твр ту ге не ра ци ју по љо при вред ни ка, мо же мо го во ри ти 
о по ро дич ној тра ди ци ји. У од но су на прет ход не ге не ра ци је, ис пи та ни ци 
има ју при хо де и из ра да у др жав ном или при ват ном сек то ру. На осно ву 
дво стру ких при хо да, ова до ма ћин ства се мо гу свр ста ти у ка те го ри ју ме шо-
ви тих. За раз ли ку од ме шо ви тих до ма ћин ста ва чи ја је по ја ва за бе ле же на 
на кон Дру гог свет ског ра та од ла ском по је ди них чла но ва се о ских до ма-
ћин ста ва на рад у град, уз исто вре ме но про ду жа ва ње ста но ва ња на се лу, 
но ва ме шо ви та до ма ћин ства на ста ју ка да за по сле ни у не по љо при вред ним 
де лат но сти ма за поч ну по љо при вред ну про из вод њу. Из ме ђу ста рих и но-
вих ме шо ви тих до ма ћин ста ва уо ча ва ју се сле де ће раз ли ке:

– ста ра ме шо ви та до ма ћин ства су ви ше по ро дич на, док су но ва јед но-
по ро дич на;

– ста ра ме шо ви та до ма ћин ства прет хо де це па њу на по љо при вред но и 
не по љо при вред но до ма ћин ство/до ма ћин ства. Но ва ме шо ви та до ма-
ћин ства мо гу се, ако до ђе до њи хо вог пре се ља ва ња из гра да у се ло, 
спо ји ти са до ма ћин ством ро ди те ља, што до во ди до уве ћа ња бро ја 
чла но ва ме шо ви тог до ма ћин ства;

– ста ро ме шо ви то до ма ћин ство на ста је ка да се је дан или ви ше чла но-
ва до ма ћин ства за по сле и из ван по љо при вре де. Но во ме шо ви то до-
ма ћин ство на ста је ка да се чла но ви не по љо при вред ног до ма ћин ства 
за по сле и у по љо при вред ној де лат но сти. Ду ал не из во ре при хо да 
обез бе ђу ју исте осо бе;

– ста ро ме шо ви то до ма ћин ство ло ци ра но је на се лу. Но во ме шо ви то 
до ма ћин ство као ме сто стал ног бо рав ка мо же има ти и се о ску и град-
ску сре ди ну. До под мла ђи ва ња се о ских на се ља до ла зи тек он да ка да 
се чла но ви ме шо ви тог до ма ћин ства од лу че на пре се ље ње из гра да 
у се ло;

– код ста рог ме шо ви тог до ма ћин ства по љо при вред на де лат ност прет-
хо ди не по љо при вред ној. Код но вог ме шо ви тог до ма ћин ства не по-
љо при вред на де лат ност прет хо ди по љо при вред ној. Пре ци зни је, ста-
ро ме шо ви то до ма ћин ство не до вољ на при ма ња из по љо при вре де 
до пу њу је за по шља ва њем у не по љо при вред ним де лат но сти ма. Но во 
ме шо ви то до ма ћин ство не до вољ на при ма ња из не по љо при вред не 
де лат но сти до пу њу је ан га жо ва њем у по љо при вре ди.
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На осно ву до са да шњег ис ку ства, сви ис пи та ни ци ко ји су ан га жо ва-
ни у обла сти по љо при вре де на ста ви ће да се ба ве овом де лат но шћу. Тре-
ба има ти у ви ду да за њих при хо ди из по љо при вре де пред ста вља ју до-
дат ни из вор при хо да. Оно што за ра де је до пу на по ро дич ног бу џе та, по-
ку шај да се уве ћа ква ли тет жи во та. Услед то га, њи хо ва за до вољ ства и 
не за до вољ ства по љо при вре дом раз ли ку ју се у од но су на ис кљу чи во по-
љо при вред на до ма ћин ства. 

Мо ти ви од ла ска у се ло

По тре ба да се уве ћа по ро дич ни бу џет по ста је све ве ћа на кон ра ђа ња 
де це. Сви ис пи та ни ци има ју де цу и као је дан од раз ло га за ба вље ње по-
љо при вре дом на во де: же ли мо да се би и де ци пру жи мо ви ше; тре ба нам 
ви ше, де ца ра сту; мо же мо не што да уште ди мо за њи хо ву бу дућ ност; 
ов де има ма ње са др жа ја, али има мо ви ше нов ца; ако же ле не ки спо рт, 
мо гу да пу ту ју у град. Де ца су пред школ ског (80,0%), основ но школ ског 
(10,0%), или сред њо школ ског (10,0%) уз ра ста. До ми на нтно учешће де це 
ових уз ра ста ука зу је на мла ђе брач не па ро ве. 

При мар не мо ти ве за про ме ну ме ста ста но ва ња пред ста вља ју: ни ска 
при ма ња и не ре ше на стам бе на си ту а ци ја. Ве ћи на ис пи та ни ка, 15 (75,0%), 
по се до ва ла је ку ћу или стан, је дан пар је жи вео с ро ди те љи ма, а че ти ри 
ис пи та ни ка (20,0%) би ла су под ста на ри. Чак 18 (90,0%) ис пи та ни ка тро-
шко ве ста но ва ња оце нило је као ве о ма ви со ке. Нај ве ће не за до вољ ство 
из ра зи ли су под ста на ри. 

По ред ви со ких тро шко ва ста но ва ња, ис пи та ни ци су се у гра ду су о чи-
ли и с не до вољ ном по вр ши ном стам бе ног про сто ра. По ро ди це 2/5 ис пи-
та ни ка жи ве ле су у ску че ном стам бе ном про сто ру. Пре се ље њем у се ло 
ре шен је овај про блем. Због то га, 19 (95,0%) ис пи та ни ка из ра жа ва за до-
вољ ство жи во том на се лу. Је дан ис пи та ник је де ли мич но за до во љан, али 
при зна је да је „пре ла зак из гра да у се ло (је) ве ли ка пре крет ни ца, на бо ље”. 
Вре ме ће по ка за ти да ли су до не ли исправну од лу ку. У тре нут ку ис тра-
жи ва ња, ни ко од ис пи та ни ка ни је жи вео на се лу ду же од се дам го ди на. 
Пре ма ду жи ни бо рав ка ис пи та ни ци се мо гу по де ли ти у две гру пе. Од 2 
до 4 го ди не на се лу жи ви 13 (65,0%) по ро ди ца, а пет и ви ше го ди на се дам 
(35,0%) по ро ди ца. Лак ше при ла го ђа ва ње уо че но је код оних ко ји су има ли 
фа ми ли ју у истом на се љу. Овој ка те го ри ји при па да 12 (60,0%) по ро ди ца. 

Пред но сти и не до ста ци жи во та у се лу

Пре се љење у се ло не зна чи пре ки да ње ве зе с гра дом. Сви ис пи та ни ци 
су, по ред ба вље ња по љо при вре дом, за др жа ли по сло ве ко је су оба вља ли у 
гра ду. По ред ре дов них рад них ак тив но сти, у град од ла зе због ку по ви не, 
ве ће по ну де про из во да и кул тур них са др жа ја. На пи та ње да ли им не до-
ста је кон ти ну и ран жи вот у гра ду, „но во пе че ни” по љо при вред ни ци од го-
ва ра ју не га тив но.
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Пре ма ми шље њу ис пи та ни ка, пред но сти жи во та у се лу су:
– Ви ше про сто ра, ма њи тро шко ви, здра ви ји жи вот;
– Мо гућ ност ба вље ња по љо при вре дом, а са мим тим и ма њи тро шко ви 

жи во та;
– Ве ћи про стор, дво ри ште, ба шта. Мо же мо да др жи мо кућ не љу бим це 

и до ма ће жи во ти ње, да про из во ди мо хра ну. Ов де де ца мо гу сло бод но 
да се игра ју; 

– Мир, ти ши на, јеф ти ни ји жи вот, по моћ ро ди те ља и при ја те ља. У се лу 
тро ши мо ма ње нов ца;

– Ма ње су мо гућ но сти да де те бу де у ло шем дру штву. Ве ће су шан се 
да от поч не мо соп стве ну про из вод њу;

– Жи ви мо у ку ћи са дво ри штем. Све што је по треб но од по вр ћа, про-
из во ди мо са ми. Здра ви је се хра ни мо;

– Има ви ше зе ле ни ла, ма ња је за га ђе ност ва зду ха. Ма ња је гу жва у 
са о бра ћа ју, ма њи је стрес не го у гра ду. 

Као не до ста ци жи во та у се лу у од но су на град на во де се:
– Не до ста так кул тур них са др жа ја, ма ње мо гућ но сти за за по сле ње;
– Не по сто је здрав стве не ин сти ту ци је;
– Око ку ће увек има пу но по сла. У про дав ни ци не мо же мо да на ба ви мо 

све што нам тре ба; Не до ста ју и за бав ни са др жа ји;
– Не до ста ци?! Па, и не ма их баш. За све што нам тре ба, а не мо же мо 

ов де да на ђе мо, мо же мо оти ћи у град;
– Де ца не мо гу про фе си о нал но да се ба ве спо р том, не ма спорт ских 

те ре на; 
– Уда ље ни смо од по сла у гра ду, а не ма ни мно го про дав ни ца, шко ла, 

раз ли чи тих услу га;
– Не до ста так дру штве них са др жа ја, ка ко за од ра сле та ко и за де цу;
– У бу дућ но сти ће мо мо ра ти да из два ја мо но вац за шко ло ва ње де це.

И по ред су о ча ва ња с мно гим про бле ми ма, ис пи та ни ци не же ле да 
се вра те у град. Бо ра вак у се лу за све пред ста вља трај но ре ше ње, јер „ов-
де смо про на шли свој мир”.

ЗА КЉУ ЧАК

Уме сто ка те го ри је се ља ци – ин ду стриј ски рад ни ци [Kostić 1955] ко ја 
је ука зи ва ла на кре та ње из по љо при вре де у не по љо при вред не де лат но-
сти, да нас се мо же го во ри ти о ин ду стриј ским рад ни ци ма-се ља ци ма, или, 
пре ци зни је, рад ни ци ма-се ља ци ма. Рад ни ци раз ли чи тих про фи ла по ку-
ша ва ју да пре се ље њем у се ло и ба вље њем по љо при вре дом уве ћа ју сво ја 
при ма ња и про ши ре стам бе ни про стор. За раз ли ку од ма сов ног, че сто 
ин ди ви ду ал ног на пу шта ња по љо при вре де у пе ри о ду ин ду стри ја ли за ци-
је, ова кре та ња су по ро дич на. За са да, њи хов по зи ти ван учи нак мо же се 
уо чи ти са мо на ни воу по је ди нач них до ма ћин ста ва. На ни воу дру штва, 
по зи ти ван ефе кат за па зи ће се тек он да ка да кре та ње град –се ло по ста не 
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ма сов ни је. Ин ди ви ду ал на ис ку ства тре ба ла би да под стак ну над ле жне 
ин сти ту ци је на ак ци је ко је би ути ца ле на по вра так у се о ска на се ља. Об но-
ва и из град ња ин фра струк ту ре, ор га ни зо ва ње здрав стве не за шти те, ба рем 
на ни воу ле ка ра оп ште прак се и зу ба ра, ожи вља ва ње кул тур них ин сти ту-
ци ја, под сти ца ње ак ци је о кућ ном збри ња ва њу ста рих љу ди, усту па ње, уз 
од го ва ра ју ће зах те ве, на пу ште них ку ћа они ма ко ји ни су у мо гућ но сти да 
са ми ре ше стам бе ни про блем, пред ста вља ју са мо не ке од ак тив но сти ко је 
мо гу под ста ћи по вра так на се ло и омо гу ћи ти под мла ђи ва ње се о ских на-
се ља. Ко ли ко год да су се ни ли за ци ја и де по пу ла ци ја се о ских на се ља узе ле 
ма ха, кре та ње се мо же усме ри ти у су прот ном сме ру. Нео п ход на је на ша 
до бра во ља, пре све га оних ко ји су у при ли ци да од лу чу ју [Томић и Вук-
са но вић 2014]. Уко ли ко их по др жи мо, ми гра ци је из гра да у се ло по ста ће 
на ша ре ал ност. 
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SUM MARY: In this pa per the aut hor analyses pos si bi li ti es of mo ve ment from an 
ur ban to a ru ral area. The aim of the mo ve ment is: to sti mu la te em ployment or self-em-
ployment, to sol ve the pro blem of ac com mo da tion, to dec re a se de po pu la tion of ru ral 
are as, to pre vent de va sta tion of exi sting farms and in fra struc tu re. The pro po sed pa per is 
ba sed on the em pi ri cal re se arch ca r ried out among the twenty re spon dents who se fa mi-
li es had mo ved from the town to the vil la ge. All re spon dents we re ma r ried and they had 
chil dren. The da ta we re col lec ted via a se mi – struc tu red in ter vi ew. Be si des the em pi ri cal 
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СА ЖЕ ТАК: Омо гу ћа ва ње по вољ ни јих усло ва за усе ља ва ње и цир ку-
ла ци ју нај о бра зо ва ни јих струк ту ра стра ног ста нов ни штва убр за но по ста је 
је дан је од нај ва жни јих ци ље ва ими гра ци о них по ли ти ка еко ном ски раз-
ви је них зе ма ља, јер рас по ло жи вост људ ског ка пи та ла пред ста вља основ ни 
пред у слов кон ти ну и ра ног еко ном ског раз вит ка сва ке зе мље. Сто га, циљ 
ра да је раз ма тра ње два успе шна при ме ра (САД и Ка на да) раз ли чи тих прав них 
ре ше ња ими гра ци о них по ли ти ка за при вла че ње и за др жа ва ње струч них 
и ви со ко о бра зо ва них осо ба. Њи хо ве осно ве угра ђу ју у јав не по ли ти ке пре-
ма ими гран ти ма ве ћи не зе ма ља, ка ко тра ди ци о нал но ими гра ци о них, та ко 
и зе ма ља ко је из еми гра ци о них пре ра ста ју у ими гра ци о не. САД и Ка на да 
су иза бра не и за то што су то ком 1990-их има ле ре ла тив но јед но став не и 
бр зе про це ду ре одо бра ва ња усе ље нич ких ви за, што је зна чај ном бро ју на ших 
ви со ко о бра зо ва них гра ђа на омо гу ћи ло да еми гри ра у те две др жа ве на кон 
рас па да бив ше Ју го сла ви је. Ими гра ци ја у САД ба зи ра се на си сте му пре фе-
рен ци ја ла, и зна чај но се осла ња на ода бир ими гра на та на осно ву по тре ба 
на тр жи шту радa. При мер Ка на де по ка зу је ка ко се кроз ефи ка сан раз ви так 
у ре ла тив но крат ком вре мен ском пе ри о ду уса вр шио ими гра ци о ни си стем 
пу тем бо до ва ња, од но сно оце њи ва ња по тен ци ја ла људ ског ка пи та ла као 
основ ног пред у сло ва у се лек ци ји по тен ци јал них ими гра на та. Ујед но, бр зим 
раз вит ком по ли ти ке мул ти кул ту ра ли зма ство ре не су и мо гућ но сти за успе-
шну ду го роч ну ин те гра ци ју.

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: ми гра ци је ви со ко о бра зо ва них, САД, Ка на да, ими-
гра ци о на по ли ти ка, ин те гра ци ја

На у ка и зна ње да нас у све ту пред ста вља ју је дан од нај ва жни јих фак-
то ра раз вит ка при вре де и дру штва. Због то га ће та лен то ва ни по је дин ци 
све ви ше би ти у по кре ту тра же ћи бо ље шан се за жи вот, рад и раз вој 
сво јих спо соб но сти. Сма тра се чак, да свет по ста је је дин стве но тр жи ште 
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ви со ко ква ли фи ко ва не рад не сна ге и да се струч ња ци усме ра ва ју ка сре-
ди на ма у ко ји ма мо гу да пру же мак си мум у нај по вољ ни јим дру штве ним 
и еко ном ским усло ви ма. Углав ном све зе мље те же да за ко ном об ли ку ју 
усе ље нич ке про це се у ци љу на прет ка и за шти те до ма ћег ста нов ни штва 
од не га тив них по сле ди ца ими гра ци је. То се на ро чи то од но си на фор му-
ли са ње што по вољ ни јих усло ва за при до би ја ње ми гра на та ко ји по се ду ју 
ви со ко обра зо ва ње, по треб на зна ња и ве шти не, ин ве сти ци о не ре сур се, 
од но сно, стра не др жа вља не чи ји су по тен ци ја ли по треб ни за по сти за ње 
кон ти ну и ра ног раз вит ка зе мље ими гра ци је. 

Сто га, циљ ра да је да се раз мо три раз ви так основ них по став ки ими-
гра ци о них по ли ти ка за при вла че ње тзв. нај бо љих и нај ква ли тет ни јих, 
од но сно, кри те ри ју ма за при јем ви со ко о бра зо ва не и струч не рад не сна ге 
у две ве ли ке ими гра ци о не зе мље – САД и Ка на ду. Иза бра не су зе мље 
ко је има ју ду гу тра ди ци ју у раз вит ку ими гра ци о не по ли ти ке, а ујед но 
пред ста вља ју и два раз ли чи та прав на ре ше ња, чи је су осно ве угра ди ле 
и дру ге зе мље у ми гра ци о не по ли ти ке (Ау стра ли ја, Ве ли ка Бри та ни ја, 
зе мље Европ ске уни је и др.). Ими гра ци ја у САД ба зи ра се на си сте му 
пре фе рен ци ја ла, и зна чај но се осла њала на ода бир ими гра на та на осно ву 
по тре ба на тр жи шту рад не сна ге [Predojević-De spić 2010]. При мер Ка на-
де, с дру ге стра не, по ка зу је ка ко се кроз ефи ка сан раз ви так у ре ла тив но 
крат ком вре мен ском пе ри о ду уса вр шио ими гра ци о ни си стем пу тем бо-
до ва ња, од но сно оце њи ва ња по тен ци ја ла људ ског ка пи та ла као основ ног 
пред у сло ва у се лек ци ји по тен ци јал них ими гра на та. Ујед но, раз вит ком 
по ли ти ке мул ти кул ту ра ли зма ство ре не су и мо гућ но сти за успе шну ду-
го роч ну ин те гра ци ју стал но на ста ње них ими гра на та.

САД и Ка на да иза бра не су из раз ло га што су то ком 1990-их има ле 
ре ла тив но јед но став не и бр зе про це ду ре одо бра ва ња усе ље нич ких ви за 
за др жа вља не та да шње СР Ју го сла ви је, што је зна чај ном бро ју на ших 
гра ђа на омо гу ћи ло да еми гри ра у том прав цу на кон рас па да бив ше Ју го-
сла ви је [De spić 2015]. То је у вре ме број них ре стрик ци ја у зе мља ма ЕУ био 
је дан од глав них мо ти ва да се зна тан број на ших гра ђа на од лу чи за ове 
две зе мље при ли ком до но ше ња од лу ке о из бо ру зе мље ими гра ци је.

ИМИ ГРА ЦИ О НИ СИ СТЕМ ЗА СНО ВАН НА  
ПРЕ ФЕ РЕН ЦИ ЈА ЛИ МА 

При мер Сје ди ње них Аме рич ких Др жа ва

Сје ди ње не Аме рич ке Др жа ве, као нај ве ћа ими гра ци о на зе мља, то ком 
дру ге по ло ви не 20. ве ка до не ла је не ко ли ко ими гра ци о них за ко на, чи ји 
је глав ни циљ, ка ко се на во ди, да се до при не се што ефи ка сни јем еко ном-
ском, дру штве ном и по ли тич ком на прет ку др жа ве, као и да се за шти те 
аме рич ки гра ђа ни од по тен ци јал них не га тив них дру штве них, по ли тич ких 
и еко ном ских по сле ди ца пре ко мер не ими гра ци је [Be co ming an Ame ri can: 
Im mi gra tion and Im mi grant Po licy, 1997]. До не ти за ко ни су од до та да шње 
по ли ти ке „отво ре них вра та” до ве ли до по ли ти ке ре стрик ци ја пре ма по-
тен ци јал ним ими гран ти ма кроз ства ра ње си сте ма пре фе рен ци ја ла, од-
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но сно, да ва ња пред но сти по је ди ним гру па ма ими гра на та, ко је је др жа ва 
од ре ди ла као при о ри тет не. То су углав ном би ли ви со ко о бра зо ва ни и 
струч ни ими гран ти за чи јим зна њи ма и ве шти на ма је вла да ла по тре ба у 
да том пе ри о ду, или су би ли чла но ви по ро ди ца др жа вља на САД. 

Од 1920-их го ди на до не та су три ве ли ка, као и не ко ли ко ма њих прав-
них ака та ко ји су ути ца ли на зна чај но по ве ћа ва ње бро ја до де ље них ви за 
струч ња ци ма и ви со ко о бра зо ва ном ста нов ни штву на осно ву два основ на 
ти па ве за – ро ђач ким и про фе си о нал ним [Predojević-De spić 2010]. На цио-
нал ни ими гра ци о ни за кон ко јим је уве ден си стем ви зних пре фе рен ци ја ла 
до нет је 1952. го ди не, иа ко је за др жан си стем др жав них кво та из За ко на 
кво та (Qu o ta Law) из 1920. го ди не. Од свих број ча но огра ни че них ви за, за-
ко ном је од ре ђе но да по ло ви на др жав не кво те бу де до де ље на ви со ко о бра-
зо ва ним и струч ним рад ни ци ма за чи јим ква ли фи ка ци ја ма по сто ји по-
тре ба, а до ми цил но ста нов ни штво ни је у ста њу да под ми ри [Da ni els 1993]. 
Упр кос ма њим флук ту а ци ја ма, из ме ђу 1953. и 1964. при ме ћен је од ре ђе ни 
по раст бро ја усе ље них ви со ко о бра зо ва них и струч них ли ца – са 7,5% на 
10% [An nual Re port of the Im mi gra tion and Na tu ra li za tion Ser vi ce, 1953–
1977]. McCar ranWal ter Act је уво ђе њем на ве де них ка те го ри ја си сте ма ви-
зних пре фе рен ци ја ла ини ци рао и ја сно де фи ни сао на осно ву ко јег ти па 
ве за из ме ђу по тен ци јал них ими гра на та и осо ба (је ма ца) ко је га ран ту ју 
за њих мо же да се до би је усе ље нич ка рад на ви за. Ими гра ци о ни за кон до-
жи вео је зна чај не из ме не уво ђе њем но вих аманд ма на 1965. го ди не (Hart
Cel ler Act). Си стем др жав них кво та за ме њен је од ре ђи ва њем гор ње гра-
ни це пла ни ра ног бро ја ви за по себ но за ис точ ну (Евро па), од но сно, за пад ну 
зе мљи ну хе мис фе ру (Ази ја). Овим из ме на ма САД су на пра ви ле зна ча јан 
ко рак ка пре ва зи ла же њу до та да до ми нант ног си те ма ода би ра ими гра на-
та на осно ву њи хо вог ра сног и ет нич ког по ре кла [Tri a da fi lo po u los and 
Smith 2013], што је зна чај но од ре ди ло и аме рич ке ими гра ци о не трен до ве 
у по след њих 50 година. До ку мен том HartCel ler Act та ко ђе је уве ден и 
сед мо сте пе ни си стем пре фе рен ци ја ла што је до не кле ути ца ло на по че так 
под сти ца ња ими гра ци је струч не рад не сна ге. Ме ђу тим, про ме не из 1965. 
у од но су на вер зи ју За ко на из 1952, до ве ле су и до оте жа ва ња укуп не ими-
гра ци је на осно ву за по сле ња [Predojević-De spić 2010]. Но ви си стем је рад не, 
од но сно, про фе си о нал не од ред ни це раз дво јио на две ка те го ри је, оста вља-
ју ћи са мо 20% (34.000) свих број ча но ли ми ти ра них ви за за ви со ко о бра-
зо ва ни и струч ни ка дар. По ред то га, њи хов при о ри тет спу штен је с пр вог 
на тре ће, од но сно ше сто ме сто у окви ру си сте ма пре фе рен ци ја ла. До дат-
ну пре пре ку за ову вр сту ими гра ци је ство ри ла је и за кон ска од ред ба 
ко јом се Ми ни стар ство за рад оба ве зу је да ими гра ци о ним вла сти ма из да 
уве ре ње да ни је дан рад ник-ими грант не ће за у зе ти рад но ме сто не ком 
аме рич ком рад ни ку, ни ти ће не га тив но ути ца ти на за ра де или усло ве ра да 
већ за по сле них рад ни ка из САД на истим рад ним ме сти ма. Ка сни јим 
из ме на ма ак та из 1976. го ди не (Eil berg Act) уве де но је пра ви ло да под но-
си о ци зах те ва за усе ље нич ку ви зу на осно ву тре ћег пре фе рен ци ја ла („струч-
ња ци / на уч ни ци / умет ни ци из у зет них зна ња и ве шти на”) мо ра ју да 
има ју по ну ду за за по сле ње пре не го што се усе ле у зе мљу, што се у не што 
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из ме ње ном об ли ку и да нас при ме њу је. На тај на чин, те рет обез бе ђи ва ња 
до ка за да на тр жи шту рад не сна ге не ма ка др о ва ко ји би мо гли да оба вља-
ју тра же не по сло ве пао је на по тен ци јал не по сло да ва це, што је до дат но 
оте жа ло мо гућ ност до би ја ња стал ног рад ног бо рав ка на осно ву за по сле-
ња [Yoc hum and Agar wal 1988]. Ме ђу тим, и по ред ових огра ни че ња, да ље 
усе ља ва ње струч ња ка је на ста вље но у све ве ћем оби му. С об зи ром да је 
кон ку рен ци ја на тр жи шту ра да из ме ђу ими грант ског и до ми цил ног ста-
нов ни штва по ста ја ла све оштри ја, на ро чи то ка да су у пи та њу по сло ви 
ко ји зах те ва ју струч на зна ња и ве шти не, Кон грес је из гла сао не ко ли ко 
за ко на чи ји је циљ био да се за шти те од ре ђе на за ни ма ња. За кон из 1976. 
го ди не тре ба ло је да за шти ти аме рич ке ме ди цин ске рад ни ке од рас ту ће 
кон ку рен ци је та ко што је огра ни че но усе ља ва ње ими гра на та ко ји су сте кли 
ме ди цин ске ди пло ме у дру гим зе ма ља ма (He alth Pro fes si ons Edu ca ti o nal 
As si stan ce Act). Та ко ђе, по ред по о штре не про це ду ре за но стри фи ка ци ју 
ме ди цин ске ди пло ме, стра ни ле ка ри су мо ра ли да пру же до ка зе о је зич кој 
ком пе тент но сти, што је зна чај но оте жа ло усе ља ва ње ле ка ра и ме ди цин ских 
рад ни ка са не ен гле ског го вор ног под руч ја [Yoc hum and Agar wal 1988]. 
Кра јем де ве те де це ни је 20 ве ка, од но сно 1990. го ди не, до нет је за кон (1990 
Im mi gra tion Act) ко ји је у нај ве ћој ме ри ути цао на фа во ри зо ва ње ми гра ци ја 
на осно ву за по сле ња [Pa pa de me tri ou 1993], што се углав ном од но си ло на 
ви со ко о бра зо ва не и струч не ка др о ве. По ред пред ви ђе них 65.000 ви за за 
усе ље ни ке из про гра ма ра зно ли ко сти (di ver sity pro gram) и ази лан те, за ко-
ном су и фор мал но раз дво је не усе ље нич ке ка те го ри је – на осно ву по ро дич-
ног јем ства, од но сно, за по сле ња. Број пред ви ђе них усе ље нич ких ви за је 
по ве ћан на 700.000 го ди шње, док је у ка сни јем пе ри о ду сма њен на 675.000. 
Нај ве ћу из ме ну пред ста вља уво ђе ње три но ве струч не ка те го ри је у окви ру 
при вре ме них ви за си сте ма пре фе рен ци ја ла: осо бе са из у зет ним спо соб-
но сти ма, по је дин ци ко ји же ле да ин ве сти ра ју у би знис у ци љу обез бе ђи-
ва ња но вих рад них ме ста (тзв. пред у зет ни ци), као и дру ги ими гран ти 
„из у зет них спо соб но сти”. Уку пан број пре дви ђе них ви за на го ди шњем 
ни воу за усе ље ни ке чи је су ква ли фи ка ци је ва жне за при вре ду САД по-
ра сле су са 34.000 на 146.000, с тим што су у тај број укљу че ни брач ни 
парт не ри и де ца но си ла ца усе ље нич ке ви зе [Bagchi 2001]. 

Стра ни др жа вља ни, на ро чи то уко ли ко су у САД за вр ши ли фа кул тет 
ду го роч но за по сле ње мо гу да до би ју углав ном на осно ву при вре ме не 
Х-1Б ви зе, ко ја се до де љу је на три го ди не уз мо гућ ност про ду же ња за још 
три го ди не. Ме ђу тим, услов за ви зу је да рад ник уна пред бу де рад но ан-
га жо ван и да ком па ни ја ко ја га за по шља ва под не се зах тев за до де лу ви зе. 
Та ко ђе, за по сле ни с овом ви зом мо же да ра ди са мо код по сло дав ца ко ји 
је под нео зах тев за ви зу и не мо же сло бод но да ме ња по сло дав це уко ли ко 
но ви по сло да вац та ко ђе не под не се зах тев за ову вр сту ви зе. Та кав ви зни 
си стем по ста вља зна чај на огра ни че ња и ми гран ти ма и до ма ћим ком па-
ни ја ма ко је за по шља ва ју стра ну ви со ко струч ну рад ну сна гу. Ме ђу тим, 
и по ред то га, Х-1Б ви за у по след њих 15 го ди на пред ста вља нај ва жни ји 
ка нал аме рич ким ком па ни ја ма за ан га жо ва ње струч ња ка за раз ви так 
по сло ва ња. 
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Ста ти стич ки по да ци по твр ђу ју да су про ме не из 1990. има ле кључ ну 
уло гу за зна ча јан по раст бро ја ими гра на та у САД на осно ву за по сле ња: 
1991. го ди не 59.500, 2013. го ди не 161.000, а 2016. го ди не 137.000 ли ца. Та-
ко ђе, тре ба на гла си ти да су ве ћи ну тог бро ја чи ни ли ви со ко о бра зо ва ни 
усе ље ни ци и чла но ви њи хо вих по ро ди ца – де ца и су пру жни ци. Брач ни 
парт не ри, од но сно парт нер ке (но си о ци ли ста су би ли углав ном му шкар-
ци), у мо мен ту усе ље ња та ко ђе су по се до ва ли фа кул тет ску ди пло му, што 
је до дат но ути ца ло на обра зов ну струк ту ру те ка те го ри је усе ље ни ка. 
Ими гран ти из ове ка те го ри је има ју ви ше обра зо ва ње у од но су на оста ле 
ими грант ске гру пе. Ме ђу рад но ак тив ни ма ко ји су на ве ли за ни ма ње, 2006. 
го ди не ви ше од 85% ими гра на та на осно ву за по сле ња оба вља тзв. whi te 
col lar за ни ма ња, док је удео ове гру пе за ни ма ња код по ро дич них ими гра-
на та 45% [Lo well 2013]. Ка да се по сма тра ју по да ци о обра зов ној струк ту-
ри ста нов ни штва ко је ни је ро ђе но у САД, ви ди се да се то ком по след њих 
не ко ли ко де це ни ја број ли ца са за вр ше ним фа кул те том или ви шим сте пе-
ном обра зо ва ња кон стант но уве ћа вао, као и њи хов удео у окви ру укуп не 
по пу ла ци је ро ђе не ван САД: са 23,3% 1970-их на ско ро 50% укуп не по пу-
ла ци је стaрости 25 и ви ше го ди на ко ја се у том пе ри о ду усе ли ла у САД.

Јед но од нај ва жни јих по стиг ну ћа ими гра ци о не по ли ти ке Сје ди ње них 
Аме рич ких Др жа ва је да се вре ме ном, кроз низ за кон ских из ме на и до пу-
на, уса вр ша ва оп ти мал ни прав ни оквир, ко ји омо гу ћа ва усе ља ва ње или 
при вре ме ни бо ра вак за рад и шко ло ва ње оним струк ту ра ма ста нов ни штва 
за ко је се сма тра да ће на нај бо љи на чин до при но си ти дру штве ном, еко-
ном ском и кул тур ном на прет ку зе мље [De spić 2015; Lo well 2013]. Ме ђу-
тим, ме ђу до но си о ци ма од лу ка у САД је сре ди ном 2000-их по кре ну та 
ини ци ја ти ва да се још јед ном ре ви ди ра ими гра ци о на по ли ти ка пре ма 
ви со ко о бра зо ва ни ма и пред ло жен је си стем бо до ва ња сли чан ка над ском 
ими гра ци о ном мо де лу, чи ји би глав ни циљ би ло зна чај но уве ћа ва ње ими-
гра ци је нај о бра зо ва ни јих ка те го ри ја ста нов ни штва, на ро чи то у обла сти 
на у ке и ин же њер ства [Ma r tin, et al. 2009]. Је дан од раз ло га за та кав пред-
лог је и про це на струч ња ка да ће тр жи шту ра да у САД би ти по тре бан 
зна чај но ве ћи број нај о бра зо ва ни јих, јер ни је мо гу ће да ти по у зда не про-
це не о бу ду ћој рас по ло жи во сти рад не сна ге у САД у усло ви ма рас ту ће 
гло ба ли за ци је, раз вит ка ре ги о нал них еко но ми ја, на ро чи то у Ази ји, као и 
све ве ће мо бил но сти ви со ко о бра зо ва них и струч не рад не сна ге. Ме ђу тим, 
опо нен ти уво ђе ња бо дов ног си сте ма су сма тра ли да су по сло дав ци у САД, 
тј. глав ни јем ци ими гра ци је на осно ву за по сле ња, нај ме ро дав ни ји у про-
це ни по тре ба на тр жи шту ра да и ве ро ват но ће успе ха сва ког ими гран та 
[Fre e man et al. 2013]. Упр кос бу р ној рас пра ви, 2007. Се нат ни је из гла сао 
уво ђе ње бо дов ног си сте ма као ин те грал ног де ла ими гра ци о не по ли ти ке 
зе мље. Та ко ђе, у но ви је вре ме, др жав на ад ми ни стра ци ја раз ма тра мо гућ-
но сти сма ње ња го ди шњег бро ја Х-1Б ви за, што је иза зва ло ве ли ке по ле-
ми ке струч не јав но сти, уз ар гу мен те да др жав на ад ми ни стра ци ја све 
ма ње слу ша глас при вред ни ка, а на ро чи то на у ке [H-1b Vi sas By The Num bers, 
2018]. На и ме, струч на јав ност сма тра да је ими гра ци о на по ли ти ка САД све 
ви ше у рас ко ра ку са по тре ба ма ком па ни ја, на ро чи то у ин фор ма ци о ним 
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и ко му ни ка ци о ним тех но ло ги ја ма. У по след њих не ко ли ко го ди на, ве ли-
ке ком па ни је пре да ју дво стру ко ви ше зах те ва од пред ви ђе ног ли ми та од 
85.000 ви за го ди шње, и не мо гу да за по сле до во љан број струч ња ка, упр кос 
то ме што око 80% ди пло ми ра них сту де на та у ком пју тер ским на у ка ма и 
елек тро тех ни ци чи не ме ђу на род ни сту ден ти, ко ји углав ном тра же за по-
сле ње у САД [H-1b Vi sas By The Num bers, 2018]. На тај на чин њи ма су већ 
са да зна чај но сма ње не мо гућ но сти за кон ти ну и ран еко ном ски раз ви так, 
а ти ме и оп ста нак у оштр ој свет ској кон ку рен ци ји. 

ИМИ ГРА ЦИ О НИ СИ СТЕМ ПУ ТЕМ БО ДО ВА ЊА 
При мер Ка на де

По че так фо р ми ра ња ими гра ци о не по ли ти ке Ка на де се же још у 19. 
век, ка да су до не ти пр ви за ко ни и пра ви ла за при јем ими гра на та. По ли-
ти ка отво ре них вра та пре ма ми гран ти ма по чет ком 20. ве ка усту пи ла је 
ме сто ме ра ма отво ре не дис кри ми на ци је на осно ву ра сне, ет нич ке и на цио-
нал не при пад но сти. Тек 1960-их до ла зи до зна чај не про ме не, ка да обра-
зо ва ње, струч ност и дру га спе ци фич на зна ња по ста ју глав ни кри те ри ју ми 
за до би ја ње ка над ске усе ље нич ке ви зе. С об зи ром да је Ка на да по чет ком 
1970-их усво ји ла мул ти кул ту ра ли зам као осно ву др жав не по ли ти ке, сле-
ди ле су до пу не ими гра ци о ног прав ног окви ра и ме ра ко је се од но се на 
про мо ви са ње и раз ви так кул тур не ра зно ли ко сти ка над ских ими гра на та.

Пр ви ими гра ци о ни за кон ски оквир по сле Дру гог свет ског ра та (Im
mi gra tion Act) до нет је 1952. го ди не. Њи ме се упра вља ње ими гра ци јом по-
ди гло на фе де рал ни ни во, а ње го во до но ше ње је пред ста вља ло осно ву за 
ка сни је до пу не и ре гу ла ти ве ко је су зна чај но из ме ни ле ими гра ци о ну 
по ли ти ку. Ме ђу тим, дис кри ми на ци ја ми гра на та пре ма ет нич кој при пад-
но сти је и да ље оста ла јед но од на че ла за при јем. Гу вер не ри ма је да то 
пра во да пре ма соп стве ној про це ни за бра њу ју или огра ни ча ва ју ими гра-
ци ју. Струч ња ци сма тра ју да је на ме ра др жа ве би ла да се и да ље су штин-
ски одр жа ва „бе ли европ ски на ци о нал ни ка рак тер” Ка на де [Haw kins 1988; 
Tri a da fi lo po u los 2013]. До пу на ма ими гра ци о ног за ко на из 1962. струч ност 
ими гра та на се уво ди као основ ни кри те ри јум за до би ја ње ими гра ци о не 
ви зе. Сма тра се да је пре ла зак на си стем при је ма ба зи ра ног на струч но сти 
де лом пред ста вљао по ли тич ки од го вор на еко ном ске по тре бе и раз ви так 
при вре де Ка на де, а де лом да би се ути ша ле до ма ће и ме ђу на род не кри ти-
ке о ра сној дис кри ми на ци ји у Ка на ди [Tri a da fi lo po u los 2013]. Про ши ре не 
су ка те го ри је спон зо ри са них ими гра на та, та ко да су сви др жа вља ни Ка-
на де и стал но на ста ње ни ими гран ти мо гли да бу ду јем ци сво јим ро ђа ци-
ма ими гран ти ма. Ме ђу тим, за др жан је од ре ђен сте пен дис кри ми на ци је, 
јер су са мо ка над ски ими гран ти при пад ни ци „же ље них” на ци о нал но сти 
из Евро пе, Аме ри ке и од ре ђе них зе ма ља Бли ског ис то ка има ли до зво лу 
да спон зо ри шу дру ге чла но ве по ро ди це [Kel ley and Tre bil cock 2000]. 

За вре ме ман да та вла де пре ми је ра Ле сте ра Пир со на (Le ster Pe ar son), 
из ме ђу 1963. и 1968. го ди не, Ка на да је на пра ви ла ве ли ки за о крет у до ме ну 
ими гра ци о не по ли ти ке усва ја њем бо дов ног си сте ма као глав не осно ве за 
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одо бра ва ње усе ље ња и на ста њи ва ња на сво јој те ри то ри ји. Вла да 1966. 
под но си тзв. Бе ли из ве штај о ими гра ци ји [Whi te pa per on Im mi gra tion, 
1966], чи ји је глав ни циљ био ини ци ра ње ди ја ло га ме ђу за ин те ре со ва ним 
стра на ма и до но ше ње но вих прав них и по ли тич ких ме ра у до ме ну ими-
гра ци је. У из ве шта ју се из ри чи то на во ди да се пре ки да са до та да шњом 
по ли ти ком дис кри ми на ци је по ра сној, на ци о нал ној или вер ској осно ви. 
Та ко ђе, пред ло же но је да тре ба да се уве де по ли ти ка је дин стве ног си сте ма 
при је ма, као и да се Ка на да ду го роч но усред сре ди на одо бра ва ње усе ље ња 
струч ној и ви со ко обра зо ва ној рад ној сна зи ко ја мо же бр зо да се ин те гри-
ше у дру штво и до при не се еко ном ском раз вит ку зе мље [Tri a da fi lo po u los 
2013]. Иа ко је тај из ве штај иза звао зна чај не по ле ми ке, пред ста вљао је 
од скоч ну да ску за усва ја ње пот пу но дру га чи је ими гра ци о не ре гу ла ти ве 
усво је не 1967. го ди не. Ње на осно ва је уво ђе ње је дин стве ног бо дов ног си-
сте ма као ме ри ла за до би ја ње ими гра ци о не ви зе. За сва ког кан ди да та је 
ра ђе на про це на: а) ње го вих мо гућ но сти да се успе шно оства ри у Ка на ди 
(ста рост, обра зо ва ње, ква ли фи ка ци је, за ни ма ње по треб но за ка над ске 
усло ве, као и осо би не лич но сти), и б) бр зи не и на чи на при ви ка ва ња на 
но ве усло ве жи во та (про це на зна ња је зи ка, при су ство ро ђа ка у Ка на ди, 
мо гућ но сти за по шља ва ња или већ до би је ног по сла у Ка на ди) [Tri a da fi-
lo po u los 2013]. Сва ки кан ди дат је мо гао мак си мал но да до би је 100 по е на, 
а у слу ча ју да до би је 50 или ви ше по е на, кан ди да ту је га ран то ва но до би-
ја ње ви зе, без об зи ра на ра сну или ет нич ку при пад ност. У ка сни јим пе-
ри о ди ма, до њи ли мит за до би ја ње ста ту са, тзв. не за ви сног усе ље ни ка, до-
сти зао је и 70 бо до ва кра јем 1980-их и по чет ком 1990-их [Green and Green 
1999]. За чла но ве по ро ди це кан ди да та та ко ђе се вр ши ла про це на на осно ву 
бо дов ног си сте ма, али на осно ву ма ње зах тев них кри те ри ју ма. У слу ча ју 
да кан ди да та за до би ја ње усе ље нич ке ви зе спон зо ри ше ро ђак већ на се љен 
у Ка на ди, ау то мат ски би до био пред ност над дру гим кан ди да ти ма. Спон-
зо ри са ни чла но ви по ро ди це (су пру жник и ма ло лет на де ца) ни су про ла-
зи ли кроз си стем бо до ва ња [De spić 2015]. Иа ко је бо дов ни си стем био 
зна чај но од ре ђен еко ном ским по тре ба ма ра сту ћег ка над ског еко ном ског 
си сте ма, струч ња ци сма тра ју да је ве ли ки за о крет у ими гра ци о ној по ли-
ти ци омо гу ћио по ли ти ча ри ма да и до ма ћој пу бли ци и ме ђу на род ној јав-
но сти по ка жу да Ка на да истин ски же ли да пре ва зи ђе до та да во ђе ну 
ра си стич ку по ли ти ку, и за у зме курс по што ва ња људ ских пра ва и ли бе-
рал но-де мо крат ских прин ци па [Tri a da fi lo po u los 2013]. 

На кон до бр ог при је ма и по зи тив них ре зул та та у при је му ими гра на та, 
1976. усво јен је но ви за кон ски оквир, ко ји пред ста вља пр ви ими гра ци о ни 
за кон у ко јем се ја сно ис ти чу ци ље ви ка над ске ими гра ци о не по ли ти ке. 
Овај за кон се, уз из ве сне до пу не, и да нас при ме њу је. Ус по ста вље не су 
че ти ри основ не ка те го ри је ими гра на та: по ро дич ни ми гран ти, не за ви сни 
ими гран ти ко ји су из ра зи ли спрем ност да се усе ле у Ка на ду, спон зо ри-
са ни ро ђа ци, и че твр та, но ва ка те го ри ја ми гра на та – из бе гли це, прог на-
ни ци и ра се ље ни [Blo e mraad 2006]. Та ко ђе, њи ме је де фи ни са но да фе де-
рал не управ не вла сти тре ба да са ра ђу ју с ни жим ре ги о нал ним ни во и ма 
вла сти у ци љу бо љег пла ни ра ња по тре ба за ими гран ти ма, ка ко на на цио-
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нал ном та ко и ло кал ном ни воу упра вља ња. То се на ро чи то ви де ло у до-
пу на ма ими гра ци о ног за ко на из 2002. (Im mi gra tion and Re fu gee Pro tec tion 
Act Bill C11), ка да је на ин си сти ра ње вла сти ка над ских про вин ци ја и 
те ри то ри ја да се до дат но под стак не ими гра ци ја ви со ко о бра о ва не рад не 
сна ге, по диг ну та до ња гра ни ца про ла зно сти кан ди да та на 75 по е на. 

Прак са до де љи ва ња ка над ских ими гра ци о них ви за ви со ко обра зо ва-
ним и ква ли фи ко ва ним ли ци ма из ма ње раз ви је них зе ма ља иза зва ла је 
и од ре ђе не по ле ми ке у јав но сти. Од го вор ка над ских зва нич ни ка био је 
да Ка на да ни на ко ји на чин не же ли да под сти че исе ља ва ње ви со ко струч-
них ли ца из си ро ма шних де ло ва све та. Ме ђу тим, став зва нич ни ка је и да 
Ка на да, као и све дру ге ли бе рал не де мо крат ске др жа ве, од луч но бра ни 
кон цепт сло бо де кре та ња за све љу де под јед на ко [Di rks 2006]. 

По ред за о кре та у ими гра ци о ној по ли ти ци, Ка на да је на пра ви ла зна-
чај не про ме не и у дру гим сфе ра ма на ци о нал ног за ко но дав ства. До за че-
та ка ин сти ту ци о на ли за ци је мул ти кул ту ра ли зма као зва нич не по ли ти ке 
Вла де Ка на де до ла зи 1971. го ди не [De spić 2015]. Пре ми јер Пјер Тру до 
(Pi e r re Tru de au) је об ја вио да се Вла да Ка на де оба ве зу је да ће по др жа ва ти 
ра зно ли кост кул тур них за јед ни ца у Ка на ди, под сти ца ти њи хов раз ви так, 
по ма га ти по је дин ци ма у са вла да ва њу дис кри ми ни шу ћих пре пре ка, и гра-
ди ти ме ђу кул тур ни ди ја лог и раз ме ну. Раз ло зи за раз ви так мул ти кул ту-
ра ли зма су ши ро ко раз ма тра ни. Јед но од при хва ће них ста но ви шта је да 
та кав за о крет пред ста вља по ли тич ки од го вор Ка на де на на ста ја ње но вих 
ми грант ских ет нич ких за јед ни ца ко је се због ве ли ких кул тур них раз ли ка 
не мо гу у крат ком вре мен ском пе ри о ду аси ми ло ва ти. Ме ђу тим, пре не го 
што се ње гов кон текст про ши рио и на ими грант ске гру пе, мул ти кул ту ра-
ли зам је пред ста вљао ре ше ње, од но сно „из лаз у ну жди” за су коб рас плам-
сан то ком 1960-их из ме ђу две нај ве ће за јед ни це у Ка на ди: ан гло ка над ске 
и фран ко ка над ске [Mesić 2002]. Ме ђу тим, За кон о мул ти кул ту ра ли зму 
до нет је тек две де це ни је ка сни је, 1988. го ди не. Њи ме је де фи ни сан прав ни 
оквир за већ по сто је ћу по ли ти ку мул ти кул ту ра ли зма, а Ка на да је пр ва 
зе мља ко ја је та кву по ли ти ку усво ји ла на на ци о нал ном ни воу. За кон по чи-
ва на два основ на прин ци па: а) да су сви гра ђа ни јед на ки и да има ју пра во 
и сло бо ду да чу ва ју, уна пре ђу ју, ши ре сво је кул тур но на сле ђе, и б) да мул-
ти кул ту ра ли зам оба ве зу је и уна пре ђу је пот пу ну и јед на ку укљу че ност 
по је ди на ца и за јед ни ца у све аспек те ка над ског дру штва, без об зи ра на 
њи хо во по ре кло [Ko op mans 2013]. Раз ви так ка над ске ими гра ци о не по ли-
ти ке кре тао се у три основ на прав ца. По ред ре ше но сти вла сти Ка на де да 
ис тра је у раз вит ку ими гра ци о не по ли ти ке чи ји је глав ни циљ гра ђе ње на-
ци о нал не др жа ве – ње ног прав ног и по ли тич ког си сте ма на те ме љу де мо-
крат ских прин ци па, и кон ти ну и ра ног раз вит ка на ци о нал не еко но ми је и 
ста нов ни штва, као и про на ла же ња одр жи вих ме ра за ду го роч ну ин те гра-
ци ју стал но на ста ње них ими гра на та, циљ ими гра ци о не по ли ти ке Ка на де 
је и за до во ља ва ње по тре ба на тр жи шту ра да у ши рем сми слу, а де фи ни-
са них у од но су на сте пен еко ном ског раз вит ка зе мље у да том пе ри о ду 
[Re itz 2013]. 
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Сре ди ном 1960-их сма тра ло се да ка над ски обра зов ни си стем ни је 
био у ста њу да за до во љи по тре бе тр жи шта ра да за струч ном рад ном сна гом, 
што је углав ном на док на ђи ва но ими гра ци јом спе ци ја ли зо ва не и ви со ко-
о бра зо ва не рад не сна ге из Ве ли ке Бри та ни је и САД [Po r ter 1965]. Уво ђе ње 
бо дов ног си сте ма и ста вља ња ква ли фи ка ци ја и обра зов ног ни воа кан ди-
да та за до би ја ње усе ље нич ких ви за зна чај но је ути ца ло на по бољ ша ње 
обра зов не струк ту ре укуп ног ста нов ни штва. Упо ре до су спро во ђе не и 
ме ре за уна пре ђе ње ка над ског обра зов ног си сте ма, на ро чи то у до ме ну 
тер ци јар ног обра зо ва ња. У оба слу ча ја циљ по ли тич ких ме ра је био да 
пра ти про ме ну еко ном ског раз вит ка зе мље – од по љо при вред ног ка ин ду-
стриј ском и по стин ду стриј ском [Re itz 2013]. Ефек ти у по бољ ша њу обра зов-
не струк ту ре су се ја сно ви де ли већ кра јем 1980-их, а на ро чи то по чет ком 
1990-их. У по сма тра ном пе ри о ду зна чај но је по бољ ша на обра зов на струк-
ту ра ста нов ни штва Ка на де. На то је ути ца ло и по ве ћа ње бро ја стал них 
ими гра на та, ко ји се у по след њих 25 го ди на кре тао из ме ђу 200.000 и 250.000 
на го ди шњем ни воу. Ме ђу њи ма је на ро чи то уве ћа ва на и ка те го ри ја 
струч них и обра зо ва них еко ном ских ми гра на та, ко ја је са ма ње од 50% 
кра јем 1980-их, до сти гла чак три че твр ти не (66%) укуп не ими гра ци је 2010. 
го ди не. Ме ђу тим, ана ли зе су по ка за ле да упр кос ви шим обра зов ним ни-
во и ма ими гра на та, ни во за по сле но сти, као и ви си на за ра де ими грант ске 
по пу ла ци је у струч ним за ни ма њи ма у по ре ђе њу са до ми цил ним ста нов-
ни штвом опа да ју то ком вре ме на [Re itz 2013]. 

Ка ко би се с јед не стра не по бољ ша ла со цио-еко ном ска ин те гра ци ја 
ими гра на та и очу ва ла тра ди ци ја до де љи ва ња усе ље нич ких ви за но вим 
ими гран ти ма, а с дру ге убр зао по сту пак ода би ра ими гра на та са по треб-
ним струч ним и обра зов ним ква ли фи ка ци ја ма, чи ме би се зна чај но оја чао 
и раз ви так на ло кал ном ни воу, као је дан од основ них ци ље ва ка над ске 
раз вој не по ли ти ке, уве ден је 2015. но ви дво сте пе ни на чин под но ше ња 
мол би за стал но на ста ње ње. У пр вом ко ра ку по тен ци јал ни ими гран ти 
или стра ни др жа вља ни са при вре ме ном ви зом елек трон ским пу тем из-
ра жа ва ју ин те рес за стал ним на ста ње њем у Ка на ди. Уко ли ко се по ка же 
да кан ди дат за до во ља ва кри те ри ју ме за не ки од про гра ма за струч ња ке, 
ран ги ра се на осно ву оце не људ ског ка пи та ла, али и кри те ри ју ма фор ми-
ра них на осно ву тре нут них по тре ба на тр жи шту ра да и/или зах те ва ка-
над ских про вин ци ја и те ри то ри ја. Кан ди да ти ко ји се на осно ву тих кри-
те ри ју ма на ђу на за јед нич кој ли сти за сва ко по је ди нач но из вла че ње, у 
дру гом ко ра ку има ју мо гућ ност да до би ју по зив др жа ве за под но ше ње 
мол бе за стал ни рад ни бо ра вак у Ка на ди. Кан ди да ти ко ји на осно ву тзв. 
елек трон ске бан ке по сло ва до би ју спон зор ство ком па ни је или не ког ни-
воа ре ги о нал не вла сти, углав ном до би ју стал ни бо ра вак пре ма убр за ној 
про це ду ри [De si de rio and Ho o per 2016]. 

ЗА КЉУ ЧАК

Ана ли за основ них прин ци па ими гра ци о них по ли ти ка у САД и Ка-
на ди, по ка зу је да иа ко се за сни ва ју на два раз ли чи та прин ци па ода би ра 
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струч не и обра зо ва не рад не сна ге, њи хо ви за кон ски про пи си и по ли тич-
ке ме ре ка рак те ри ше ве ли ка ди на ми ка, јер на сто је да уса гла се ути цај 
ве ли ког бро ја фак то ра. То зах те ва стал ну по зор ност у спро во ђе њу, као и 
ева лу а ци ју по стиг ну тих ре зул та та. Еко ном ске спе ци фич но сти, де мо граф-
ски про бле ми, ма њак рас по ло жи ве рад не сна ге, али и ге о граф ски, лин гви-
стич ки, кул ту ро ло шки и дру ги фак то ри зна чај но ути чу на об ли ко ва ње 
прав но-по ли тич ког од го во ра др жа ве на пи та ња ими гра ци је и еми гра ци је 
[Predojević-De spić 2010]. Због то га се мо ра има ти у ви ду да ни зе мље при-
је ма, али ни зе мље по ре кла не сме ју да бу ду ста тич не по пи та њу ре ша ва ња 
ми гра ци о них пи та ња, а на ро чи то оних ко ја се од но се на ви со ко о бра зо-
ва не ка др о ве и струч ња ке. Сма тра се да ће са мо зе мље ко је има ју бр зе и 
ефи ка сне по ли ти ке упра вља ња ми гра ци ја ма, укљу чу ју ћи и ин те гра ци ју, 
би ти успе шне у тр ци за обра зо ва ном рад ном сна гом чи ја је рас по ло жи вост 
основ ни пред у слов за еко ном ски на пре дак.

У том сми слу, САД, као зе мља са ре стрик тив ним ими гра ци о ним 
ме ра ма чак и за ими гран те с нај ви шим обра зов ним ква ли фи ка ци ја ма, 
оста је да ре ши ве ли ки про блем: све из ра же ни ји не склад из ме ђу на гла ше не 
струк тур не по тре бе за струч ња ци ма спе ци фич них стру ка, и прав ног окви-
ра ко ји не чи ни мно го да „по треб ни” ими гран ти у исто вре ме бу ду и до-
бро до шли [Tri a da fi lo po u los and Smith 2013], од но сно, да се њи хов ста тус 
уса гла си ти с по тре ба ма за рад ном сна гом.

Глав ни циљ да љег раз вит ка ка над ског ими гра ци о ног си сте ма је да 
по др жа ва мла де и ви со ко струч не ка др о ве ко ји до бро го во ре зва нич не 
је зи ке у Ка на ди, али у исто вре ме у по ро ди ци ко ри сте ма тер њи је зик. Ме-
ђу тим, у том про це су је по треб но ре ши ти од ре ђе не про бле ме с ко ји ма се 
су о ча ва ју мла ди струч ња ци ко ји до ла зе из ра зних кра је ва све та. То су и 
пре пре ке ко је се од но се на мо гућ но сти укљу че ња на тр жи ште ра да, као 
што су при зна ва ње ди пло ма и ве ли ка по тра жња за со фи сти ци ра ним је-
зич ким ком пе тен ци ја ма, ко је оне мо гу ћа ва ју при ступ струч ном за по шља-
ва њу и дру штве ној по кре тљи во сти ме ђу но вим ими гран ти ма. По сто је и 
си стем ске ба ри је ре ко је оне мо гу ћа ва ју ви со ко ква ли фи ко ва ни ка дар без 
ду гог „ими грант ског ста жа” да на ђе по сао ко ји је у скла ду с њи хо вим 
обра зо ва њем и ис ку ством, што не рет ко ре зул ти ра сла бим ис ко ри шће њем 
њи хо вих струч них ка па ци те та. Сма тра се да не сла га ње из ме ђу спо соб-
но сти и ни воа обра зо ва ња ими гра на та и ка рак те ри сти ка тр жи шта ра да 
у Ка на ди и да ље оста је ве ли ки иза зов, чак и за др жа ву ко ја кон ти ну и ра но 
на сто ји да што ви ше при бли жи ре зул та те ими гра ци о не по ли ти ке про кла-
мо ва ним ци ље ви ма.
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SUM MARY: En su ring mo re fa vo u ra ble con di ti ons for im mi gra tion and cir cu la tion of 
the most edu ca ted struc tu res of the fo re ign-born po pu la tion has been ra pidly be co ming one 
of the most im por tant go als of im mi gra tion po li ci es in the eco no mi cally de ve lo ped co un tri-
es. The ava i la bi lity of hu man ca pi tal is the ba sic pre con di tion for the con ti nu o us eco no mic 
de ve lop ment of every co un try. The re fo re, the aim of the pa per is to exa mi ne two suc cessful 
exam ples (USA and Ca na da) of le gal so lu ti ons to im mi gra tion po li ci es for at trac ting and 
re ta i ning pro fes si o nals and highly edu ca ted in di vi du als. The ir ba ses are em bed ded in pu blic 
po li ci es re la ting im mi grants of the ma jo rity of co un tri es, both tra di ti o nally im mi grant co-
un tri es and the ones that ha ve tur ned in to im mi grant co un tri es. The USA and Ca na da are 
se lec ted be ca u se they had re la ti vely sim ple and qu ick pro ce du res for gran ting im mi grant 
vi sas back in the 1990s, which ena bled a sig ni fi cant num ber of our highly edu ca ted ci ti zens 
to im mi gra te to the se two co un tri es af ter the bre a kup of the fo r mer Yugo sla via. Im mi gra tion 
to the USA is ba sed on a system of pre fe ren ces and it re li es sig ni fi cantly on the se lec tion of 
im mi grants ba sed on the ne eds of the la bo ur ma r ket. Ca na da’s exam ple shows how thro ugh 
ef fi ci ent de ve lop ment and in a re la ti vely sho rt pe riod of ti me, the im mi gra tion system has 
been per fec ted by sco ring, i.e. as ses sing the po ten tial of hu man ca pi tal as the ba sic pre con-
di tion for se lec ting po ten tial im mi grants. At the sa me ti me, the ra pid de ve lop ment of the 
mul ti cul tu ra lism po licy has cre a ted op por tu ni ti es for suc cessful long-term in te gra tion. 

KEYWO RDS: mi gra tion of highly edu ca ted in di vi du als, USA, Ca na da, im mi gra tion 
po licy, in te gra tion
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СА ЖЕ ТАК: У ра ду се раз ма тра кон цепт мул ти ди мен зи о нал ног и 
ви ше смер ног про це са ин те гра ци је ими гра на та, као и сло же ни од нос по-
ли ти ка ими гра ци је и ин те гра ци је. Иа ко рас ту ћи зна чај тран сна ци о нал не 
пер спек ти ве у про у ча ва њу ми гра ци ја на во ди на пре и спи ти ва ње и ре де фи-
ни са ње кон цеп та ин те гра ци је ими гра на та, ими гра ци ја и ин те гра ци ја пр вен-
стве но су у над ле жно сти др жа ва при је ма. У том сми слу, осно ву за упра вља-
ње про це сом ин те гра ци је ими гра на та чи не ме ре ње и ева лу а ци ја ин те гра ци је. 
Пра ће ње про ме на пра ва и мо гућ но сти ими гра на та за укљу чи ва ње у дру штво 
зе мље при је ма омо гу ћа ва де фи ни са ње и при ла го ђа ва ње од го ва ра ју ћих 
оп штих и по себ них по ли ти ка. По ре ђе ње ни воа раз ви је но сти и ка рак те ри-
сти ка на ци о нал них по ли ти ка ин те гра ци је, на осно ву вред но сти MI PEX 
(Mi grant In te gra tion Po licy In dex) ин дек са, увод је у ди ску си ју на чи на су о-
ча ва ња раз ли чи тих европ ских зе ма ља с пи та њем ин те гра ци је ими гра на та, 
из пер спек ти ве осам обла сти по ли ти ка (мо бил ност на тр жи шту ра да, спа-
ја ње по ро ди ца, обра зо ва ње, уче шће у по ли тич ком жи во ту, стал но на ста-
ње ње, сти ца ње др жа вљан ства, ан ти ди скри ми на ци ја и здрав ство). Оту да 
се по себ но на гла ша ва нео п ход ност ко хе рент но сти ми гра ци о них с дру гим 
ре ле вант ним јав ним по ли ти ка ма. Све на ве де но са гле да ва се с ци љем да 
се ука же на ме сто Ср би је ме ђу европ ским зе ма ља ма, по сма тра но пре ма 
сте пе ну раз ви је но сти по ли ти ка за ин те гра ци ју ми гра на та, као и од го ва-
ра ју ће про ме не. На осно ву из ло же не ана ли зе, мо же се за кљу чи ти да по-
сто ји по тре ба за под сти ца њем раз во ја и при ме не од го ва ра ју ће по ли ти ке 
ин те гра ци је ими гра на та, при ли ком че га Ср би ја тре ба да ко ри сти ис ку ства 
зе ма ља ко је су по сти гле ви со ке стан дар де по пи та њу по вољ них по ли ти ка 
за дру штве ну ин те гра ци ју ми гра на та. То је на ро чи то зна чај но у оним обла-
сти ма где по сто је ни ске вред но сти MI PEX ин ди ка то ра за Ср би ју и не га-
ти ван тренд про ме на.
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КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: ин те гра ци ја, ми гра ци ја, ми гра ци о не по ли ти ке, Евро-
па, Ср би ја

Де мо граф ске, еко ном ске и по ли тич ке про ме не у Евро пи и све ту од-
ра жа ва ју се на ими гра ци о не по ли ти ке, а ти ме и на по ли ти ке ин те гра ци-
је ими гра на та. Зна чај кре и ра ња и при ме не ефи ка сних ме ра ин те гра ци је 
на ро чи то је из ра жен у слу ча ју ми гра на та ко ји у зе мљу при је ма до ла зе из 
дру га чи јих кул ту ро ло шких и је зич ких сре ди на. Оту да је раз вој европ ске 
ими гра ци о не по ли ти ке не ми нов но по ве зан са уна пре ђе њем окви ра ин те-
гра ци је. Oд 2004. го ди не Европ ска уни ја обез бе ђу је прав ни оквир и прин-
ци пе ко хе рент не по ли ти ке ин те гра ци је ими гра на та у дру штво [Co un cil 
of the Eu ro pean Union, 2004]. За раз ли ку од не ких чла ни ца Европ ске уни је 
ко је има ју ду го го ди шње ими гра ци о но и ин те гра ци о но ис ку ство, упра вља-
ње ми гра ци ја ма и раз вој по ли ти ка ими гра ци је и ин те гра ци је у зе мља ма 
ко је ни су тра ди ци о нал но ими гра ци о не пред ста вља ју сво је вр сан иза зов. 
Ду го роч не де мо граф ске про ме не у Ср би ји у ви ду сма њи ва ња бро ја ста нов-
ни ка и ста ре ња рад не сна ге ука зу ју на мо гућ ност по тре бе за ими гра ци јом. 
У том сми слу Ср би ји су при ли ком раз во ја по ли ти ке ин те гра ци је ими-
гра на та, као и дру гим бив шим ју го сло вен ским ре пу бли ка ма Сло ве ни ји 
и Хр ват ској чла ни ца ма ЕУ, нај бли жа ис ку ства мо де ла упра вља ња ми гра-
ци ја ма зе ма ља Европ ске уни је. Сто га се у ра ду ди ску ту је о укуп ном сте-
пе ну раз ви је но сти по ли ти ка ин те гра ци је ими гра на та у раз ли чи тим европ-
ским зе мља ма, и ме сту Ср би је у да том кон тек сту. Ова пи та ња раз ма тра на 
су и из пер спек ти ве осам обла сти ре ле вант них за ин те гра ци ју ими гра-
на та у дру штво.

ОСВРТ НА ИМИ ГРА ЦИ ЈУ И ИН ТЕ ГРА ЦИ ЈУ  
ИМИ ГРА НА ТА

Ми гра ци о на по ли ти ка за ве ћи ну зе ма ља, па и Ср би ју [Службени гла
сник Ре пу бли ке Ср би је, 59/09], под ра зу ме ва при ступ упра вља њу ми гра-
ци ја ма у свр ху под сти ца ња по зи тивних ефе ка та за ко ни тих ми гра ци ја и 
су зби ја ња иле гал них ми гра ци ја. Ова по ли ти ка об у хва та де фи ни са ње и 
при ме ну од го ва ра ју ћих за ко на, про пи са и ме ра, те утвр ђи ва ње над ле жних 
ин сти ту ци ја. Ипак, пре ма не ким ау то ри ма [Cza i ka and De Ha as 2013] по-
сто ји кон цеп ту ал на нео д ре ђе ност око то га шта чи ни ми гра ци о ну по ли-
ти ку, ње не ефек те и ефи ка сност, што до не кле ути че на схва та ње ефи ка-
сно сти ове по ли ти ке. С об зи ром да се у овој сфе ри пре пли ћу раз ли чи ти 
ин те ре си, Кастлс [Ca stles 2004] на во ди да су глав ни раз ло зи за не до стиг-
ну те ци ље ве, али и не же ље не по сле ди це ми гра ци о них по ли ти ка, фак то-
ри ве за ни за дру штве ну ди на ми ку ми гра ци о них про це са, гло ба ли за ци ју 
и тран сна ци о на ли зам, и по ли тич ки фак то ри. Ме ђу тим, ис тра жи ва чи из 
обла сти ми гра ци ја на гла ша ва ју да на пе р цеп ци ју ефи ка сно сти ми гра ци-
о не по ли ти ке, у сми слу по сти за ња же ље них ефе ка та, ути че и не ја сна гра-
ни ца из ме ђу ми гра ци о них и дру гих јав них по ли ти ка [Cza i ka and de Ha as 
2013].
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Из све га на пред на ве де ног сле де и број не ди ску си је по пи та њу сло-
же ног про жи ма ју ћег од но са по ли ти ка (и)ми гра ци је и по ли ти ка ин те гра-
ци је ими гра на та. Ши ро ки оп сег до ме на по ли ти ке ин те гра ци је ука зу је да 
се она рет ко мо же одво ји ти од по ли ти ке ими гра ци је. При том, по ли ти ке 
ин те гра ци је под ре ђе не су ими гра ци о ној кон тро ли [Pa r kes 2008] ко ју фор-
му ли шу на ци о нал не др жа ве. Ове по ли ти ке де лу ју у крај њој фа зи ми гра-
ци о ног про це са, на кон до ла ска ими гра на та у зе мљу при је ма. Прем да 
ми гра ци о на исто ри ја и ими гра ци о ни и за кон ски ста тус ути чу на про цес 
ин те гра ци је ими гра на та, за па же но је да ими гра ци о не и ин те гра ци о не 
про це ду ре по не кад под ри ва ју јед на дру гу [Cra ig 2015]. С тим у ве зи, Де 
Хас [De Ha as et al. 2015] сма тра да усе ље нич ке по ли ти ке ко је од ре ђу ју 
раз ли чи та пра ва гру па ими гра на та на кон до ла ска у зе мљу, мо гу ути ца ти 
и на од лу ку по тен ци јал них ми гра на та о ими гра ци ји у ову др жа ву.

Не по сто ји уни вер зал на де фи ни ци ја кон цеп та ин те гра ци је ими гра-
на та, ни ти оп шта ака дем ска са гла сност по овом пи та њу. Мо же се ре ћи да 
је ин те гра ци ја ими гра на та у дру штво зе мље при је ма ду го ро чан ви ше ди-
мен зи о на лан и ви ше сме ран про цес уза јам ног при ла го ђа ва ња ко ји об у-
хва та ими гран те, зе мље по ре кла и де сти на ци је, и од ви ја се на раз ли чи тим 
ни во и ма (ми кро/по је ди нац; ме зо/удру же ња ми гра на та; ма кро/ин сти ту-
ци о нал ни). Де фи ни са ње кон цеп та ин те гра ци је ими гра на та у дру штво 
зе мље при је ма мо же да сле ди из ње ног ци ља, као од го вор на пи та ње 
ка да је ин те гра ци ја до стиг ну та. У том сми слу, упит но је, у шта се ими-
гран ти ин те гри шу и ка ква је ви зи ја же ље ног бу ду ћег дру штва? Та ко ђе, 
има и ми шље ња да циљ ин те гра ци је мо жда ни кад не мо же би ти у пот-
пу но сти до стиг нут због кон ти ну и ра них де мо граф ских и дру штве них 
про ме на [Cra ig 2015].

По раст број но сти зе ма ља по ре кла ими гра на та, те ра зно вр сно сти 
струк ту ре ста нов ни штва зе ма ља при је ма и по дру гим осно ва ма, усло жња-
ва од но се и про ме не у дру штву. С раз во јем тран сна ци о нал ног при сту па у 
про у ча ва њу ми гра ци ја и сла бље њем функ ци је на ци о нал них гра ни ца кон-
цепт ин те гра ци је ими гра на та у окви ру др жа ва све је ви ше пред мет ди-
ску си ја. То ме до при но си и Вер то ве цо ва фор му ла ци ја су пер ди вер зи те та 
[Ver to vec 2007], као но ве де мо граф ске ствар но сти, ко ји под сти че све број-
ни ја раз ми шља ња о ал тер на тив ним при сту пи ма кон цеп ту ин те гра ци је 
[Grzyma la-Ka zlow ska and Phil lmo re 2018].

ПО РЕ ЂЕ ЊЕ НИ ВОА РАЗ ВИ ЈЕ НО СТИ И КА РАК ТЕ РИ СТИ КА  
НА ЦИ О НАЛ НИХ ПО ЛИ ТИ КА ИН ТЕ ГРА ЦИ ЈЕ

Европ ске зе мље за по че ле су фор му ли са ње на ци о нал них по ли ти ка 
ин те гра ци је ими гра на та у раз ли чи том вре мен ском пе ри о ду. Док су се у 
Швед ској и Дан ској ове по ли ти ке ин те гра ци је раз ви ја ле још од кра ја 80-их 
го ди на про шлог ве ка, у Не мач кој сe над ле жно сти за ими гра ци ју тек од 
2000-их пре но се са по сло да ва ца на на ци о нал ни ни во. Це ло ку пан ин сти-
ту ци о нал ни оквир си сте ма упра вља ња ми гра ци ја ма ре ла тив но је нов у 
ис точ но е вроп ским зе мља ма. Раз ли чи та ими гра ци о на ис ку ства зе ма ља, 
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број ност ими грант ске по пу ла ци је и ими гра ци о ни обра сци огле да ју се у 
по ли ти ка ма и ме ра ма од зна ча ја за ин те гра ци ју ими гра на та. За то па жњу 
ис тра жи ва ча, ли ца ко ја кре и ра ју по ли ти ке, али и доносиoца од лу ка све 
ви ше за о ку пља по ре ђе ње и ева лу а ци ја ми гра ци о них по ли ти ка раз ли чи-
тих др жа ва. У ту свр ху фор ми ра ју се раз не ба зе по да та ка ми гра ци о них 
по ли ти ка и за ко на, са раз ли чи тим ге о граф ским и исто риј ским об у хва том. 
Не ке од њих, као што је MI PEX (Mi grant In te gra tion Po licy In dex) слу же 
и за ева лу а ци ју. За ме ре ње сте пе на раз ви је но сти ми гра ци о них по ли ти ка 
ко ри сте се од го ва ра ју ћи ин ди ка то ри, с об зи ром да је „до сти за ње од ре ђе-
ног сте пе на ефи ка сно сти ми гра ци о не по ли ти ке при клад ни је од ди хо том не 
по де ле на успе шне/не у спе шне по ли ти ке” [Cza i ka and De Ha as 2013]. Ови 
кван ти та тив ни ин ди ка то ри ми гра ци о не по ли ти ке за сни ва ју се на ква ли-
та тив ној екс перт ској ева лу а ци ји по сто је ћих за ко на и ре гу ла ти ва у др жа ви, 
ка ко оп штих та ко и сек тор ских. Фор му ли са ње ре ле вант них уни форм них 
ин ди ка то ра омо гу ћа ва ли ци ма ко ја осми шља ва ју по ли ти ке ре ле вант не 
за ин те гра ци ју по ре ђе ње сте пе на успе шно сти раз ли чи тих зе ма ља, ка да 
је у пи та њу ин те гра ци ја ими гра на та у дру штво. У том сми слу, упра во 
вред но ва ње по ли ти ка ин те гра ци је ими гра на та и пра ће ње при ме ра до бре 
прак се и на чи на на ко ји зе мље при сту па ју овом пи та њу доприносe по бољ-
ша њу по ли ти ка ин те гра ци је.

Ин те гра ци ја ими гра на та у дру штво зе мље при је ма је про цес ко ји 
об у хва та за кон ску, еко ном ску и со цио-кул тур ну ин те гра ци ју [Лукић 2016]. 
Агер и Странг [A ger and Strang 2008] де фи ни шу основ не обла сти ин те гра-
ци је ими гра на та у дру штво, по ла зе ћи од осно ве за ин те гра ци ју ко ју пред-
ста вља ју гра ђан ска пра ва и др жа вљан ство, пре ко обла сти ко је олак ша ва ју 
ин те гра ци ју (је зик, кул ту ра и без бед ност) и со ци јал них ве за, до по ка за-
те ља ин те гра ци је (за по сле ност, ста но ва ње, обра зо ва ње и здра вље). Иа ко 
се мно ге од њих при ме њу ју ло кал но, по ли ти ке ин те гра ци је ими гра на та 
до но се се ма хом на на ци о нал ном ни воу, као и ка да је реч о по ли ти ка ма 
у нај ве ћем бро ју обла сти ре ле вант них за ин те гра ци ју. По ре ђе ње ни воа 
раз ви је но сти и ка рак те ри сти ка на ци о нал них по ли ти ка ин те гра ци је, на 
осно ву вред но сти MI PEX ин дек са, са др жа ног у исто и ме ној ба зи, омо гу-
ћа ва са гле да ва ње на чи на су о ча ва ња раз ли чи тих европ ских зе ма ља са пи-
та њем ин те гра ци је ими гра на та, из пер спек ти ве осам обла сти по ли ти ка 
(мо бил ност на тр жи шту ра да, спа ја ње по ро ди ца, обра зо ва ње, уче шће у 
по ли тич ком жи во ту, стал но на ста ње ње, сти ца ње др жа вљан ства, ан ти дис-
кри ми на ци ја и здрав ство), за ко је се сма тра да су од кључ ног зна ча ја за 
мо гућ но сти ими гра на та да се ин те гри шу у дру штво зе мље при је ма. 

MI PEX-ом  ру ко во ди Цен тар за ме ђу на род не од но се из Ба р се ло не 
(Ba r ce lo na Cen tre for In ter na ti o nal Af fa irs – CI DOB), и Гру па за ми гра ци-
о не по ли ти ке (Mi gra tion Po licy Gro up – MPG). Ова ба за по да та ка об ја вљу-
је се од 2004. го ди не, и об у хва та по дат ке за 167 ин ди ка то ра по ли ти ка у 
38 зе ма ља. Вред но сти ин дек са мо гу да се кре ћу 0–100, с тим да вред но сти 
0–20 озна ча ва ју не по вољ не по ли ти ке, 20–40 при лич но не по вољ не, 41–59 
уме ре но по вољ не, 60–79 при лич но по вољ не, и 80–100 по ли ти ке по вољ не 
за ин те гра ци ју. Ме ђу тим, при ли ком ана ли зе ових ин ди ка то ра тре ба има ти 
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на уму да MI PEX, као сред ство за ме ре ње по ли ти ка ин те гра ци је, ука зу је 
са мо на за кон ски и по ли тич ки оквир ин те гра ци је. Ре ла тив но но ви ји и мо-
жда ре ал ни ји ин ди ка тор ин те гра ци је ими гра на та у дру штво – Su sta i na ble 
Go ver nan ce In di ca tor (SGI) за осно ву има и по ли ти ке и њи хо ве ре зул та те 
у обла сти ма обра зо ва ња и тр жи шта ра да [Schraad-Tischler 2014].

Пи та ња ими гра ци је и ин те гра ци је по ста ју за сту пље ни ја у по ли тич-
ком и јав ном дис кур су цен трал но е вроп ских и ис точ но е вроп ских зе ма ља 
тек од 2000-их [No votny 2012]. Упра во се у по след њих пет на ест го ди на у 
Ср би ји ин тен зив ни је раз ви ја ми гра ци о на по ли ти ка, а за кон ски на ци о-
нал ни кон текст ускла ђу је се са ре ле вант ним окви ром ЕУ. Ми гра ци о на 
по ли ти ка Ре пу бли ке Ср би је по сте пе но се ускла ђу је са европ ском по ли ти-
ком и стра те ги јом упра вља ња ми гра ци о ним то ко ви ма. У Стра те ги ји за 
упра вља ње ми гра ци ја ма [Службени гла сник Ре пу бли ке Ср би је, 59/09], као 
је дан од основ них еле ме на та си сте ма упра вља ња ми гра ци ја ма на во де се 
ме ха ни зми за ин те гра ци ју ими гра на та у дру штво. У том сми слу де фи ни-
са ни су ин сти ту ци о нал ни оквир и од го ва ра ју ће над ле жно сти, а ства ра ње 
усло ва за ин те гра ци ју стра на ца у дру штво на во ди се као спе ци фи чан циљ 
др жа ве у обла сти ми гра ци ја. Та ко ђе, За кон о упра вља њу ми гра ци ја ма 
[Службени гла сник Ре пу бли ке Ср би је, 107/12] освр ће се на ин те гра ци ју 
ли ца ко ји ма је, пре ма За ко ну о ази лу [Службени гла сник Ре пу бли ке Ср би је, 
109/07], при зна то пра во на уто чи ште. Ме ђу тим, по ли ти ка ин те гра ци је 
ми гра на та у Ср би ји још увек ни је до вољ но раз ви је на. По треб ни су број-
ни ји ре ле вант ни под за кон ски про пи си ко ји би ову област бли же уре ди ли, 
али и ефи ка сни ја при ме на де фи ни са них стан дар да у прак си и ве ће ин фор-
ми са ње ими гра на та о њи хо вим пра ви ма. Оту да је из ра ђен и од го ва ра ју ћи 
при руч ник за ин те гра ци ју ими гра на та у Ср би ји [Si nai et al. 2012] ко ји је 
фо ку си ран на ва жне обла сти ин те гра ци је, као што су је зик, обра зо ва ње 
и за по шља ва ње. 

У Ср би ји се вред ност MI PEX ин дек са пра ти од 2012. го ди не. Пре ма 
раз ви је но сти по ли ти ка ин те гра ци је ими гра на та Ср би ја спа да у ред зе ма ља 
ко је су на гра ни ци из ме ђу при лич но не по вољ них и уме ре но по вољ них по-
ли ти ка, са укуп ном оце ном MI PEX (про сек вред но сти за осам обла сти) од 
39 за 2014. од но сно 43 за 2012. го ди ну (Та бе ла 1). По ре ђе ње MI PEX ин дек са 
за 2014. го ди ну с дру гим зе мља ма по ка зу је да су вред но сти за Ср би ју бли-
зу вред но сти ма зе ма ља у окру же њу, и слич не вред но сти ма за про сек но вих 
чла ни ца Евр оп ске уни је при дру же них на кон 2004. го ди не (Гра фи кон 1).

Про ме не у раз ви је но сти по ли ти ке ин те гра ци је ими гра на та у Ср би ји 
у пе ри о ду 2012–2014. ге не рал но се мо гу сма тра ти по зи тив ним, јер би 
вред ност MI PEX ин дек са за 2014. го ди ну би ла по ве ћа на, да ни је укљу че на 
у ана ли зу и област здрав ства. Нај бо љи и кон стан тан ре зул тат по стиг нут 
је у до ме ну ан ти ди скри ми на ци је, а нај ло ши ји упра во у обла сти здрав ства. 
По зи тив не про ме не за па жа ју се ка да је реч о по ли ти ка ма у обла сти мо бил-
но сти на тр жи шту ра да, спа ја ња по ро ди ца и обра зо ва њу, док је не га ти ван 
тренд ви дљив код по ли ти ка у обла сти сти ца ња др жа вљан ства, стал ног 
на ста ње ња и уче шћа у по ли тич ком жи во ту. Вред но сти MI PEX ин ди ка то ра 
за обла сти здрав ства и обра зо ва ња, где Ср би ја бе ле жи нај ни же вред но-
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сти, и обла сти сти ца ња др жа вљан ства и уче шћа у по ли тич ком жи во ту, 
где Ср би ја бе ле жи нај ве ће не га тив не про ме не у по сма тра ном пе ри о ду, 
ге не рал но су ни же и за дру ге зе мље ко је су увр ште не у MI PEX ба зу.

Гра фи кон 1. Укуп на оце на ин дек са раз ви је но сти по ли ти ке ин те гра ци је  
ими гра на та, 2014.

Из вор: [Hud dle ston, 2016]; Mi grant In te gra tion Po licy In dex – MI PEX [2015] и про ра чун ау то ра

Та бе ла 1. Пре глед про ме на вред но сти ин ди ка то ра раз ви је но сти раз ли чи тих 
обла сти по ли ти ке ин те гра ци је ими гра на та у Ср би ји

ОБЛА СТИ ПО ЛИ ТИ КЕ ИН ТЕ ГРА ЦИ ЈЕ ИМИ ГРА НА ТА 2012. 2014.
Мо бил ност на тр жи шту ра да 36 50
Спа ја ње по ро ди ца 49 56
Обра зо ва ње 17 25
Уче шће у по ли тич ком жи во ту 13 6
Стал но на ста ње ње 51 49
Сти ца ње др жа вљан ства 48 39
Ан ти ди скри ми на ци ја 76 76
Здрав ство - 141

Укуп на оце на 41 39 
(43 без здрав ства)

Из вор: [Hud dle ston 2012, 2016] и про ра чун ау то ра

1 Ин декс по ли ти ка ин те гра ци је у обла сти здрав ства укљу чен је у MI PEX ба зу 2014. 
го ди не.
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Пре ма MI PEX из ве шта ју за зе мље За пад ног Бал ка на [Hud dle ston 2015], 
иа ко ин те гра ци ја на тр жи шту ра да Ср би је има по зи ти ван тренд, ин ди ка-
то ри ди мен зи је ци ља не по др шке ими гран ти ма ука зу ју да она у пот пу но сти 
из о ста је. Та ко је и у обла сти обра зо ва ња, ка да је реч о ди мен зи ја ма ци ља них 
по тре ба и но вих мо гућ но сти. Из бор на пра ва, са ве то дав на те ла и по ли ти ке 
им пле мен та ци је та ко ђе су ди мен зи је у ко ји ма из о ста ју од го ва ра ју ће по ли-
ти ке, у окви ру уче шћа у по ли тич ком жи во ту, а у обла сти здрав ства у пот-
пу но сти из о ста ју од го ва ра ју ће при ла го ђе не здрав стве не услу ге.

Ана ли за MI PEX ин дек са за 2014. го ди ну по ка зу је да док се ими гран ти 
су о ча ва ју са ве ћим пре пре ка ма у зе мља ма ко је има ју ма ли обим ими гра-
ци је, исто вре ме но има ју ве ћи ди ја па зон пра ва и мо гућ но сти у тра ди цио-
нал но ими гра ци о ним евр оп ским зе мља ма. Ако се по сма тра ју зе мље Евр оп-
ске уни је, нај ви ше вред но сти MI PEX ин дек са у 2014. има ле су Швед ска (78), 
По р ту га ли ја (75), Фин ска (69), Бел ги ја (67) и Не мач ка (61). Од ових зе ма-
ља са мо је Фин ска но ви ја ими гра ци о на зе мља, са огра ни че ним ис ку ством 
кре и ра ња по ли ти ка ин те гра ци је. Са из у зет ком но ви јег та ла са тра жи ла ца 
ази ла, нај ве ћи број до се ље ни ка у ову зе мљу чи не Фин ци ко ји до ла зе из 
Швед ске и бив ших ре пу бли ка Со вјет ског Са ве за [Cra ig 2015]. Ипак, све 
на ве де не зе мље има ју ја сне ци ље ве и про гра ме ко ји се од но се на ин те-
гра ци ју ими гра на та у дру штво.

Ка да је реч о сти ца њу др жа вљан ства зе мље при је ма, за кон ској осно-
ви ин те гра ци је ко ја омо гу ћа ва раз ли чи та пра ва, на гла си ће мо са мо да све 
ве ћи број зе ма ља Европ ске уни је одо бра ва двој но др жа вљан ство. Да ља 
па жња усме ре на је на обла сти где се мо гу при ме ни ти ме ре ци ља не по др-
шке ин те гра ци ји ими гра на та, ко је у Ср би ји из о ста ју. Ме ре ин те гра ци је 
ко је се спро во де у обла сти про све те и здрав ства ве ли ким де лом за ви се и 
од ка рак те ри сти ка на ци о нал ног здрав стве ног и обра зов ног си сте ма. Та ко-
ђе, за ви се и од фи нан сиј ских сред ста ва ко је се за ове сек то ре из два ја ју у 
окви ру др жа ве. По ли ти ке обра зов не и здрав стве не ин те гра ци је ими гра-
на та до но се се на на ци о нал ном ни воу, а при ме њу ју ло кал но, те је до бра 
са рад ња раз ли чи тих ни воа упра вља ња ве о ма ва жна за одр жи ву ин те гра-
ци ју ими гра на та. При мер до бре прак се у обла сти обра зо ва ња, као јед ној 
од обла сти где Ср би ја бе ле жи нај ни же вред но сти ин дек са раз ви је но сти 
по ли ти ке ин те гра ци је ими гра на та, је сте уво ђе ње ин тер кул ту рал не еду-
ка ци је за уче ни ке. Ова еду ка ци ја се у Бел ги ји и Швед ској спро во ди кроз 
од ре ђе не те ме у гра ди ву или кроз по себ не пред ме те, као што је гра ђан ско 
вас пи та ње. До дат ни ку р се ви пи сме но сти за ими грант ску де цу сла би је 
пи сме но сти по ка за ли су се као ко ри сни у Фин ској, Швед ској, Пор ту га-
ли ји и Не мач кој, док у Бел ги ји го то во по ло ви на уче ни ка по ха ђа ове кур-
се ве. Та ко ђе, на гла сак је на по зна ва њу је зи ка зе мље при је ма, не са мо за 
де цу већ и за њи хо ве ро ди те ље. 

У обла сти здрав ства, осим за кон ског окви ра ве о ма је бит но при ла-
го ђа ва ње услу га ими гран ти ма. Ту до ла зи до из ра жа ја по тре ба за је зич ком 
по др шком у здрав ству, што је пре по зна то у Не мач кој, Швед ској, Фин ској 
и Бел ги ји. Ово је сек тор ко ји је у ско ри је вре ме укљу чен као је дан од по-
ка за те ља раз ви је но сти по ли ти ка ин те гра ци је ими гра на та у дру штво, те 
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сва ка ко има још про сто ра за на пре дак и да љи раз вој ме ра од зна ча ја за 
ин те гра ци ју. Ако се по сма тра ју ода бра не зе мље са ви со ком укуп ном вред-
но шћу MI PEX ин дек са ин те гра ци је, чак и Не мач ка и По р ту га ли ја има ју 
уме ре но по вољ не здрав стве не по ли ти ке ин те гра ци је ими гра на та (вред-
ност MI PEX ин ди ка то ра је 43). У кон тек сту Ср би је, ва жно је ис та ћи да и 
са ми MI PEX струч ња ци ис ти чу да се ма ло или ни шта не мо же учи ни ти 
на при ла го ђа ва њу пру жа ња здрав стве них услу га у зе мља ма где је број 
ими гра на та ве о ма ма ли [MI PEX, 2015]. 

Ако ана ли зи ра мо област уче шћа ими гра на та у по ли тич ком жи во ту, 
где Ср би ја та ко ђе има ни ске вред но сти ин дек са ра ви је но сти по ли ти ке 
ин те гра ци је ими гра на та, ви ди мо прак су да не ке зе мље се ве ро за пад не 
Евро пе, али и По р ту га ли ја при ме њу ју по ли ти ке фи нан си ра ња по ли тич-
ких ак тив но сти ими гра на та и њи хо ве ин фор ми са но сти о по ли тич ким 
пра ви ма. Ме ђу тим, ге не рал но се мо же ре ћи да се уче шће ими гра на та у 
по ли тич ком жи во ту по ве ћа ва са ду жи ном бо рав ка у зе мљи при је ма, те 
сти ца њем др жа вљан ства. 

ЗА КЉУЧ НА РАЗ МА ТРА ЊА

Ин те гра ци ја ими гра на та у дру штво зе мље при је ма део је сло же ног 
ми гра ци о ног про це са. Оту да су по ли ти ке ин те гра ци је ими гра на та ком пле-
мен та ран еле мент по ли ти ка ма ими гра ци је, а ти ме са став ни део ми гра ци-
о не по ли ти ке. Пре пли та ње про це са и по ли ти ка ими гра ци је и ин те гра ци је 
вид но је у ефек ти ма ко је ими гра ци о на се лек ци ја има на про цес ин те гра-
ци је. Нео п ход ност ши рег по гле да на ин те гра ци ју под ра зу ме ва пер спек-
ти ву ко ја укљу чу је све чи ни о це (ими гран те, ста нов ни штво зе мље де сти-
на ци је, и зе мље по ре кла и де сти на ци је), ускла ђе ност ин те гра ци о них са 
дру гим ре ле вант ним јав ним по ли ти ка ма, али и парт нер ство раз ли чи тих 
сек то ра, ин те ре сних стра на и ни воа упра вља ња. Са мо та ко се мо гу по сти-
ћи одр жи ва со цио-еко ном ска и дру га по стиг ну ћа ими гра на та. Ди вер зи фи-
ко ва ност са вре ме них дру шта ва до дат но усло жња ва про цес ин те гра ци је, 
убр за но ме ња ју ћи увре же на схва та ња о овом кон цеп ту. Са вре ме не трансна-
ци о нал не прак се ми гра на та, ко је мо гу да при па да ју раз ли чи тим дру штви-
ма, усло жња ва ју по и ма ње ин те гра ци је, што још увек ни је у до вољ ној ме ри 
пре по зна то од стра не до но си о ца од лу ка.

Ин фор ма ци је о то ме шта вла де чи не да уна пре де ин те гра ци ју ими-
гра на та, у сми слу про мо ци је до брих по ли ти ка и прак си ин те гра ци је у 
раз ли чи тим обла сти ма по ста ју све до ступ ни је и пре глед ни је. Сто га су 
ком па ра тив не ана ли зе и ева лу а ци је по ли ти ка ин те гра ци је по ста ле уче ста-
ли је и пред ста вља ју осно ву за пра ће ње и упра вља ње про це сом ин те гра-
ци је ими гра на та. Упра во пра ће ње про ме на пра ва и мо гућ но сти ими гра-
на та за укљу чи ва ње у дру штво зе мље при је ма, омо гу ћа ва де фи ни са ње и 
при ла го ђа ва ње од го ва ра ју ћих оп штих и по себ них по ли ти ка њи хо ве ин-
те гра ци је. 

Си стем упра вља ња ми гра ци ја ма у Ср би ји ре ла тив но је нов и кон-
стант но се при ла го ђа ва ми гра ци о ном окви ру др жа ва чла ни ца Европ ске 
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уни је у свим сег мен ти ма. Уку пан сте пен раз ви је но сти по ли ти ка ин те гра-
ци је ими гра на та у Ср би ји по ка зу је да Ср би ја спа да у ред зе ма ља чи је су 
по ли ти ке при лич но не по вољ не до уме ре но по вољ не. Пре ма вред но сти ма 
MI PEX ин ди ка то ра, у свим обла сти ма осим ан ти ди скри ми на ци је, има 
про сто ра за уна пре ђе ње ре ле вант них по ли ти ка, ка ко би оне би ле при лич-
но по вољ не по ин те гра ци ју ими гра на та. Мо же се за кљу чи ти да по сто ји 
по тре ба за под сти ца њем да љег раз во ја и при ме не од го ва ра ју ће по ли ти ке 
ин те гра ци је ими гра на та у Ср би ји. При ме ри и прин ци пи до бре прак се 
дру гих зе ма ља ве о ма су ко ри сни, на ро чи то у обла сти ма где у на шој зе мљи 
у пот пу но сти не до ста ју ме ре ко је по спе шу ју ин те гра ци ју. Пра ће ње при-
ме не и ре зул та та раз ли чи тих по ли ти ка и ме ра од зна ча ја за ин те гра ци ју 
у дру гим др жа ва ма је јед на ко ва жно. Ме ђу тим, тре ба има ти у ви ду да је 
ин те гра ци ја ими гра на та у дру штво зе мље при је ма ду го ро чан про цес. 
Ана ли за сте пе на раз ви је но сти по ли ти ка ин те гра ци је ука зу је нам да оне 
за ви се од ис ку ства др жа ве и за ин те ре со ва них ак те ра у овој обла сти, што 
је у ве зи са број но шћу ими грант ске по пу ла ци је и ду жи ном бо рав ка ими-
гра на та у зе мљи при је ма. Та ко ђе, на кре и ра ње ци ља них ме ра по др шке 
ин те гра ци ји ими гра на та у од ре ђе ним сек то ри ма, као што су здрав ство 
и школ ство, ути чу и фи нан сиј ске мо гућ но сти др жа ве да опре де ли до дат на 
сред ства у ове свр хе. Оту да, мо же мо за кљу чи ти да иа ко мо же мно го да се 
на у чи из ис ку ства зе ма ља ко је су по сти гле ви со ке стан дар де по пи та њу 
по вољ них по ли ти ка за дру штве ну ин те гра ци ју ми гра на та још увек до ста 
то га ни је при ме њи во у Ср би ји. 
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RE VI EW SCI EN TI FIC PA PER

FROM IM MI GRA TION TO IN TE GRA TION – CAN WE LE ARN FROM  
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Kra lji ce Na ta li je 45, Bel gra de, Se r bia

lu kic bo di ro gav@g mail.co m

SUM MARY: The pa per di scus ses the con cept of a mul ti di men si o nal and mul ti di-
rec ti o nal pro cess of im mi grant in te gra tion, as well as the com plex re la tion of im mi gra tion 
and in te gra tion po li ci es. Alt ho ugh the gro wing im por tan ce of tran sna ti o nal per spec ti ve 
in mi gra tion stu di es sug gests the re fra ming and re de fi ning of the im mi grant in te gra tion 
con cept, im mi gra tion and in te gra tion are pri ma rily in the com pe ten ce of the re ce i ving 
co un tri es. In this re spect, me a su re ment and eva lu a tion of in te gra tion ma kes the ba sis for 
in te gra tion ma na ge ment. Mo ni to ring of the chan ges in the fi eld of im mi grants’ rights and 
op por tu ni ti es for in te gra tion in the re ce i ving co un try’s so ci ety ena bles the for mu la tion 
and adjust ment of ap pro pri a te ge ne ral and spe ci fic po li ci es. As ses sment and com pa ri son 
of the le vel of de ve lop ment and cha rac te ri stics of na ti o nal in te gra tion po li ci es, ba sed on 
the Mi grant In te gra tion Po licy In dex (MI PEX), is an in tro duc tion in to di scus sion on how 
dif fe rent Eu ro pean co un tri es are fa cing the is sue of in te gra tion of im mi grants from the 
per spec ti ve of eight po licy are as. The analysis has been un der ta ken with the aim of po in ting 
to the po si tion of Se r bia among the Eu ro pean co un tri es, ob ser ved ac cor ding to the de gree 
of de ve lop ment of the im mi grant in te gra tion po li ci es, as well as the cor re spon ding chan ges 
in the 2012–2014 pe riod. Ba sed on the analysis pre sen ted, it can be con clu ded that the re 
is a need to en co u ra ge furt her ela bo ra tion and im ple men ta tion of ap pro pri a te im mi grant 
in te gra tion po licy and me a su res, whe reby Se r bia sho uld use the ex pe ri en ce of co un tri es 
that ha ve high ac hi e ve ments in this fi eld. This is par ti cu larly sig ni fi cant in tho se are as 
whe re the re are low va lu es of MI PEX in di ca tors for Se r bia (he alth, edu ca tion) as well as 
the ir ne ga ti ve trend (po li ti cal par ti ci pa tion, ac cess to na ti o na lity). In the se are as sta te-sup-
por ted tar ge ted me a su res are ne e ded. Ho we ver, they can not be fully ap pli ca ble gi ven the 
small im mi grant po pu la tion and in suf fi ci ent fi nan cial re so ur ces in Ser bia.

KEYWORDS: in te gra tion, mi gra tion, mi gra tion po li ci es, Eu ro pe, Se r bia
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СА ЖЕ ТАК: По ла ри зо ва ност у про стор ној ди стри бу ци ји ста нов ни-
штва Ср би је да нас је ве о ма ак ту ел на, јер је на ве ћем де лу те ри то ри је Цен-
трал не Ср би је и Вој во ди не ста ње по пу ла ци о них по тен ци ја ла у кван ти та-
тив ном, а на ро чи то у ква ли та тив ном (струк тур ном) по гле ду ли ми ти ра ју ћи 
фак тор одр жи вог раз во ја. Оту да по тре ба да се ја сно де фи ни шу ме ре по пу-
ла ци о не по ли ти ке пре ма ми гра ци ја ма ста нов ни штва од ло кал ног, ре ги о-
нал ног до на ци о нал ног ни воа, пре све га у ци љу сма ње ња да ље еми гра ци је, 
а за тим и по врат ка ста нов ни штва с по вољ ни јим де мо граф ским струк тур-
ним од ли ка ма (мла ђи, обра зо ва ни ји). Нео п ход но је, та ко ђе, пред ло жи ти и 
рав но мер ни ју тран сфор ма ци ју функ ци ја, као и ве ли чи ну цен трал них на-
се ља у скла ду с по сто је ћим ре сур си ма, уз ува жа ва ње њи хо вог ге о граф ског 
по ло жа ја. Пре у сме ра ва ње пра ва ца у раз ме шта ју ста нов ни штва Ср би је ка 
оп ти мал ни јој ди стри бу ци ји у скла ду с ре сур си ма мо же се по сти ћи ува жа-
ва њем са вре ме них те о риј ских при сту па и спро ве де них по ли ти ка у по је ди-
ним др жа ва ма све та, ко је су у овој сфе ри да ле ре зул та те. С тим у ве зи је 
нео п ход но ор га ни зо ва ње на уч них де ба та у ци љу из на ла же ња ре ше ња на 
ре ла ци ји на у ка –стру ка –по ли ти ка за нај ва жни је де мо граф ске иза зо ве ко ји 
су слич ни они ма пред ко ји ма се на ла зи нај ве ћи број др жа ва Евр о пе, а чи-
ја се ис ку ства мо гу при ме ни ти и им пле мен ти ра ти у осо бен исто риј ски, 
кул тур ни и про стор ни ам би јент Ср би је.

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: ми гра ци је ста нов ни штва, раз ме штај, по пу ла ци о на 
по ли ти ка, Ср би ја 

По пу ла ци о ни иза зо ви пред ста вља ју јед ну од нај зна чај ни јих те ма 
са вре ме них по ли тич ких аген ди [Рашевић 2009]. У нај ва жни је на по чет ку 
21. ве ка свр ста ни су по пу ла ци о ни по раст у др жа ва ма у раз во ју, ур ба ни-
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за ци ја, ми гра ци је ста нов ни штва и про цес ста ре ња. Због ком плек сно сти 
са вре ме них де мо граф ских кре та ња, нео п ход но је са гле да ти при ме ну свих 
ме ра по пу ла ци о не по ли ти ке, њи хо ве пред но сти и ма не, тро шко ве одр-
жи во сти, да би њи хо во спро во ђе ње до ве ло до оства ре ња пред ви ђе них 
ци ље ва. Упра вља ње ми гра ци ја ма (“mi gra tion ma na ge ment”) пред ста вља 
низ ме ра ко је су нео п ход не за ефи ка сно ре ша ва ње пи та ња про сто р не мо-
бил но сти на на ци о нал ном, ре ги о нал ном и гло бал ном ни воу [I OM, 2003]. 

У по пу ла ци о ној на у ци у Ср би ји и све ту у 20. ве ку те жи ште ис тра-
жи ва ња би ло је усме ре но ка из у ча ва њу ком по нен ти при род ног кре та ња 
ста нов ни штва, као од лу чу ју ћег фак то ра фор ми ра ња по пу ла ци о них по-
тен ци ја ла. Ми гра ци је ста нов ни штва су у истом пе ри о ду на уч но пра ће не 
кроз ан тро по ге о граф ски, де мо граф ски и про сто р но-ана ли тич ки при ступ. 
Мул ти ди сци пли нар на ис тра жи ва ња у до ме ну ми гра ци ја ни су би ла до-
вољ но афир ми са на, те је и при ме на ре зул та та у дру штве ној прак си би ла 
ре ла тив но скром на. Она се нај ви ше огле да ла у про стор ном пла ни ра њу, као 
фак тору ко ји у про јек ци ја ма ста нов ни штва не у тра ли ше де по пу ла ци о не 
трен до ве, по себ но на ло кал ним и ре ги о нал ним ни во и ма. Ме ђу тим, по след-
њих де це ни ја услед ја ча ња укуп не про стор не по кре тљи во сти ста нов ни-
штва, еви дент не су про ме не у оби му и прав ци ма ми гра ци ја, по ја ви ле су 
се но ве фо р ме мо бил но сти, до шло је до ди фе рен ци ја ци је струк тур них 
обе леж ја ми гра на та и по ра ста бро ја де тер ми ни ра ју ћих фак то ра и по сле-
ди ца ми гра ци је, што ути че на све ве ћу ком плек сност фе но ме на. На ве де-
ни трен до ви, као и по ве ћа ње бро ја ире гу лар них ми гра на та им пли ци ра ло 
је ин тен зи ви ра ње по ку ша ја свет ских др жа ва да ре гу ли шу ми гра ци о не 
то ко ве на сво јој те ри то ри ји пре ко кре и ра ња ефи ка сних по ли ти ка и би-
ла те рал них, ре ги о нал них и ме ђу на род них пре го во ра у овом до ме ну. 

По ли ти ка пре ма ми гра ци ја ма је пред мет ин те ре со ва ња ге о граф ске 
на у ке, јер се ње ним кре и ра њем по ку ша ва упра вља ти ми гра ци о ним то ко-
ви ма, чи ме би се из ме нио ге о граф ски обра зац раз ме шта ја ста нов ни штва 
и ње го ве ка рак те ри сти ке. Раз ме штај ста нов ни штва пред ста вља срж гео-
граф ског при сту па ста њу и раз во ју по пу ла ци о них си сте ма. Сто га пред-
ста вља је дан од про це са тран сфор ма ци је про сто р не струк ту ре ко ји се 
мо же схва ти ти дво ја ко: као фи зич ка про ме на ло ка ци је и као про ме на у 
струк ту ри узро ко ва на дис па ри те том ра ста, а ко ја се мо же ста ти стич ки 
утвр ди ти. У ду гом исто риј ском пе ри о ду, раз ме штај је об ја шња ван до ми-
нант ним ути ца јем при род них усло ва, све док са вре ме на на у ка ни је при-
шла при род ном окви ру као усло ву, а не као узр о ку раз ме шта ја и ува жи ла 
ста нов ни штво као ак тив ног чи ни о ца у про сто ру [Шантић 2013]. Да нас је 
са свим ја сно да су сло же ну про сто р ну струк ту ру са вре ме ног раз ме шта ја 
по пу ла ци је у све ту, као и у Ср би ји, фор ми ра ле ми гра ци је сло же ног оби ма 
и де тер ми нан ти у ду гом исто риј ском пе ри о ду [Радовановић 1989]. 

ОСНОВ НЕ КА РАК ТЕ РИ СТИ КЕ ПРО СТО Р НЕ  
ДИ СТРИ БУ ЦИ ЈЕ СТА НОВ НИ ШТВА СР БИ ЈЕ

Про бле ма ти ка раз ме шта ја ста нов ни штва по ста је 80-их го ди на 20. 
ве ка по ље ши рег ин те ре со ва ња по пу ла ци о не на у ке у Ср би ји, ко ја је до 
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да нас и по ред не до стат ка де таљ ни јих ем пи риј ских ис тра жи ва ња на свим 
те ри то ри јал ним ни во и ма, про ду бље на због не по вољ них тен ден ци ја у 
де мо граф ском раз вит ку Ср би је. По ла ри зо ва ност са вре ме ног де мо граф-
ског раз вит ка Ср би је, услед узроч но-по сле дич не по ве за но сти са свим 
струк тур ним обе леж ји ма, рас по ре дом и раз ме шта јем ста нов ни штва, мо же 
се пра ти ти по свим ње го вим сег мен ти ма. Не до вољ но ра ђа ње са де по пу-
ла ци јом у Цен трал ној Ср би ји и Вој во ди ни, пре ко мер но ра ђа ње са по пу-
ла ци о ном екс пан зи јом на Ко со ву и Ме то хи ји, не по вољ не по ја ве у смрт но-
сти, ве ли ки при лив из бе гли ца и ин тер но ра се ље них ли ца, као и еми гра ци ја 
из Ср би је, ди фе рен ци јал но ста ре ње ста нов ни штва и де фор ма ци је ста ро-
сне струк ту ре, про ме не у ет нич кој струк ту ри под деј ством де мо граф ског 
про це са и не га тив не по ја ве у раз ме шта ју и ге о граф ским ка рак те ри сти-
ка ма ста нов ни штва усло ви ли су по ла ри за ци ју у по пу ла ци о ној ди на ми ци 
у Ср би ји у по след њих 50 година.

Ди фе рен ци ја ци ја кра је ва и на се ља у Ср би ји пре ма по пу ла ци о ној 
ди на ми ци за по че та је у пе ри о ду 1948–1961. го ди не, a нај ве ћи ути цај су 
има ле ми гра ци је ста нов ни штва на ре ла ци ји се ло –град, ло кал ног и ре гио-
нал ног ка рак те ра. У том пе ри о ду нај бр жи раст има ле су оп шти не Бе о гра-
да, по кра јин ски и ре ги о нал ни цен три, као и оп шти не у ви ше ин ду стри-
ја ли зо ва ним и ур ба ни зо ва ним ре ги о ни ма. По ин тен зив ној по пу ла ци о ној 
ди на ми ци из два ја ле су се и оп шти не Ко со ва и Ме то хи је, али је њи хов 
раст био ре зул тат ви со ког при род ног при ра шта ја. С дру ге стра не, у Ис точ-
ној и Ју го и сточ ној Ср би ји број ста нов ни ка је имао опа да ју ћи тренд, услед 
за по че те кон тро ле ра ђа ња и прак се јед ног де те та. У пе ри о ду 1961–1981. 
по ве ћан је број оп шти на у ко ји ма ста нов ни штво број ча но опа да, а де по-
пу ла ци о ни ре јо ни про ши ре ни су по ред Ис точ не и Ју го и сточ не Ср би је и 
на се вер ну и ис точ ну Вој во ди ну, По мо ра вље, као и на пла нин ске де ло ве 
Ју го за пад не Ср би је. Ко со во и Ме то хи ја су и да ље оста ли про сто ри с ви-
со ким про сеч ним го ди шњим сто па ма ра ста по пу ла ци је [Спасовски 1996]. 
У пе ри о ду 1981–1991. до го ди ле су се зна чај не про ме не у од но си ма ком по-
нен ти по пу ла ци о ног ра ста. Услед не га тив ног ми гра ци о ног сал да ком по-
нен та при род ног кре та ња по ста је је ди ни фак тор по ра ста бро ја ста нов ни ка 
на свим ни во и ма. У та квим окол но сти ма до сма ње ња бро ја ста нов ни ка 
до шло је у 75 оп шти на Цен трал не Ср би је, 34 оп шти не Вој во ди не и две 
оп шти не Ко со ва и Ме то хи је. Ови трен до ви су на ста вље ни ве ћим ин тен-
зи те том у на ред ној де це ни ји, а кул ми ни ра ју у свом пра вом об ли ку на 
по чет ку 21. ве ка [Спасовски и Шан тић 2012]. 

На по чет ку 21. ве ка ре ги стро ван је не га ти ван ми гра ци о ни сал до 
(ма ње око 14.000 ли ца) на ни воу Цен трал не Ср би је и Вој во ди не, али је 
ње го ва ре ал на вред ност би ла зна чај но ве ћа услед из ме на у ме то до ло ги ји 
по пи са, као и не до стат ка по да та ка ми гра ци о не ста ти сти ке и ре ги ста ра 
ста нов ни штва. У по след њем ме ђу по пи сном пе ри о ду са мо је Бе о град ски 
ре ги он за бе ле жио по раст бро ја ста нов ни ка, што је ис кљу чи во по сле ди ца 
по зи тив ног ми гра ци о ног сал да. Ме ђу тим, то се ни је мо гло ре флек то ва ти 
на уку пан ми гра ци о ни би ланс др жа ве, јер је у пи та њу ре зул тат уну тра-
шњих ми гра ци ја. Оста ли ре ги о ни пред ста вља ју еми гра ци о на под руч ја, 
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у пр вом ре ду Ре ги он Ју жне и Ис точ не Ср би је, где је сма ње њу бро ја ста нов-
ни ка од 190.000 ли ца до при нео пре све га из ра зи то не га ти ван ми гра ци о-
ни сал до. Са де мо граф ског ста но ви шта, по то ме је овај ре ги он је дин ствен 
у Ср би ји. Про сеч на го ди шња не то ми гра ци ја би ла је нај ни жа у Ре ги о ну 
Вој во ди не (око 600 ли ца) и то за хва љу ју ћи по зи тив ном ми гра ци о ном 
сал ду града Но вог Са да. У Ре ги о ну Шу ма ди је и За пад не Ср би је би ла је 
че ти ри пу та ин тен зив ни ја (око 2.500 ли ца), а у Ре ги о ну Ју жне и Ис точ не 
Ср би је чак 16 пу та (око 10.000 ли ца) [Спасовски и Шан тић 2012; Ђур ђев 
и Ар се но вић 2014].

Ко ли ко је ми гра ци о на ком по нен та зна чај на за де мо граф ски раз ви так 
на про сто ру Ср би је го во ри у при лог чи ње ни ца да је по раст бро ја ста нов-
ни ка по по пи су 2011. го ди не за бе ле жен у 22 оп шти не до ми нант но ими гра-
ци о ног ка рак те ра (Но ви Сад, Гроц ка, Па ли лу ла, Су р чин, Ба ра је во), али 
и у оп шти на ма Ту тин и Но ви Па зар услед по зи тив ног при род ног при ра-
шта ја. Дру га чи ји тренд по пу ла ци о не ди на ми ке у пе ри о ду 2002–2011. 
го ди не за бе ле жен је у 146 оп шти на Цен трал не Ср би је и Вој во ди не, ко је 
од ли ку је ви ше де це ниј ски про цес де по пу ла ци је. Нај и зра же ни ја би о ло шка 
и укуп на де по пу ла ци ја за бе ле же на је у Ис точ ној и Ју жној Ср би ји, и то у 
до ми нант но по љо при вред ним оп шти на ма Цр ној Тра ви, Ба бу шни ци, Га-
џи ном Ха ну, Бо си ле гра ду, Тр го ви шту, у ко ји ма су ин тен зив не ми гра ци је 
за по че те још 50-их го ди на и усло ви ле зна чај но сма ње ње по пу ла ци о них 
по тен ци ја ла и ба зе за де мо граф ску об но ву. Ра пи дан пад бро ја ста нов ни-
ка има ју и не ка да из ра зи то ими гра ци о не оп шти не, у ко ји ма су 90-их 
го ди на у вре ме тран зи ци је при вре де и дру штва опу сте ли ин ду стриј ски 
цен три. Опа да ње бро ја ста нов ни ка у по след њих де вет го ди на за бе ле же но 
је и у шест оп шти на нај у жег град ског под руч ја Бе о гра да (Ста ри Град, Вра-
чар, Сав ски Ве нац, Но ви Бе о град), као и у оп шти на ма у ши рем ре ги о ну 
гра да (Ла за ре вац и Со пот), што је у ве зи са за у ста вља њем до се ља ва ња и 
про це сом ста ре ња ста нов ни штва [Шантић 2013].

Узи ма ју ћи у об зир све из не то, ја сно је да је у по след њих 60 го ди на 
до шло до из ра зи те те ри то ри јал но-де мо граф ске по ла ри за ци је Ср би је. За 
по тре бе овог ра да би ће ко ри шћен по ка за тељ гу сти не на сеље но сти, ко ји је 
је дан од нај че шће упо тре бља ва них и нај зна чај ни јих по ка за те ља про стор-
но-де мо граф ских од но са не ког про сто ра, од но сно ква ли та тив них и кван-
ти та тив них ка рак те ри сти ка ре ди стри бу ци је ста нов ни штва [Грчић 1990]. 
Оп шта гу сти на на се ље но сти у Ср би ји има ла је раз ли чит ни во и тем по 
ра ста по по је ди ним ма кро ре ги о нал ним и ми кро ре ги о нал ним це ли на ма, 
што је по сле ди ца ду го трај ног де ло ва ња при род них, дру штве них, исто-
риј ских, де мо граф ских, еко ном ских, со ци јал них, кул тур но-ци ви ли за циј-
ских и дру гих фак то ра. Про ме не у рас по ре ду ста нов ни штва су до ве ле до 
ве о ма сна жне ре ги о нал не ди фе рен ци ја ци је, ка ко из ме ђу по је ди них ве ћих 
ре ги о нал них сре ди на, та ко и уну тар њих, а то ре зул ти ра и по ве ћа њем 
ра спо на из ме ђу нај ви ше и нај ни же вред но сти ко е фи ци јен та оп ште на се-
ље но сти. На и ме, 1961. го ди не нај ма ња гу сти на на се ље но сти је за бе ле же на 
у Оп шти ни Мај дан пек са 25 ст./km2, док је на те ри то ри ји Гра да Бе о гра да 
би ла 300 ст./km2 (Оп шти на Вра чар 29.474 ст./km2). Два де сет го ди на ка сни је, 
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оп шти на са нај ма њом гу сти ном на се ље но сти би ла је Цр на Тра ва са 20 
ст./km2, док је у Бе о гра ду жи ве ло 456 ст/km2 или 23 пу та ви ше на ис тој 
је ди ни ци по вр ши не. Овај ра спон је још дра стич ни ји 1991. го ди не, јер је 
у Оп шти ни Цр на Тра ва гу сти на на се ље но сти из но си ла 12 ст./km2, а на 
те ри то ри ји Бе о гра да 497 ст./km2 или 40 пу та ви ше. У истом пе ри о ду се 
и на те ри то ри ји по кра ји на уо ча ва ју тен ден ци је по ве ћа ва ња мак си мал них 
и ми ни мал них вред но сти гу сти не на се ље но сти, али ни су би ле то ли ко 
из ра зи те. Та ко је 1991. го ди не Оп шти на При шти на са 349 ст./km2 би ла 14 
пу та на се ље ни ја од Оп шти не Зу бин По ток са 29 ст./km2. У Вој во ди ни је 
нај ре ђе на се ље на оп шти на би ла Се чањ са 35 ст./km2, што је би ло 11 пу та 
ма ње од вред но сти истог по ка за те ља за Но ви Сад, 380 ст./km2 [Стојановић 
1995]. На по чет ку 21. ве ка, ра спон ме ђу оп шти на ма пре ма овом по ка за-
те љу се све ви ше про ду бљи вао, па је та ко нај ма ња гу сти на на се ље но сти 
за бе ле же на у Оп шти ни Цр на Тра ва (5,3 ст./km2), а нај ве ћа у ре ги о ну Бео-
гра да (508 ст./km2), од но сно Оп шти ни Вра чар (18.777 ст./km2). Ова ко ве ли-
ки ра спон у гу сти на ма на се ље но сти на ни воу оп шти на по ка зу је тен ден-
ци ју кон цен тра ци је ста нов ни штва у по је ди ним обла сти ма, као по сле ди-
цу ми гра ци ја се ло –град услед про це са ур ба ни за ци је и не рав но мер ног 
при вред ног и укуп ног раз во ја Ср би је у де це ни ја ма по сле Дру гог свет ског 
ра та [Шантић 2013].

По сма тра но на ни воу ми кро ре ги о нал них и ме зо ре ги о нал них це ли на 
је на кон 60-их го ди на еви дент но ши ре ње рет ко на се ље них про сто ра и то 
у де по пу ла ци о ним по гра нич ним про сто ри ма Вој во ди не, пре све га у ис точ-
ном Ба на ту, као и у ис точ ном и ју го и сточ ном де лу Цен трал не Ср би је. Исто-
вре ме но до 90-их го ди на су се ши ри ли про сто ри са ве ћом гу сти ном на-
се ље но сти на Ко со ву и Ме то хи ји и у до ли на ма ве ли ких ре ка Цен трал не 
Ср би је и Вој во ди не [Спасовски 1996]. Број оп шти на са из ра зи то ма лом 
гу сти ном на се ље но сти (ма ње од 25 ст./km2) се на по чет ку 21. ве ка (По пи си 
2002. и 2011. го ди не) дво стру ко по ве ћао и то са 8 на 16 оп шти на. Те ри то-
ри јал но су кон цен три са не у Ис точ ној и Ју го и сточ ној Ср би ји (Цр на Тра ва, 
Тр го ви ште, Бо си ле град, Бо ље вац и Жа гу би ца с ма ње од 20 ст./km2), као 
и две оп шти не у За пад ној Ср би ји (Сје ни ца и Ча је ти на). Ово су пре вас-
ход но де по пу ла ци о не и еми гра ци о не оп шти не у пре те жно пла нин ским 
про сто ри ма, ко је су еко ном ски не раз ви је не и са о бра ћај но изо ло ва не. У 
од но су на По пис из 2002. го ди не по вр ши на оп шти на са из ра зи то ма лим 
гу сти на ма на се ље но сти се го то во удво стру чи ла, са 5.546 ст./km2 на 9.836 
ст./km2, а број ста нов ни ка је по рас тао са 109.282 на 185.677 ли ца. У Вој во-
ди ни, 2011. го ди не, ни јед на оп шти на ни је при па да ла овој ка те го ри ји. 

Гу сти ну на се ље но сти од 25 до 50 ст./km2 има ла је 2002. го ди не 31 
оп шти на Цен трал не Ср би је и де вет оп шти на Вој во ди не, а пре ма по пи су 
2011. го ди не та квих оп шти на је би ло 33 у Цен трал ној Ср би ји и 13 у Вој-
во ди ни. Ова зо на сла бе на се ље но сти про стор но и де мо граф ски у Цен трал-
ној Ср би ји стаг ни ра, док у Вој во ди ни бе ле жи бла ги по раст. То су ре ла-
тив но ком пакт ни про сто ри на ис то ку и ју го за па ду Цен трал не Ср би је, са 
кон стант но не га тив ним ми гра ци о ним сал дом, не раз ви је ном мре жом ур-
ба них цен та ра, спо ри јим при вред ним раз во јем и пе ри фер ним по ло жа јем 
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у од но су на ве ће ре ги о нал не цен тре и раз вој не ко ри до ре. У Вој во ди ни 
за у зи ма ју ве о ма ком пак тан про стор ко ји чи ни се дам оп шти на Ба на та и 
по јед на оп шти на у Сре му и Бач кој. Оп шти на с нај ма њом гу сти ном на-
се ље но сти у Вој во ди ни је Се чањ, са 31 ст./km2, а овој гру пи оп шти на 
при па да ју и План ди ште, Али бу нар, Жи ти ште, Но ви Кне же вац, Чо ка, 
Пе ћин ци, Но ви Бе чеј, Бач и Но ва Цр ња. Спе ци фич но је да у це лој зо ни 
има пет ур ба них сре ди шта, од ко јих са мо Кур шу мли ја има пре ко 10.000 
ста нов ни ка.

Зо на сред ње на се ље но сти (50–100 ст./km2) об у хва та ла је по по пи су 
2002. го ди не 59 оп шти на, и то 24 у Вој во ди ни и 35 у Цен трал ној Ср би ји, 
а 2011. го ди не 54 оп шти не, 21 у Вој во ди ни и 33 у Цен трал ној Ср би ји. Пре ма 
ре зул та ти ма по пи са ста нов ни штва 2011. го ди не у њој је жи ве ло 1.831.325 
ста нов ни ка на 25.298 km2, а про сеч на гу сти на на се ље но сти из но си 70,9 
ст./km2. Хо мо ге ни ја је у се вер ном де лу Цен трал не Ср би је и у Бач кој. 
Углав ном се ра ди о сла бо ур ба ни зо ва ним под руч ји ма, пе ри фер ним у од-
но су на раз вој не осо ви не. 

Зо на ве ли ке на се ље но сти (100–200 ст./km2) се у по след њем ме ђу по-
пи сном пе ри о ду сма њи ла са 45 на 37 оп шти на, од че га у Цен трал ној Ср-
би ји са 34 на 30, и у Вој во ди ни са 11 на се дам оп шти на. У Цен трал ној 
Ср би ји де мо граф ски пад у овој зо ни био је осет но бр жи у по ре ђе њу са 
сма ње њем ње ног те ри то ри јал ног об у хва та. Ова зо на за хва та про стор око 
ве ли ких ур ба них цен та ра по ду нав ско-по мо рав ског под руч ја, За пад не 
Ср би је, као и у зо ни не по сред ног гра ви та ци о ног ути ца ја Бе о гра да. У 
Вој во ди ни је ова зо на про стор но хе те ро ге ни ја око бе о град ско-но во сад ске 
осо ви не раз во ја и око ве ли ких цен та ра. Зо на су пер кон цен тра ци је, с пре-
ко 200 ст./km2, је оа зног ка рак те ра и ја вља се око че ти ри по пу ла ци о но 
нај ве ћа град ска сре ди шта Бе о гра да, Но вог Са да, Ни ша и Кра гу јев ца. 

Еви дент но је да се на по чет ку 21. ве ка на ста вља ју тен ден ци је по ла-
ри за ци је про сто ра Ср би је на зо не из у зет но ни ске и зо не из ра зи те кон-
цен тра ци је, јер је ди но оне по ве ћа ва ју свој те ри то ри јал ни и де мо граф ски 
об у хват, а оста ле или стаг ни ра ју или оства ру ју зна ча јан пад. Про сто ри 
сред ње гу сти не на се ље но сти се те ри то ри јал но и по пу ла ци о но сма њу ју 
у ко рист рет ко на се ље них про сто ра, јер и јед не и дру ге од ли ку је би о ло-
шка де по пу ла ци ја и еми гра ци ја. Гу сто и ве о ма гу сто на се ље ни про сто ри 
су фор ми ра ли сво је број ни је укуп не по пу ла ци о не по тен ци ја ле за хва љу-
ју ћи ми гра ци ја ма. Ме ђу тим, и њих, у по след њих де вет го ди на, ка рак те-
ри ше за у ста вља ње да љег по пу ла ци о ног и про стор ног ши ре ња. Ове тен-
ден ци је нај ви ше до ла зе до из ра жа ја у Цен трал ној Ср би ји, док су сла би је 
у Вој во ди ни.

ИЗА ЗО ВИ ПО ЛИ ТИ КЕ ПРЕ МА УНУ ТРА ШЊИМ  
МИ ГРА ЦИ ЈА МА

Ре пу бли ка Ср би ја су о ча ва се са број ним иза зо ви ма у ре гу ли са њу 
ми гра ци о них то ко ва, од уну тра шњих пре се ља ва ња на ре ла ци ји се ло –
град, пре ко исе ља ва ња рад не сна ге од 60-их и ви со ко о бра зо ва них од 
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90-их го ди на 20. ве ка, ре ша ва ња ста ту са из бе гли ца и ра се ље них ли ца, до 
са вре ме них то ко ва тра жи ла ца ази ла. Ду го се у на уч ној јав но сти у Ср би-
ји ис ти ца ло да ми гра ци о на ком по нен та ни је има ла зна чај ни ји ути цај на 
по пу ла ци о ну ди на ми ку и ре ди стри бу ци ју ста нов ни штва. Сма тра ло се да 
про блем кон цен тра ци је ста нов ни штва у по је ди ним де ло ви ма др жа ве и 
дис пер зи је на знат но ве ћем де лу те ри то ри је не мо же би ти ре шен упра-
вља њем уну тра шњим ми гра ци ја ма, те из тог раз ло га ни су раз ма тра не 
као мо гу ће ре ше ње [Drezgić 2008]. Ре ше ње за по пу ла ци о не про бле ме у 
Ср би ји са гле да ва но је кроз ре ха би ли та ци ју фер ти ли те та. Ми гра ци је су 
сма тра не као фак тор про ме не оби ма ста нов ни штва, али не и као фак тор 
ко ји ути че на про ме не у ста ро сној струк ту ри ста нов ни штва [A vra mov 
1990/91]. С об зи ром да се сма тра ло да ми гра ци је ста нов ни штва на про-
сто ру Ср би је ни по оби му, ни по по сле ди ца ма ни су би ле зна чај не (иа ко 
су број на ге о граф ска, де мо граф ска и дру га ис тра жи ва ња ука зи ва ла дру-
га чи је) пре о вла да вао је став да ни ка кву по себ ну по ли ти ку пре ма ми гра-
ци ја ма ни је би ло нео п ход но фор му ли са ти [Мат ковић и др. 1999] 

Да нас је, ме ђу тим, са свим ја сно да узро ци, а на ро чи то по сле ди це 
ми гра ци о них кре та ња ни су из у ча ва не у до вољ ној ме ри, пре све га у обла-
сти ма по ре кла ми гра на та, би ло да је реч о уну тра шњим пре се ља ва њи ма, 
или о ме ђу на род ним ми гра ци ја ма. Исе ља ва ње ста нов ни штва од 60-их 
го ди на про шлог ве ка, ути ца ло је на сма ње ње бро ја стал них ста нов ни ка 
ка ко ди рект но, та ко и ин ди рект но. Ср би ја је ди рект но гу би ла ста нов ни-
штво исе ља ва њем, а ин ди рект но и њи хо ву де цу, ко ја су од ла зи ла с њи ма, 
или се ра ђа ла у ино стран ству [Рашевић 2017]. Исто се мо же ре ћи и за 
уну тра шње ми гра ци је. Сна жна уну тра шња пре се ља ва ња и тран сфер 
ста нов ни штва се ло –град, усло ви ла су про стор ну по ла ри за ци ју де мо граф-
ских по тен ци ја ла на те ри то ри ји Ср би је. 

И по ред чи ње ни це да су ми гра ци је ста нов ни штва оста ви ле озбиљ не 
по сле ди це на де мо граф ски раз вој Ср би је, у за кон ским до ку мен ти ма ни-
је тре ти ра но из на ла же ње ре ше ња за пот пу ни ји по ли тич ки од го вор пре-
ма уну тра шњим пре се ља ва њи ма и исе ља ва њу из зе мље. Тек по чет ком 
21. ве ка је, услед по тре бе уса гла ша ва ња на шег за ко но дав ства са за ко ни-
ма Европ ске уни је, усво јен низ до ку ме на та ко јим се тре ти ра ју пи та ња 
ми гра ци ја. Ме ђу тим, у њи ма се не на ла зи кон крет ни ји по ли тич ки од го вор 
по пи та њу уну тра шњих и спо ља шњих ми гра ци о них то ко ва. Не пред ла жу 
се ме ре и ак ци је ко је тре ти ра ју не јед нак про стор ни раз ме штај ста нов ни-
штва, на стао улед раз ли чи тих пра ва ца ми гра ци о них то ко ва. Ана ли зом 
нај зна чај ни јих за ко на и стра те ги ја у Ср би ји (За кон о ази лу, 2008; и За кон 
о ази лу и при вре ме ној за шти ти, 2018; Стра те ги ја упра вља ња ми гра ци ја-
ма, 2012; Стра те ги ја су прот ста вља ња ире гу лар ним ми гра ци ја ма у Ре пу-
бли ци Ср би ји за пе ри од од 2018. до 2020. го ди не; За кон о стран ци ма, 2018. 
и дру ги) за кљу че но је да је ми гра ци о ни фе но мен раз ли чи тим сте пе ном 
и ква ли те том ин те гри сан у та до ку мен та. Из тог раз ло га је по треб но ин-
си сти ра ти на ба лан си ра ном укљу чи ва њу фе но ме на ми гра ци ја у стра те шка 
до ку мен та др жа ве у бу дућ но сти. 
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У из ве шта ју Ује ди ње них на ци ја из 2012. го ди не у ко јем је тре ти ра но 
пи та ње по ли ти ке пре ма ди стри бу ци ји ста нов ни штва на ве де но је да Ср би-
ја на сто ји да за др жи по сто је ћи ни во ими гра ци је на сво јој те ри то ри ји, а 
основ ни раз лог је сте да се за др же рад на ме ста за ау тох то но ста нов ни штво 
(по ну ђе ни од го во ри би ли су и да се спре чи ду го роч но опа да ње бро ја ста-
нов ни ка, да се ума ње ефек ти ин тен зив ног про це са ста ре ња и да се по пу-
не по тре бе за рад ном сна гом на тр жи шту ра да). На ве де но је да по ли ти ка 
пре ма исе ља ва њу ви со ко о бра зо ва них оста је иста, пре ма еми гра ци ји да 
се сма њи њен обим, а по ли ти ка пре ма ире гу лар ним ми гран ти ма на ла же 
да по сло дав ци пла ћа ју ка зне за за по шља ва ње рад ни ка без од го ва ра ју ћих 
до ку ме на та, али и мо гућ ност до би ја ња ле гал ног ста ту са ових ли ца. Та ко ђе, 
ис так ну то је да Ре пу бли ка Ср би ја има по ли ти ку ко јом охра бру је по вра так 
ње них гра ђа на из ино стран ства [UN, 2017]. 

Нео п ход но је на гла си ти да је при ли ком кре и ра ња по ли ти ка пре ма 
ми гра ци ја ма по треб но има ти увид о по сто је ћој ли те ра ту ри о ми гра ци-
ја ма, до ступ ним ем пи риј ским по да ци ма, те сти ра ти по сто је ће мо де ле, а 
све то да би се ин ден ти фи ко ва ла при о ри тет на пи та ња у ис тра жи ва њи ма 
ми гра ци ја ко ја и да ље оста ју без од го во ра. Да нас је и да ље ак ту е лан став 
ака де ми ка М. Ма цу ре да је од из ра зи тог зна ча ја уса гла ша ва ње по ли тич-
ких ко ра ка и на уч них до стиг ну ћа. Сма трао је да је по ли тич ко и на уч но 
од под јед на ке ва жно сти, при че му ис ти че уло гу на уч ног при сту па, ма да 
по ли тич ки став тре ба им пли цит но да са др жи на уч ни за кљу чак, јер у 
рас пра ва ма о де мо граф ским про бле ми ма че сто не до ста је овај мо ме нат. 
Та ко ђе је ис ти цао да се прак тич на по ли ти ка мо ра осла ња ти на нај зна чај-
ни ја са зна ња ко ја су тре нут но до ступ на и до пу ни ти их ин сти ту ци јом и 
ви зи јом с ци љем под сти ца ја про це са ко ји во де ка зна чај ном по бољ ша њу 
по сто је ће си ту а ци је [Мacura 1975]. 

С об зи ром на при ка за ну из ра зи то не рав но мер ну про стор ну ди стри-
бу ци ју ста нов ни штва, по треб но је до не ти ме ре по пу ла ци о не по ли ти ке 
ко је би би ле усме ре не ка ујед на че ни јем раз ме шта ју ста нов ни штва и убла-
жа ва ње фак то ра ко ји усло вља ва ју уну тра шња ми гра ци о на кре та ња. Ху го 
[Hu go 2003] ис ти че зна чај тран сми гра ци о не или ре ди стри бу тив не по ли-
ти ке ко ја под ра зу ме ва ре ло ка ци ју ста нов ни штва ка ко би се сма њио при-
ти сак ста нов ни штва. Али ме ре ре ди стри бу тив не по ли ти ке ни је ла ко де фи-
ни са ти, јер и да нас не по сто ји кон сен зус о по жељ ној и ефи ка сној ак ци ји 
др жа ве пре ма овом пи та њу. Ве ли ки број ис тра жи ва ча је ми шље ња да су 
до са да шње ре ди стри бу тив не по ли ти ке би ле не е фи ка сне, те се ин си сти ра 
на сма ње њу уло ге др жа ве и уво ђе ње но вих ин стру ме на та ко ји се од но се 
на по бољ ша ва ње са о бра ћај не ин фра струк ту ре, ства ра ње ин фор ма ци о них 
и ко му ни ка ци о них мре жа, под сти ца ње раз во ја ма лих и сред њих пред у-
зе ћа [Мат ковић и др. 1999]. 

У ци љу по сти за ња што ефи ка сни јих ре зул та та по треб но је про бле ме 
са гле да ти на нај ма њим те ри то ри јал ним ни во и ма. Ва жност кре и ра ња по-
ли ти ке пре ма ми гра ци ја ма на ло кал ном ни воу огле да се у чи ње ни ци да 
ло кал не са мо у пра ве на нај бо љи мо гу ћи на чин мо гу пре по зна ти по тре бе 
сво јих гра ђа на и ак ти ви ра ти од го ва ра ју ће ме ха ни зме за за до во ље ње тих 
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по тре ба. Ни јед на по пу ла ци о на по ли ти ка на на ци о нал ном ни воу, а пре 
све га она ко ја се од но си на ре гу ли са ње уну тра шњих ми гра ци о них то ко ва 
не мо же са гле да ти све по тре бе ста нов ни штва услед спе ци фич них усло ва 
жи во та у сва ком на се љу и оп шти ни. Се о ска на се ља су че сто оста вље на 
без по треб не и до вољ не па жње ис тра жи ва ча, ко ја би од го ва ра ла њи хо вој 
уло зи и зна ча ју, пре све га у кон тек сту тех но ло шког раз во ја, ур ба ни за ци је 
и мо дер ни за ци је. В. Ни ки то вић сма тра да је про блем се ла у Ср би ји, ква-
зи де мо граф ски про блем и да ме ре ко је би би ле усме ре не ка ма сов ни јем 
по врат ку ста нов ни штва у ова на се ља не би до ве ле до ре ша ва ња де мо граф-
ских про бле ма у зе мљи. Пле ди ра на при ла го ђа ва њу се о ских на се ља са вре-
ме ним усло ви ма ор га ни за ци је при вре де и дру штва, што би под ра зу ме ва ло 
и га ше ње од ре ђе ног бро ја на се ља овог ти па [Никитовић 2017]. С дру ге 
стра не, у мно гим ис тра жи ва њи ма се на гла ша ва зна чај раз во ја ма њих и 
сред њих гра до ва и се о ских на се ља, пре све га ре ди стри бу ци јом ин ду стриј-
ских и ад ми ни стра тив них функ ци ја, усме ра ва њем ин ве сти ци ја, као и 
раз вит ком ин фра струк ту ре и јав них слу жби у овим на се љи ма [Рашевић 
2009]. Кре и ра ње по пу ла ци о не по ли ти ке на ни воу ло кал них са мо у пра ва 
мо ра би ти кон ти ну и ран про цес ко јим се упра вља, ко ји се пра ти и ева лу и ра, 
про цес ко ји је ја ван и ко ји под ра зу ме ва ан га жо ва ње ком пе тент них љу ди, 
др жав них ин сти ту ци ја и ци вил ног дру штва [Маринковић и Ма јић 2014]. 

ЗА КЉУ ЧАК

У усло ви ма ви ше де це ниј ске де по пу ла ци је и сна жних уну тра шњих 
ми гра ци ја и но ви јих исе ља ва ња ме ђу на род ног ка рак те ра мла дих и обра-
зо ва них, про ме њен је пра вац пре ра зме шта ја ста нов ни штва у Ср би ји на 
по чет ку 21. ве ка. Тран сфор ма ци јом ми гра ци ја ста нов ни штва на ло кал ном 
ни воу и ин тен зи ви ра њем ових кре та ња ка цен три ма ви шег хи је рар хиј ског 
ран га отво рен је пут де мо граф ском из у ми ра њу чи та вих на се ља и кра је ва, 
у ре ги о ни ма ко ји са све у куп ним при род ним и ан тро по ге ним ре сур си ма 
мо гу по др жа ва ти број ни ју по пу ла ци ју. Сто га, про ме не у раз ме шта ју ста-
нов ни штва на раз ли чи тим те ри то ри јал ним ни во и ма, пред ста вља ју ве о ма 
ва жан сег мент по пу ла ци о них ис тра жи ва ња, на осно ву ко јих се од ре ђу ју 
број не ак тив но сти др жа ве и дру штва, а ко је се од но се на еко ном ски, со-
ци јал ни и про стор ни раз вој.

По ли ти ка пре ма ми гра ци ја ма је ве о ма зна чај на за функ ци о ни са ње 
дру штва из два раз ло га: да би се упра вља ло по пу ла ци о ним трен до ви ма 
(пре на се ље ност и де по пу ла ци ја) и еко ном ским ра стом и да би се обез бе-
ди ла дру штве на ста бил ност. Вла де др жа ва су све ви ше све сне по те шко ћа 
усва ја ња урав но те же ног при сту па пре ма про стор ној мо бил но сти ста нов-
ни штва, на ро чи то да нас ка да су ста во ви пре ма ми гра ци ја ма и ми гран ти ма 
ва жан фак тор по ли тич ких про гра ма. До ступ не и ре ле вант не ин фор ма ци је, 
као и јав не де ба те о ми гран ти ма и ми гра ци ја ма уоп ште, отва ра ју пут тран-
спа рент ни јим по ли ти ка ма, ба зи ра ним на урав но те же ним вред но сти ма и 
ци ље ви ма. У по сти за њу ци ље ва ко ји се од но се на упра вља ње ми гра цио ним 
то ко ви ма, нео п ход но их је по ве за ти са исто риј ским трен дом ми гра ци ја 
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и ши рим со ци јал ним, еко ном ским, по ли тич ким и кул тур ним кон тек стом. 
Пи та ње на ко је тре ба да од го во ри по ли ти ка пре ма ми гра ци ја ма је сте ка ко 
нај бо ље упра вља ти про стор ном мо бил но шћу ста нов ни штва из бе га ва ју ћи 
не га тив не ефек те ко је пре се ља ва ње мо же има ти на од ре ђе не дру штве не 
гру пе у окви ру од ре ђе не те ри то ри је. 

По ли ти ке пре ма ми гра ци ја ма мо ра ју увек би ти по ве за не са ме ра ма 
сма ње ња не јед на ко сти из ме ђу на се ља, оп шти на, ре ги о на и уна пре ђе ња 
упра вља ња ми гра ци о ним то ко ви ма ко ји се од но се на це ло дру штво. Упра-
вља ње ми гра ци ја ма је ком плек сан про цес ко ји укљу чу је ве ли ки број ак те ра, 
у пр вом ре ду по ли тич ку струк ту ру јед не др жа ве, ло кал не за јед ни це, али 
и са ме ми гран те. Нео п хо дан је сет по ли ти ка да ми гра ци је по ста ну ору ђе 
раз во ја не раз ви је них ре ги о на. 

По зна ва ње узро ка, де тер ми нан ти и по сле ди ца уну тра шњих ми гра-
ци ја је од су штин ског зна ча ја за раз у ме ва ње при ро де и ка рак те ри сти ка 
раз вој ног про це са. Ве о ма је ва жно кре и ра ње од го ва ра ју ћих по ли ти ка 
ко је би ути ца ле на про цес раз ме шта ја ста нов ни штва у же ље ном сме ру. 
Да би под ву кли зна чај ми гра ци о них про це са по треб но је на гла си ти да 
сва ка раз вој на по ли ти ка (еко ном ска, со ци јал на) ути че ди рект но или ин-
ди рект но на то ко ве кре та ња љу ди. С дру ге стра не, ми гра ци о ни про це си 
мо гу ути ца ти на по пу ла ци о ну ди на ми ку, из ме ну ге о граф ских, де мо граф-
ских и еко ном ских по ка за те ља и др. Нео п ход но је да се пре по зна цен трал-
но зна че ње уну тра шњих ми гра ци ја и ин те гри са ње дво стру ке ве зе из ме ђу 
ми гра ци ја и про стор не ди стри бу ци је ста нов ни штва с јед не, и еко ном ских 
ва ри ја бли с дру ге стра не, у оби ман ана ли тич ки оквир на пра вљен да уна-
пре ди раз вој не по ли ти ке. По ли ти ка пре ма ми гра ци ја ма мо же пред ста вља-
ти ко рек тив ни ме ха ни зам за не по вољ не тен ден ци је у при род ном кре та њу 
ста нов ни штва од ре ђе ног под руч ја. Осим што мо гу ути ца ти на ни во при-
род ног при ра шта ја, мо гу ути ца ти и на се лек тив ност до се ље ни ка по пи-
та њу „по жељ не” ста ро сти, ни воа обра зо ва ња и ра зних дру гих обе леж ја.

Др жа ва уз по моћ ака дем ске за јед ни це и на уч них ин сти ту ци ја, тре ба 
да по ка же спо соб ност ана ли зе и пред ви ђа ња ду го роч них по сле ди ца ми-
гра ци о не по ли ти ке, по ли тич ку спо соб ност да се по стиг не кон сен зус о 
ду го роч ним ци ље ви ма на овом по љу, по ли тич ка ору ђа да се по стиг ну 
ци ље ви у скла ду с де мо кра ти јом и вла да ви ном пра ва. Нео п хо дан је кон-
цеп ту ал ни оквир ко ји по ма же раз у ме ва њу основ них ди на ми ка ми гра ци-
о них кре та ња. На тај на чин по сти жу се успе шне ми гра ци о не по ли ти ке. 
Ми гра ци о ни про це си су ду го роч ни, а пред ло же не ме ре крат ко роч не и 
ве за не за ег зи сто ва ње од ре ђе них по ли тич ких си сте ма. Ме ђу тим, за ана-
ли зу ми гра ци о них кре та ња још увек не по сто ји од го ва ра ју ћа ба за по да-
та ка, у пр вом ре ду ми гра ци о на ста ти сти ка или ре ги стри ста нов ни штва, 
чи ме би се омо гу ћи ло де таљ ни је са гле да ва ње овог фе но ме на и де фи ни-
са ње свр сис ход них по ли ти ка пре ма ми гра ци ја ма. 

Пор тес [Po r tes 1997] упо зо ра ва да се не мо же оче ки ва ти “Grand the ory” 
ми гра ци ја ко ја мо же об ја сни ти сва ки аспект ових кре та ња у сва ком ме сту. 
Да ли по сто ји ма гич на фор му ла ко ја би нам по мо гла да про на ђе мо из лаз 
из ових ди ле ма?
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SUM MARY: Po pu la tion di stri bu tion, as one of the key to pics in ge o grap hi cal re-
se arch, re flects the in te grity of physi cal, so cial, eco no mic and hi sto ri cal fac tors of cer tain 
area. This pa per pro vi des an over vi ew of the spa tial con cen tra tion of po pu la tion in Ser bia 
at the be gin ning of XXI cen tury (Cen su ses 2002 and 2011). The analysis of po pu la tion 
di stri bu tion and re di stri bu tion was per for med at dif fe rent le vels of ter ri to rial struc tu re of 
Ser bia. The re sults in di ca te une ven di stri bu tion of po pu la tion po ten ti als (both in qu an ti-
ta ti ve and qu a li ta ti ve ways) by ex pan ding the area of ex tre mely low and ex tre mely high 
con cen tra tion. Ho we ver, the re re ma ins a need for a bro a der sci en ti fic con si de ra tion of 
mi gra tion flows in or der to cre a te mi gra tion po li ci es. Tho se po li ci es are of in te rest to 
ge o grap hers be ca u se they re pre sent at tempts to ma na ge the flow of pe o ple and to al ter 
the ge o grap hi cal pat tern of po pu la tion di stri bu tion and cha rac te ri stics. 

KEYWORDS: mi gra tion, spa tial di stri bu tion, po pu la tion po licy, Ser bia
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СА ЖЕ ТАК: На гла ше ност ре ги о нал них дис про пор ци ја у про сто ру 
Ср би је, ка да су у пи та њу де мо граф ски ре сур си, пред дру штве ну за јед ни цу 
по ста вља за да так да ме ре јав них по ли ти ка бу ду што ефи ка сни је и пре ци-
зни је усме ре не ка ло кал ним за јед ни ца ма где праг њи хо вог мо гу ћег де ло-
ва ња још увек ни је на ру шен. За то де фи ни са ње ко хе рент них јав них по ли-
ти ка ну жно зах те ва до бру ис тра же ност де мо граф ских про це са и про бле ма 
на свим ни во и ма и де фи ни са ње раз вој них ре ше ња у скла ду с њи ма. Ди-
мен зи о ни ра ње де мо граф ских по тен ци ја ла је дан је од иза зо ва и при о ри те-
та и про стор ног пла ни ра ња, као упра вљач ког ин стру ме на та ко ји у са вре-
ме ним усло ви ма до би ја на зна ча ју. Ино стра на ис ку ства из ове обла сти, 
од но сно си стем про стор ног пла ни ра ња у европ ским др жа ва ма, с по себ ним 
освр том на на чи не ре ша ва ња про бле ма ве за них за де мо граф ске про це се и 
по ја ве, су нео спор но ин струк тив ни за до ма ћу прак су и уста но вље ње јав них 
по ли ти ка на др жав ном и ни жим ре ги о нал ним ни во и ма. С об зи ром на то 
да је не рав но мер ност у раз во ју узро ко ва на, пре све га, из ра зи том ме тро по ли-
за ци јом и по ла ри за ци јом про сто ра Ср би је, у са вре ме ним усло ви ма сма тра 
се да би при ме на по ли цен трич ног мо де ла раз во ја по мо гла да се из бег не 
да ља пре ко мер на еко ном ска и де мо граф ска кон цен тра ци ја, од но сно омо-
гу ћи еко ном ска кон ку рент ност и со ци јал на јед на кост (одр жи ви раз вој), 
као пред у сло ви за сво ђе ње ре ги о нал них дис па ри те та на при хва тљив ми ни-
мум. У том сми слу, сма тра се да гру па гра до ва сред ње ве ли чи не пред ста вља 



664

сто жер ус по ста вља њу хо мо ге ног на ци о нал ног ур ба ног си сте ма ко ји би во дио 
по ве ћа њу сте пе на кон зи стент но сти на сељ ске мре же. Нео п ход но је да за ла-
га ње за де цен тра ли за ци ју Ср би је бу де раз ра ђе но кон крет ним ме ра ма и 
ин стру мен ти ма ко ји ће усме ра ва ти да љи ток раз во ја др жа ве, а ко ји под ра-
зу ме ва афир ма ци ју гра до ва сред ње ве ли чи не.

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: по пу ла ци о не по ли ти ке, про стор но-де мо граф ски 
дис ба лан си, по ли цен трич ни мо дел раз во ја, гра до ви сред ње ве ли чи не

Рад пред ста вља при лог ди ску си ји о аде кват ном по ли тич ком од го-
во ру на круп не де мо граф ске иза зо ве у Ре пу бли ци Ср би ји и да је мо гу ће 
смер ни це има ју ћи у ви ду из ра зи те про стор но-де мо граф ске дис ба лан се. 
У коjeм прав цу тре ба усме ра ва ти по пу ла ци о не по ли ти ке у Ср би ји узи ма-
ју ћи у об зир све ши ри јаз из ме ђу ме тро по ли тен ског про сто ра Бе о гра да 
и тзв. „остат ка” Ср би је?

О ФЕ НО МЕ НУ НЕ РАВ НО МЕР НО СТИ

Дис про пор ци је у про стор но-де мо граф ској струк ту ри Ср би је, као 
ре зул тат мо де ла про стор ног раз во ја и про ме на у мре жи на се ља то ком 
дру ге по ло ви не 20. ве ка, огле да ју се у чи ње ни ци да је го то во јед на тре ћи-
на по пу ла ци је (без Ко со ва и Ме то хи је) скон цен три са на на све га 5% те ри-
то ри је, и да кон цен тра ци ја ста нов ни штва у на се љу Бе о град до сти же 16,2% 
укуп не по пу ла ци је, од но сно 27,4% ур ба не по пу ла ци је Ср би је пре ма По пи-
су 2011. го ди не. Дру га три ве ли ка гра да, Но ви Сад, Кра гу је вац и Ниш, кон-
цен три шу све га 7,9% укуп не и 13,2% ур ба не по пу ла ци је, што у од но су на 
Бе о град не пред ста вља до вољ ну про тив те жу, па је дис про пор ци о нал ност, 
не ко хе рент ност и аси ме трич ност у на сељ ском си сте му Ср би је на гла ше на 
[Живановић 2013]. 

Фе но мен ре ги о нал не не рав но мер но сти је при су тан у ве ћи ни земaља 
и из ра жа ва се као од нос раз ви је них и не раз ви је них под руч ја, и по то ме 
Ср би ја ни је из у зе так. Еко ном ска те о ри ја ре ги о нал ног раз во ја по ла зи од 
чи ње ни це да све сфе ре људ ског и со ци јал ног по на ша ња ка рак те ри ше фе-
но мен до ми на ци је, те да су и про це си еко ном ског ра ста не рав но мер ни и 
не у рав но те же ни. Те ри то ри јал но гру пи са ње при вред них ак тив но сти, ка пи-
та ла и љу ди ло ги чан је из раз ве ћих еко ном ских ефе ка та и ви ших сто па 
при вред ног ра ста ко ји се тим пу тем по сти жу, та ко да, у крај њој ин стан ци 
еко ном ски раст им пли ци ра по ла ри за ци ју. Тек у сле де ћој ета пи раз во ја 
на сту па под сти цај но деј ство осо ви на ра ста и на дру га до тле не до вољ но 
ак ти ви ра на и не до вољ но раз ви је на под руч ја. Те о риј ски гле да но, ефек ти по-
ла ри за ци је прет хо де и до брим де лом усло вља ва ју на ста ја ње ефе ка та ши ре-
ња и по зи тив них еко ном ских про ме на у ши рем ре ги о ну [Влада РС, 2007]. 

У сфе ри по пу ла ци о них кре та ња ова кве тен ден ци је то ком при мар не 
фа зе ства ра ју из ра зи те про стор но-де мо граф ске дис ба лан се, али је ди ску-
та бил но да ли де мо граф ски то ко ви, с об зи ром на њи хо ву ду го роч ност и 
не флек си бил ност, мо гу аде кват ном бр зи ном да ре а гу ју на про ме не у про-
сто ру то ком дру ге ета пе. При мер Ср би је по ка зу је да фа за по ла ри за ци је 



665

мо же та квим ин тен зи те том да на ру ши де мо граф ски склад да је мо гућ ност 
бу ду ће оп ти ми за ци је по пу ла ци о них трен до ва и људ ских ре сур са прак-
тич но не из во дљи ва. Еко ном ске те о ри је, гле да но на ду жи рок, ис ти чу и 
нео п ход ност рав но мер ни јег ре ги о нал ног раз во ја, јер је „раз вој не раз ви-
је них под руч ја у ин те ре су и раз ви је них”. Из де мо граф ског угла, ме ђу тим, 
по ста вља се пи та ње да ли је мо гу ће по кре ну ти раз вој не раз ви је них у 
усло ви ма озбиљ но на ру ше них де мо граф ских ре сур са, а по себ но ка да 
оскуд на ма те ри јал на ба за и не раз ви је ност дру штве них и еко ном ских 
ин сти ту ци ја су жа ва „ма не вар ски” про стор за дру штве ну ак ци ју! По ста-
вља се пи та ње ка ко под сти ца ти бр жи раз вој „кри тич них” ре ги о на, а да се 
не оме та ста бил ни ји и убр за ни ји раз вој про спе ри тет них ре ги о на, по себ но 
оних ко ји на це ло ку пан раз вој дру штва и др жа ве ути чу ја че и сна жни је 
[Живановић 2013]. Дру гим ре чи ма, ја вља се про блем: ка ко обез бе ди ти 
усло ве да се сма њи јаз раз ви је но сти из ме ђу про спе ри тет них и не про спе-
ри тет них ре ги о на, а да сва ки од њих оства ру је убр за ни тем по раз во ја.

За ни мљи во је да су у ис тра жи ва њи ма уо че не пра вил но сти у ја чи ни 
по ла ри за ци о ног де ло ва ња град ских на се ља на раз вој окру же ња [Вељко-
вић, Јо ва но вић и То шић 1995; Жи ва но вић 2016; То шић и Кру нић 2005], али 
да још увек не до ста ју ис тра жи ва ња по сле ди ца по ла ри за ци о ног де ло ва ња 
гра да ка да је у пи та њу де мо граф ско по на ша ње и ње го вих пра вил но сти. 
Из пер спек ти ве по пу ла ци о них по ли ти ка зна чај но је да ли и ка да град ски 
цен тар у свом ра сту на ру ша ва праг де мо граф ске одр жи во сти на сељ ског 
си сте ма у окви ру свог функ ци о нал ног оп се га, од но сно, до кле до пи ру до-
ме ти ње го вог ути ца ја у фа зи ка да пре ра ста у пол раз во ја. Да ли и у ко јој 
ме ри до при но си и де мо граф ској ре ви та ли за ци ји свог це ло куп ног функ-
ци о нал ног под руч ја – где су гра ни це, и у хо ри зон тал ном, те ри то ри јал ном 
сми слу, и у вер ти кал ном, де мо граф ском раз вој ном сми слу. Ути ца ји мо гу 
би ти раз ли чи ти у ме тро по ли тен ском про сто ру у од но су на гра ви та циј ско 
под руч је ути ца ја ма кро ре ги о нал них цен та ра, или код ве ћи не ма лих оп-
штин ских цен та ра где је ви со ка за ви сност од не по сред ног окру же ња.

Ка да раз ми шља мо о по пу ла ци о ној по ли ти ци, тре ба има ти у ви ду и 
да, ма да нај че шће го во ри мо о де мо граф ској хо мо ге ни за ци ји про сто ра 
Ре пу бли ке Ср би је, суп тил ни ја ис тра жи ва ња по ка зу ју још увек ви сок ни во 
раз ли чи то сти1, ко је су ре зул тан та про стор но-де мо граф ске по ла ри за ци је, 
до вољ но зна чај них да их тре ба има ти у ви ду код де фи ни са ња при о ри те та 
и глав них пра ва ца де ло ва ња пу тем јав них по ли ти ка. Оне ле же у до стиг-
ну тим ста ди ју ми ма де мо граф ског ста ре ња, кон цен тра ци ји и струк ту ри 
функ ци о нал них кон тин ге на та, ква ли те ту људ ског ка пи та ла и др., и сто-
га је ја сно да се не мо гу под јед на ке ме ре јав них по ли ти ка при ме њи ва ти 
у ова ко по ла ри зо ва ном про сто ру.

1 То нај бо ље по ка зу је при мер по гра нич ног про сто ра, где се већ у овој огра ни че ној 
гру пи оп шти на мо же раз ли ко ва ти пет ти по ва, од цен трал них пре ко пе ри фер них до мар ги-
нал них, али и де мо граф ски про гре сив них у ко ји ма, ре ци мо про сеч на гу сти на на се ље но сти 
ва ри ра од 14 до 99 ста нов ни ка по km2, удео ру рал ног од 41% (што је ре пу блич ки ни во) до 
дво стру ко ве ћег, де по пу ла ци ја је при сут на у свим оп шти на ма, али њен тем по у пе ри о ду 
1991–2011. кре ће се у ра спо ну од -4,6‰ до -29,9‰ [Анђелковић Сто ил ко вић 2018].
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Ис тра жи ва ња по ка зу ју да су сла бо сти и огра ни че ња под јед на ко при-
сут ни, ка ко у еко ном ски не раз ви је ним и де мо граф ски де ста би ли зо ва ним 
под руч ји ма и тзв. пе ри фе ри ји, та ко и у ме тро по ли тен ском ре ги о ну Бе о-
гра да. Ма да је Бе о град то ком прет ход ног раз вој ног пе ри о да из ра стао у 
мо ћан пол кон цен тра ци је ста нов ни штва и де лат но сти, да нас ње го ва де-
мо граф ска сна га сла би, јер се већ од 1992. го ди не ста нов ни штво Гра да 
Бе о гра да ви ше не об на вља при род ним пу тем, а фе но мен од ло же ног ра ђа-
ња, по себ но у цен трал ним град ским оп шти на ма, из ра же ни ји је не го на 
оста лим ни ско на та ли тет ним под руч ји ма у Ср би ји [Војковић и Де ве џић 
2010; Жи ва но вић, Де ве џић и Вој ко вић 2014]. Та ко се про стор нај ве ће кон-
цен тра ци је де мо граф ских ре сур са су о ча ва са све озбиљ ни јим иза зо ви ма 
оп ти мал не де мо граф ске ре про дук ци је.

С дру ге стра не, тран сфор ма ци је у на сељ ском си сте му Ср би је су та-
кве да се по ста вља пи та ње де мо граф ске одр жи во сти ве ли ког бро ја на се ља. 
Оне су нај о чи глед ни је у ин тен зив ном про це су де по пу ла ци је, али и у ве-
ћи ни на се ља где још увек ни су за бе ле же не ви со ке не га тив не вред но сти, 
про ме не у ста ро сној струк ту ри ста нов ни штва на го ве шта ва ју ин тен зи тет 
бу ду ћих про ме на. До бар при мер је на сељ ски си стем Ју го и сточ не Ср би је 
и пи та ње ње го ве де мо граф ске одр жи во сти. Пре ма по след њем по пи су 
ста нов ни штва, у 70% (969) на се ља (без по да та ка за Бу ја но вац и Пре ше во) 
број ста нов ни ка се ви ше не го пре по ло вио. Око 600 на се ља је има ло ма ње 
од 100 ста нов ни ка, а по ло ви на од тог бро ја чак ма ње од 50 ста нов ни ка, 
при че му се њи хов број удво стру чио за са мо 10 го ди на. Шест на се ља се 
већ пот пу но уга си ло, а то оче ку је и ве ћи ну оста лих ма лих на се ља, јер су 
то углав ном се ла ста ра ца. То ком про те клих 60 го ди на у овом раз гра на том 
на сељ ском си сте му са мо 10% (145) на се ља је уве ћа ло сво ју по пу ла ци ју, 
и то су углав ном би ла оп штин ска сре ди шта и нај у жа зо на при град ских 
на се ља [Војковић, Ко ко то вић и Спа ле вић 2012]. Мe ђу тим, са за вр ше ном 
ими гра ци јом из се о ских на се ља, ефек ти ду го роч ног опа да ња на та ли те-
та по ста ју ви дљи ви у свим на се љи ма Ју го и сточ не Ср би је (осим оп шти на 
Бу ја но вац и Пре ше во), што зна чи да ће го то во сва на се ља Ју го и сточ не 
Ср би је уско ро по ста ти де по пу ла ци о на. При то ме, ка рак те ри сти ке ста ро-
сне струк ту ре ста нов ни штва уве ли ко из ла зе из окви ра уо би ча је них те о-
риј ских вред но сти (сма тра се да је по пу ла ци ја ушла у ста ди јум нај ду бље 
де мо граф ске ста ро сти ка да ин декс ста ре ња пре ђе 1,25), јер про сеч на вред-
ност ин дек са ста ре ња ста нов ни штва Ју го и сточ не Ср би је из но си 4,48, а у 
ве ли ком бро ју на се ља до сти же вред ност 10 (што зна чи да на де сет ста нов-
ни ка ста ри јих од 60 го ди на до ла зи је дан мла ђи од 20 го ди на). Ку ри о зи тет 
су на се ља са вред но сти ма ин дек са од 95. У 130 на се ља не ма лица мла ђих 
од 20 го ди на, а у 400 на се ља њи хо во уче шће је ма ње од 10%. Раз ме ре де-
мо граф ске де ва ста ци је по ка зу је по да так о кон стант ном ра сту бро ја на се ља 
без жи во ро ђе ња. Већ по чет ком 1970-их у Ју го и сточ ној Ср би ји је за бе ле-
же но 36 та квих на се ља. Про сек за пе ри од 2006–2008. је 432 на се ља у ко ји-
ма ни је за бе ле же но ро ђе ње де те та, а то ком по след ње де це ни је по је ди них 
го ди на њи хов број је пре ла зио и 550 [Војковић, Ко ко то вић и Спа ле вић 
2012].
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КЉУЧ НИ ИЗА ЗО ВИ И МО ГУ ЋИ ПРАВ ЦИ ДЕ ЛО ВА ЊА

При ступ по пу ла ци о ној по ли ти ци у Ср би ји имао је свој раз вој ни ток 
од при мар ног фо ку си ра ња на про бле ме фер ти ли те та, ко ји је ре зул ти рао 
број ним до ку мен ти ма и нај но ви јом Стра те ги јом за под сти ца ње ра ђа ња 
[2018], пре ко де фи ни са ња свих зах те ва ко ји се ста вља ју пред дру штве ну 
за јед ни цу ва за но за де мо граф ско ста ре ње [Влада РС, 2006], до са гле да-
ва ња зна ча ја и по зи ци је им пле мен та ци је по ли ти ке пре ма ми гра ци ја ма 
[Влада РС, 2009; РАПП, 2009]. Сва три сег мен та нео дво ји ва су од укуп не 
по ли ти ке пре ма ре ги о нал ном раз во ју Ср би је, али је чи ње ни ца да упра во 
про стор на ди мен зи ја ових по ли ти ка мо ра да на ђе сво је екс пли цит но ме сто 
уко ли ко же ли мо да по стиг не мо при мар ни циљ урав но те же ног ре ги о нал-
ног раз во ја у свим сфе ра ма дру штве ног би ти са ња. По ста вља се пи та ње 
да ли је то и у ко јој ме ри мо гу ће по сти ћи? Ко ји су пу те ви пре ва зи ла же ња 
про стор но-де мо граф ских дис ба лан са, од но сно у ко јој ме ри су они иза зов 
по пу ла ци о ним по ли ти ка ма. По зна то је да је де мо граф ска по ли ти ка нај ску-
пља по ли ти ка, а де мо граф ске ин ве сти ци је „нај не у хва тљи ви је” ин ве сти-
ци је, та ко да сва ка по ли ти ка пре ма ста нов ни штву ко ја ни је ин те грал ни део 
укуп ног дру штве но-еко ном ског раз во ја и је дан од основ них стра те шких 
ду го роч них ци ље ва и при о ри те та зе мље, на ко ме се озбиљ но и ор га ни-
зо ва но ис тра ја ва, не мо же да ти ре зул та те, а сва ка ко их не мо же да ти у крат-
ком пе ри о ду, што по твр ђу ју и при ме ри нај ра зви је ни јих зе ма ља. 

По гра нич ни про стор пред ста вља по себ но угр о жен пе ри фер ни си-
стем, где мар ги нал ност ни је са мо про стор на, услед фи зич ке уда ље но сти 
од цен та ра раз во ја, већ и дру штве на услед из ра зи тог за о ста ја ња у еко ном-
ском, по ли тич ком или со ци јал ном бла го ста њу [Анђелковић-Сто ил ко вић, 
Де ве џић и Вој ко вић 2018]. Де мо граф ска кре та ња ре зул ти ра ју из ра зи том 
де по пу ла ци јом и на ру ше ним тр жи штем ра да у усло ви ма где изо ло ван 
по ло жај, не раз ви је на ин фра струк ту ра, уда ље ност од цен та ра еко ном ске 
ак тив но сти, на ме ћу ви со ке тро шко ве пру жа ња услу га, па је на ру шен праг 
њи хо ве еко ном ске рен та бил но сти, а ди ску та бил но је (и осе тљи во) пи та ње 
да ли, и шта се мо же по сти ћи, и ко јим ме ра ма по пу ла ци о не по ли ти ке! У 
узр оч но-по сле дич ном кру гу, пе ри фер на ло ка ци ја учи ни ла је по гра нич ну 
област ма ње атрак тив ном за ин ве сти ци је, што је у крај њем ис хо ду ре зул-
ти ра ло со ци јал ном ис кљу че но шћу и ви со ком не за по сле но шћу. Сто па не-
за по сле но сти ста нов ни штва по гра нич них оп шти на у про се ку из но си 24% 
(у не ким оп шти на ма и пре ко 40%). Не за по сле ност је усло вља ва ла еми гра-
ци ју, а ти ме и зна ча јан гу би так људ ског ка пи та ла. По ка за те љи со ци јал не 
ко хе зи је та ко ђе по твр ђу ју не по вољ ни ји по ло жај ових оп шти на у од но су 
на про сек Ср би је [Анђелковић Сто ил ко вић 2018].

С про бле мом мар ги на ли зо ва но сти су сре ће мо се, ме ђу тим, и на дру гим 
ре ги о нал ним ни во и ма, не за ви сно од по гра нич ног по ло жа ја, по сма тра но 
из угла од но са оп штин ски цен тар – пе ри фе ри ја, где ве ли ки број на се ља 
ко ја су уда ље на од цен трал них ме ста „оста ју за бо ра вље на у про сто ру и 
вре ме ну”, не ин те гри са на у оп штин ске си сте ме. То је си ту а ци ја у го то во 
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свим оп шти на ма Ср би је, а по себ но оним ван глав них са о бра ћај них и раз-
вој них ко ри до ра.

Из де мо граф ског угла, у свим овим на сељ ским си сте ми ма мо же мо 
на пра ви ти раз ли ку у по гле ду де мо граф ског ста ди ју ма у ко јем се на ла зе, 
а ко ји се огле да у ја чи ни ути ца ја при род не у од но су на ми гра ци о ну ком-
по нен ту. У из у зет но не раз ви је ним на се љи ма, „сна жно пе ри фе р ним”, при-
род на ком по нен та има ве ћи ути цај на укуп ну по пу ла ци о ну ди на ми ку (у 
овим на се љи ма то ком прет ход не фа зе (е)ми гра ци о на ком по нен та је има-
ла ве ћи ути цај, и ње ним де ло ва њем на ру ше ни су сви де мо граф ски функ-
ци о нал ни кон тин ген ти). Она су пре шла „кри тич ни праг” мо гућ но сти 
де мо граф ског опо рав ка, па су ми ни мал не шан се да ме ре по пу ла ци о не 
по ли ти ке да ју ре зул та те. У раз ви је ни јим пе ри фе р ним на се љи ма још увек 
је из ра же ни ји про блем еми гра ци је, па то да је до зу оп ти ми зма, јер је у 
њи ма по след њи мо ме нат да се, на при мер, по ли ти ком пре ма за по шља ва њу 
де лу је на сма ње ње еми гра ци је. Сто га је у усло ви ма по сто је ће дру штве-
но-еко ном ске си ту а ци је у Ср би ји, ка да је не мо гу ће де ло ва ти у це лом про-
сто ру, оправ да но и по жељ но утвр ди ти ко ја су то на се ља осим оп штин ских 
и ре ги о нал них цен та ра, ко ја, из де мо граф ског угла гле да но, мо гу би ти 
но си о ци ре ви та ли за ци је (као што су се кун дар ни или цен три за јед ни це 
се ла, на се ља са по вољ ни јим пре ди спо зи ци ја ма и сл.) [Војковић 2017]. 
Нео п ход но је да кре а то ри по ли ти ка „уђу у сва ко на се ље” с ци љем да се 
утвр ди где је дру штве на ак ци ја по жељ на и нео п ход на, или је на ру шен 
праг еко ном ских ин ве сти ци ја и де мо граф ске одр жи во сти, па не по сто је 
ре ал не шан се за њи хов оп ста нак. 

И по ред то га што, ге не рал но го во ре ћи, до ла зи до све ве ће хо мо ге-
ни за ци је де мо граф ских про це са на про сто ру Ср би је, они не ма ју исту 
„те жи ну” ни из пер спек ти ве бро ја, од но сно по пу ла ци о не ве ли чи не, упра-
во због из у зет но ве ли ких про стор них дис про пор ци ја у кон цен тра ци ји 
ста нов ни штва. С јед не стра не ни зак ни во кон цен тра ци је ста нов ни штва 
ди рект но од ре ђу је праг одр жи во сти по пу ла ци о них по ли ти ка у не ким 
де ло ви ма Ср би је и во ди ка „де мо граф ској пу сто ши” ши ро ке те ри то ри је 
а, с дру ге стра не, не га тив ни трен до ви у сфе ри фер ти ли те та има ју ве ћу не-
га тив ну ре зул тан ту упра во у ме сти ма нај ве ће кон цен тра ци је. Та ко Бе о град 
да нас има нај ве ћу кон цен тра ци ју фе р тил ног кон тин ген та [Девеџић и Му-
цић 2011] и нај ма њу сто пу укуп ног фер ти ли те та, па је ин тен зи тет сма ње ња 
бро ја жи во ро ђе них нај ди на мич ни ји. Нај ши ре го во ре ћи, гле да но са мо из 
пер спек ти ве по ли ти ке пре ма фер ти ли те ту, до би ци мо гу би ти нај ве ћи 
упра во на про сто ри ма нај ве ће кон цен тра ци је ста нов ни штва. Ка да су у 
пи та њу не раз ви је ни, по гра нич ни, сла бо на се ље ни про сто ри, по ли ти ка 
пре ма ми гра ци ја ма, ко ја иде ка ре ше њи ма у оба сме ра, и еми гра ци је и 
ими гра ци је, и ко ја укљу чу је и по ли ти ку пре ма за по сле но сти, со ци јал ну 
по ли ти ку и сл., мо ра ла би би ти у при мар ном фо ку су.

У кон тек сту ових раз ма тра ња по себ но је зна чај но пи та ње де ме тро-
по ли за ци је, где ујед на ча ва ње ре ги о нал них дис про пор ци ја има да ле ко 
ши ри кон текст од са мо де мо граф ског, и то је про бле ма ти ка ко ја за о ку пља 



669

па жњу еко но ми ста, со ци о ло га, по ли ти ко ло га и дру гих струч ња ка. Из 
угла про сто р ног пла ни ра ња раз ли чи ти су мо де ли ко ји се од но се на де фи-
ни са ње уло ге на се ља и на сељ ских функ ци ја у ин те гра ци ји те ри то ри је, а 
при ступ пре зен то ван у про сто р ном пла ну Ре пу бли ке Ср би је од но си се 
на кон цепт град ске (ур ба не) ре ги је и по ли ти ке по ли цен трич ног раз во ја. 
Функ ци о нал но ур ба но под руч је схва та се као те ри то ри јал на је ди ни ца у 
ко јој се ус по ста вља по себ на ве за из ме ђу гра да и окру же ња, у ко јој је мо гу-
ће ар ти ку ли са ти за јед нич ке про бле ме, и где град има спе ци фич ну уло гу 
функ ци о нал ног по ве зи ва ња и од го во р но сти пре ма раз во ју свог окру же ња. 
То би тре ба ло да до при не се и про це су де мо граф ске ре ви та ли за ци је не-
раз ви је не и де ста би ли зо ва не пе ри фе ри је [РАПП, 2009; РАПП, 2010]. Пред-
у сло ви за уна пре ђе ње те ри то ри јал не ко хе зи је на ре ги о нал ном и др жав ном 
ни воу од но се се и на афир ма ци ју и ин тен зив ни ји раз вој ма лих и по себ но 
гра до ва сред ње ве ли чи не. О зна ча ју гра до ва сред ње ве ли чи не у ре ги о нал-
ном раз во ју Цен трал не Ср би је, све до че по да ци да они са 28,5% уче ству ју у 
укуп ној ур ба ној по пу ла ци ји, са без ма ло 30% у укуп ном бро ју за по сле них, 
са 25% у укуп но оства ре ном до хот ку, са 22,1% у укуп ном бро ју ви ше и ви-
со ко обра зо ва них ста нов ни ка Цен трал не Ср би је. У том сми слу, сма тра се 
да гру па гра до ва сред ње ве ли чи не пред ста вља сто жер ус по ста вља њу хо-
мо ге ног на ци о нал ног ур ба ног си сте ма ко ји би во дио по ве ћа њу сте пе на 
кон зи стент но сти на сељ ске мре же и убла жа ва њу про стор но-де мо граф ских 
дис ба лан са [Војковић и Ко ко то вић 2009; Жи ва но вић 2015]. 

* * *

Ма да је пи та ње ка ко фор му ли са ти стра те ги ју и по ли ти ку про стор ног 
и ре ги о нал ног раз во ја Ср би је ко је би во ди ле ујед на ча ва њу по сто је ћих 
ре ги о нал них дис па ри те та у ве ли кој ме ри хи по те тич ког ка рак те ра, нео-
спор на је чи ње ни ца да аде ква тан при ступ по пу ла ци о ној по ли ти ци мо ра 
чи ни ти нео дво јив сег мент сва ке та кве стра те ги је. По пу ла ци о на по ли ти ка 
не са мо да мо ра упра вља ти свим круп ним иза зо ви ма де мо граф ског тре-
нут ка Ср би је у сфе ри на та ли те та, ста ре ња и ми гра ци ја, већ они мо ра ју 
би ти ја сно пре по зна ти на свим про стор ним ни во и ма, од нај у жег ло кал ног 
до нај ши рег на ци о нал ног, а ме ре та квих по ли ти ка им пле мен ти ра не у све 
сфе ре со ци јал ног и еко ном ског раз во ја. 

Дис па ри те ти про стор но-де мо граф ске струк ту ре су та кви да као неоп-
ход ност на ме ћу да се од ре ди праг де мо граф ске одр жи во сти по је ди них 
ло кал них на сељ ских си сте ма, да се де фи ни шу при о ри те ти и прав ци де-
мо граф ског де ла ња, не са мо ка да су у пи та њу не до вољ но раз ви је на под-
руч ја, већ и бе о град ског ме тро по ли те на, јер је у ње му скон цен три сан 
нај ве ћи де мо граф ски по тен ци јал, а да се по том на кон зи стен тан и це ло вит 
на чин тре ти ра ју од ре ђе не про стор не це ли не као ен ти те ти са за јед нич ким 
про бле мом.
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SUM MARY: The sig ni fi can ce of the re gi o nal dis pro por ti ons at the ter ri tory of 
Ser bia, when it co mes to de mo grap hic re so ur ces, im po ses in front of the so cial com mu-
nity a task for pu blic po licy me a su res to be mo re ef fi ci ent and mo re pre ci sely ad dres sed 
to wards the lo cal com mu ni ti es whe re the li mit of the ir pos si ble ac ting has not been per-
tur ba ted yet. Thus, de fi ning of co he rent pu blic po li ci es re qu i res good re se arch of the 
de mo grap hic pro ces ses and pro blems on all le vels and de fi ning de ve lop men tal so lu ti ons 
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in ac cor dan ce with them. Di men si o ning of de mo grap hic po ten ti als is one of the chal len-
ges and pri o ri ti es of spa tial plan ning as well, as a con trol ling in stru ment that has been 
ga i ning sig ni fi can ce in mo dern con di ti ons. Fo re ign ex pe ri en ce in this fi eld, i.e. the system 
of spa tial plan ning in Eu ro pean co un tri es, with the spe cial at ten tion paid to the ways of 
sol ving pro blems con nec ted to de mo grap hic pro ces ses and ap pe a ran ces, is un do ub tedly 
in struc ti ve for the do me stic prac ti ce and the esta blis hment of pu blic po li ci es on sta te and 
lo wer re gi o nal le vels. Gi ven the fact that the ine qu a lity in de ve lop ment is ca u sed, abo ve 
all, by the ex pres si ve me tro pli za tion and po la ri za tion of the Se r bian ter ri tory, in mo dern 
con di ti ons it is con si de red that the ap pli ca tion of the polycen tric de ve lop ment mo del co uld 
help avo i ding fu rt her ex ces si ve eco no mic and de mo grap hic con cen tra tion. It in clu des 
eco no mic com pe ti ti ve ness and so cial equ a lity (su sta i na ble de ve lop ment) as pre-re qu i si tes 
for the di mi nis hing of lo cal dis pa ri ti es to the ac cep ta ble mi ni mum. In that sen se, it is 
con si de red that a gro up of mid dle si zed towns re pre sents a pi vot in esta blis hing ho mo ge-
ne o us na ti o nal ur ban system which wo uld lead to the in cre a se in the de gree of set tle ment 
net work con si stency. It is ne ces sary that the en de a vo ur to de cen tra li ze Se r bia be ela bo-
ra ted with con cre te me a su res and in stru ments that wo uld ro u te furt her sta te de ve lop ment, 
me a ning af fir ma tion of the mid dle si zed towns. 

KEYWORDS: po pu la tion po li ci es, spa tial-de mo grap hic mis ba lan ces, polycen tric 
de ve lop ment mo del, mid dle si zed towns
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СА ЖЕ ТАК: Те ри то ри јал на кон цен тра ци ја ста нов ни штва пред ста вља 
ва жну ком по нен ту ор га ни за ци је ге о про сто ра. Њен зна чај се огле да у то ме 
што по ка зу је ве зе и од но се еле ме на та де мо граф ских си сте ма у про сто ру 
и но ве ре ла ци је са еле мен ти ма оста лих про стор них си сте ма. Про стор Ср би је 
ка рак те ри шу не га тив на де мо граф ска обе леж ја ко ја су по сле ди ца, пре све га, 
со цио-еко ном ског раз во ја. Та кво ста ње ја сно упу ћу је на укуп но сма ње ње 
и не рав но мер ну кон цен тра ци ју ста нов ни штва ко ја се ма ни фе сту је у ре гио-
нал ној и уну тар ре ги о нал ној не јед на ко сти. Упо тре бом ода бра них ме ра, 
тех ни ка и ме то да мо же се пре ци зно утвр ди ти сте пен кон цен тра ци је ста-
нов ни штва на од ре ђе ној те ри то ри ји. Циљ овог ра да је да при ка же и об ја сни 
ре ги о нал не раз ли ке у кон цен тра ци ји ста нов ни штва Ре пу бли ке Ср би је 
при ме ном иза бра ног ме то да, ин дек са кон цен тра ци је. Ана ли зом ре зул та та 
да тог ин дек са ја сно се мо гу из дво ји ти зо не кон цен тра ци је и де кон цен тра-
ци је, од но сно дис пер зи је ста нов ни штва, као и не ко ли ко ва ри ја ци ја из ме ђу 
њих, на осно ву ко јих се мо гу де таљ но обра зло жи ти ре ги о нал не раз ли ке у 
кон цен тра ци ји ста нов ни штва Ре пу бли ке Ср би је.

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: кон цен тра ци ја, ин декс, ста нов ни штво, ре ги о нал не 
раз ли ке, Ср би ја

Пи та ње рас по ре да и раз ме шта ја ста нов ни штва пред ста вља ва жан 
сег мент по пу ла ци о них ис тра жи ва ња. По се бан зна чај ових сту ди ја огле да 
се у то ме што ана ли за о про стор ној ди стри бу ци ји при ка зу је сте пен кон-
цен тра ци је и дис пер зи је ста нов ни штва на од ре ђе ном про сто ру [Спасовски 
и Шан тић 2015; Port nov and Pe ar lmut ter 1999]. Ре ги о нал ни дис па ри те ти у 
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ди стри бу ци ји и кон цен тра ци ји ста нов ни штва усло вље ни су фи зич ко гео-
граф ским, де мо граф ским, дру штве но-еко ном ским, со ци јал ним и кул ту ро-
ло шким усло ви ма. Као по сле ди ца де ло ва ња на ве де них узр о ка рас по де ла 
ста нов ни штва на те ри то ри ји др жа ве ни је је дин стве на, већ се ја вља ју 
од ре ђе не ре ги о нал не раз ли ке. У раз вит ку на се ље но сти то ком исто ри је 
ја ча ла је тен ден ци ја кон цен тра ци је ста нов ни штва што је би ло у скла ду 
са од ви ја њем тран зи ци је де мо граф ског раз вит ка и свих ње го вих еле ме на-
та у кон тек сту дру штве не мо дер ни за ци је. То нај бо ље илу стру је гру пи-
са ње ста нов ни штва у град ским на се љи ма и на ма њем про сто ру, што је 
гло бал ни и ре ги о нал ни про цес у тран зи ци ји еко но ми је и дру штва [Грчић 
1990].

Из ра зи те по сле ди це на про сто р ни раз ме штај ста нов ни штва Ср би је 
имао је бр зи при вред ни пре о бра жај др жа ве, по сле Дру гог свет ског ра та, 
из пре те жно аграр не у сред ње раз ви је ну зе мљу. Про це си ин ду стри ја ли-
за ци је, ур ба ни за ци је и де а гра ри за ци је од ви ја ли су се у свим др жа ва ма раз-
ли чи тим тем пом, мо да ли те ти ма и по сле ди ца ма на про сто р ну ор га ни за ци ју. 
В. Јо кић [2015] на во ди да су се ови про це си у Ср би ји од ви ја ли сти хиј ски и 
не кон тро ли са но. Та кво ста ње је усло ви ло ја ке уну тра шње ми гра ци је на 
ре ла ци ји се ло –град што је про у зро ко ва ло озбиљ не по ре ме ћа је и не рав но-
те же, ка ко у по гле ду де мо граф ских обе леж ја та ко и у про стор ном раз ме-
шта ју и кон цен тра ци ји ста нов ни штва.

Циљ овог ра да je да об ја сни те ри то ри јал ну гру пи са ност ста нов ни-
штва Ре пу бли ке Ср би је и да на осно ву до би је них ре зул та та ис тра жи ва ња 
раз мо три ре ги о нал не раз ли ке, пре ма из дво је ним ста ти стич ким ре ги о ни-
ма: Вој во ди на, Ју жна и Ис точ на Ср би ја1, Шу ма ди ја и За пад на Ср би ја и 
Бе о град, у ње ној кон цен тра ци ји. Ре ги он Ко со ва и Ме то хи је је, услед не-
по сто ја ња по да та ка, из о ста вљен из да ље ана ли зе. С об зи ром да су ис тра-
жи ва ња на ми кро ни воу нај ре ле вант ни ја за број не ана ли зе, да та ана ли за 
је спро ве де на на ни воу нај ма њих те ри то ри јал них је ди ни ца (на се ља) за 
две по пи сне го ди не 1961. и 2011. Из тог раз ло га обим ра да не до зво ља ва 
овом при ли ком де таљ ну ана ли зу и упо ре ђе ње са зе мља ма ре ги о на и окол ним 
др жа ва ма, већ је ана ли за огра ни че на на те ри то ри ју Ре пу бли ке Ср би је. 
За хва љу ју ћи ком па ра тив ној ана ли зи до би је них ре зул та та, мо гу се утвр-
ди ти про сто р но-вре мен ске про ме не ко је се, пре све га, огле да ју у не рав-
но мер ној и по ла ри зо ва ној те ри то ри јал ној кон цен тра ци ји ста нов ни штва 
Ср би је.

МЕ ТО ДО ЛО ГИ ЈА

Про у ча ва ње ди стри бу ци је ста нов ни штва има ве ли ки зна чај за разу-
ме ва ње де мо граф ских од ли ка ис тра жи ва ног под руч ја. Ва жност кон цеп та 
кон цен тра ци је ста нов ни штва огле да се у то ме што пру жа кван ти та тив ну 
ме ру рас по де ле по пу ла ци је на не ком про сто ру. Ви ше па жње овој те ма-

1 У оп шти на ма Пре ше во и Бу ја но вац ве ћи на при пад ни ка ал бан ске на ци о нал не за јед-
ни це је бој ко то ва ла по след њи по пис 2011. го ди не па су по да ци о ста нов ни штву на ни воу 
на се ља не пот пу ни.
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ти ци по све ћу је се од 60-их го ди на, ка да су из вр ше не кла си фи ка ци је ме ра 
про сто р не ди стри бу ци је. Пре ма јед ној од њих про стор не ме ре об у хва та ју 
ме ре гу сти не на се ље но сти, ме ре кон цен тра ци је, ме ре раз ме шта ја, цен-
тро граф ске ме ре и ме ре по пу ла ци о ног по тен ци ја ла [Dun can 1957].

Ана ли за кон цен тра ци је и дис пер зи је ста нов ни штва на од ре ђе ном 
про сто ру пред ста вља ком плек сан про блем ис тра жи ва ња те је нео п ход но 
при ме ни ти сло же не, си сте мат ске на чи не да би се до шло до на уч ног са зна-
ња о овој те ми. За од ре ђи ва ње сте пе на кон цен тра ци је и дис пер зи је ста нов-
ни штва ко ри сте се раз ли чи те ста ти стич ке ме ре (Џи ни јев, Ху ве ров ин декс, 
Ло рен цо ва кри ва, ин декс кон цен тра ци је, ин декс ен тро пи је, Хер фин дал-
-Хирш ма нов ин декс, ло ка ци о ни ко е фи ци јент и др.) [Pla ne and Ro ger son 
1994]. При ме ном на ве де них ме ра од ре ђи ва не су кон цен тра ци је и раз ме штај 
ста нов ни штва са раз ли чи тих аспе ка та, у све ту као и у по је ди ним под-
руч ји ма (Евро па: [Ma r ti-Hen ne berg 2005]; зе мље у раз во ју: [Mac Kel lar and 
Vi ning 1995]; САД: [Ot ter strom 2001]; Тан за ни ја: [Ma du lu 2005]; Швај цар-
ска: [Kah sai and Scha ef fer 2010]; Ин ди ја: [Ban so de 2017]). Ис тра жи ва ња 
кон цен тра ци је и ди стри бу ци је ста нов ни штва Ср би је спро веде на су у 
ви ше на вра та од стра не не ко ли ко ау то ра. Ме ре кон цен тра ци је на шле су 
при ме ну у про у ча ва њи ма раз ме шта ја укуп ног ста нов ни штва [Спасовски 
1994, 1996; Спа сов ски и Шан тић 2012; Шан тић 2013, 2014], по је ди них де-
мо граф ских ка рак те ри сти ка ста нов ни штва (аграр ног ста нов ни штва: [Спа-
совски 1988; То до ро вић 1988]; ми грант ског ста нов ни штва: [Спасовски и 
Шан тић 2015] и про стор не ор га ни за ци је ин ду стри је [Грчић 1990]).

У скла ду са свр хом и ци љем ра да иза бра ни ме тод овог ис тра жи ва ња 
је ин декс кон цен тра ци је, ко ји пред ста вља од нос из ме ђу укуп ног ста нов-
ни штва на од ре ђе ним по вр ши на ма те ри то ри јал них је ди ни ца (на се ља) 
пре ма истим по ка за те љи ма за др жа ву у це ли ни. Из ра чу на ва се на осно ву 
фор му ле:

Vo  VrIk = — : —Po  Pr

где V0 и Vr пред ста вља ју укуп но ста нов ни штво на се ља и др жа ве, а Р0 и 
Рr по вр ши ну на се ља и др жа ве. Вред но сти ин дек са ко је су бли же 1 зна че 
рав но мер ни ји рас по ред, ве ли чи не ма ње од 1 се од но се на дис пер зи ју ста-
нов ни штва, а ве ће од 1 на кон цен тра ци ју ста нов ни штва у по сма тра ним 
про стор ним је ди ни ца ма [Спасовски 1988].

На осно ву до би је них вред но сти ин дек са кон цен тра ци је, на те ри то-
ри ји Ср би је мо гу се из дво ји ти сле де ће про стор но-де мо граф ске зо не раз ли-
чи тих ти по ва кон цен тра ци је: зо на дис пер зи је, зо на уме ре не, зо на ви со ке 
и зо на из ра зи то ви со ке кон цен тра ци је.

С об зи ром да је упо тре ба ка ра та у де мо граф ским ана ли за ма не за о-
би ла зна при ли ком са гле да ва ња про стор них аспе ка та про ме на и кре та ња 
ста нов ни штва [Бајат и сар. 2011], при ка зи ва ње ре зул та та ис тра жи ва ња 
на овај на чин има по себ ну ва жност за да ту сту ди ју. Упо тре бом кар то-
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граф ског ме то да по стиг ну та је по тре ба за јед но став ним и пре глед ним 
при ка зи ва њем ма те ри ја ла и мо гућ но шћу за ње го ву ана ли зу. По ред то га, 
ко ри шће њем овог ме то да са гле да не су про ме не вред но сти по ка за те ља 
кроз од ре ђе ни вре мен ски пе ри од и омо гу ће но је упо ре ђи ва ње до би је них 
ре зул та та из ме ђу ана ли зи ра них те ри то ри јал них је ди ни ца.

РЕ ЗУЛ ТА ТИ ИС ТРА ЖИ ВА ЊА

Упо ред на ана ли за ре зул та та ин дек са кон цен тра ци је ука зу је на из ве сне 
раз вој не тен ден ци је, од но сно про ме не у кон цен тра ци ји ста нов ни штва 
Ср би је за две по сма тра не по пи сне го ди не. Про ме не ко је се ја вља ју, пре 
све га, огле да ју се у све из ра же ни јој по ла ри за ци ји на јед ној и дис пер зи ји на 
дру гој стра ни, са из ве сним од сту па њи ма на ме ђу ре ги о нал ном и уну тар-
ре ги о нал ном ни воу. Вред но сти ин дек са кон цен тра ци је на ме ђу ре ги о нал-
ном ни воу у по сма тра ном пе ри о ду по ка зу ју тренд сма ње ња у Ре ги о ну 
Шу ма ди је и За пад не Ср би је (са 0,95 на 0,82), као и у Ре ги о ну Ју жне и 
Ис точ не Ср би је (са 0,89 на 0,64), док је у Вој во ди ни кон цен тра ци ја ста нов-
ни штва са уме ре не пре шла у ни ску (са 1,08 на 0,90). Нај ве ћу про сеч ну 
вред ност да тог по ка за те ља има Ре ги он Бе о гра да ко ји бе ле жи кон стан та но 
по ве ћа ње (са 3,70 на 5,50). По да ци на ми кро ни воу по ка зу ју тренд кон цен-
тра ци је у 11,3% на се ља, а по пу ла ци о не дис пер зи је у 88,7% на се ља.

Зо на дис пер зи је ста нов ни штва

Зо на дис пер зи је (Ik < 1,00) об у хва та нај ве ћи број на се ља и у по сма-
тра ном пе ри о ду има тен ден ци ју про стор не екс пан зи је (1961: 70,8%; 2011: 
84,9% укуп ног бро ја на се ља). Про стор но-де мо граф ска тран сфо р ма ци ја 
на се ља овог ти па огле да се у де кон цен тра ци ји ста нов ни штва. На ре пу-
блич ком ни воу 1961. го ди не ова зо на је об у хва та ла 2.880.221 ста нов ни ка, 
док се 2011. го ди не, обр ну то про пор ци о нал но по вр ши ни, број ста нов ни-
ка сма њио на 2.040.497.

Ана ли за ин дек са кон цен тра ци је на ме ђу ре ги о нал ном ни воу по ка зу је 
да зо ни дис пер зи је и 1961. и 2011. го ди не при па да ви ше од по ло ви не на-
се ља у свим ре ги о ни ма. На се ља ко ја при па да ју зо ни дис пер зи је ка рак те-
ри ше од ма као про цес де по пу ла ци је ко ји је оства рен у усло ви ма сма ње не 
ре про дук ци је и из ра же них еми гра ци о них про це са. Упо ре до с про це си ма 
ин ду стри ја ли за ци је, ур ба ни за ци је и де а гра ри за ци је ја вља се за о ста ја ње 
у еко ном ском раз во ју ру рал них на се ља, тран сфе ра до та да аграр ног ста нов-
ни штва у не а грар не де лат но сти про ме ном до ми ци ла, што је ин тен зи ви-
ра ло еми гра ци ју ста нов ни штва у рад ном и ре про дук тив ном пе ри о ду и 
пре не ло те жи ште при род ног об на вља ња на ур ба на на се ља. По сле ди ца 
по ме ну тих про це са су сма ње не сто пе фер ти ли те та и по ве ћа не сто пе мор-
та ли те та, што је до ве ло до не га тив ног при род ног при ра шта ја у на се љи ма 
ове зо не на те ри то ри ји Вој во ди не од 1989. го ди не и Цен трал не Ср би је од 
1992. го ди не [Спасовски и сар. 2012]. Ин тен зив но и ду го трај но де ло ва ње 
ових до га ђа ја ис цр пе ло је по пу ла ци о не мо гућ но сти по је ди них на се ља ове 
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зо не што је да ље до ве ло до њи хо вог по сте пе ног де мо граф ског пра жње ња 
[Миличић 2004]. 

По сма тра но на ни воу свих на се ља нај ве ћи удео ме ђу ре ги о ни ма у по-
сма тра ном пе ри о ду има Ре ги он Шу ма ди је и За пад не Ср би је (1961: 45,9%; 
2011: 46,2%), а нај ма њи Ре ги он Бе о гра да (1961: 2,1%; 2011: 2,2%). У ре гио-
нима Вој во ди не и Ју жне и Ис точ не Ср би је, као и у Ре ги о ну Шу ма ди је и 
За пад не Ср би је 2011. го ди не зо на дис пер зи је је об у хва та ла ви ше од 85% 
свих на се ља, док је је ди но у Ре ги о ну Бе о гра да ње на вред ност би ла знат но 
ма ња (51,2%).

У Ср би ји 2011. го ди не јед на че твр ти на на се ља има ла је ма ње од 100 
ста нов ни ка, нај ви ше у ре ги о нима Ју жне и Ис точ не Ср би је (62%) и Шу ма-
ди је и За пад не Ср би је (34%) [Јокић 2013]. Про стор у ко јем је зо на дис пер-
зи је оства ри ла нај ве ћи на пре дак у по сма тра ном пе ри о ду је Ре ги он Ју жне 
и Ис точ не Ср би је. У овом ре ги о ну 1961. го ди не са вред но сти ма Ik ма њим 
од 0,30 би ла су по је ди на на се ља бо р ске обла сти као што су: Врат на, Ре ка, 
Де бе ли Луг, Лу ка и Тан да, али и не ка на се ља за је чар ске обла сти: Гор ња 
Бе ла Ре ка, Пе тру ша и Ја бла ни ца. У Ре ги о ну Вој во ди не 2011. го ди не ба-
нат ска област је би ла нај у гро же ни ја про це сом де кон цен тра ци је, об у хва-
та ју ћи чак 90,5% свих на се ља, ма хом у по гра нич ним оп шти на ма (Но ви 
Кне же вац, Чо ка, Жи ти ште, Се чањ, План ди ште, Вр шац, Бе ла Цр ква) 
[Ђуркин 2018]. Кон ти ну и ран не га ти ван при род ни при ра штај на те ри то ри-
ји Ба на та ко ји се бе ле жи од 1980. го ди не узр ок је ши ре ња зо не дис пер зи је, 
док се у оста лим обла сти ма Ре ги о на Вој во ди не не га ти ван тренд бе ле жи 
ка сни је [РЗС, 2012]. Упо ред на ана ли за ука зу је да се зо на дис пер зи је про-
ши ри ла на ра чун остал них, док су на се ља са ни ским вред но сти ма ин-
дек са кон цен тра ци је за бе ле жи ла још ни же вред но сти. Ми ни мал на вред-
ност Ik из но си ла је 0,01 (Ба јин ци, Ру пље, Гор ње Ро ма нов це, Гра па, Пре ко-
ра ђа, Гра ди ште и Пе стиш). Ин тен зи ван про цес де по пу ла ци је до вео је до 
га ше ња ру рал них до ма ћин ста ва и из у ми ра ња по је ди них се о ских на се ља 
па је 2011. го ди не ре ги стро ва но 11, уз 203 на се ља ко ја има ју ма ње од 20 
ста нов ни ка и про сеч ну ста рост пре ко 50 го ди на, на осно ву че га се мо же 
прет по ста ви ти да ће у бу дућ но сти тај број би ти ве ћи [Martinović i Rat kaj 
2015]. Са о бра ћај на изо ло ва ност, еко ном ска за о ста лост ко ју од ли ку је не-
до ста так од го ва ра ју ће ин фра струк ту ре и про из вод них ка па ци те та, уз 
не га тив не де мо граф ске од ли ке, пр вен стве но не по вољ на ста ро сна струк-
ту ра (про сеч на ста рост ста нов ни ка Пе сти ша је 78,3; Гра пе 76,8; Гра ди шта 
75,3 го ди на), глав не су ка рак те ри сти ке на се ља зо не дис пер зи је.

Зо на уме ре не кон цен тра ци је ста нов ни штва

Зо на уме ре не кон цен тра ци је (Ik > 1,01 < 2,00) об у хва та про стор ко ји 
је до жи вео нај ве ћу про стор но-де мо граф ску тран сфо р ма ци ју. Ин дек си 
кон цен тра ци је по ка зу ју да је на по чет ку по сма тра ног пе ри о да (1961) у 
23,9% на се ља жи ве ло 1.692.497 ста нов ни ка Ср би је. У на ред ном пе де се-
то го ди шњем пе ри о ду број на се ља и број ста нов ни ка се ума њио за око 
три пу та (8,4% на се ља и 776.220 ста нов ни ка).
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У свим ре ги о ни ма уо ча ва се сма ње ње про цен ту ал ног уде ла на се ља 
у на ве де ној зо ни. Нај ве ће сма ње ње бе ле жи се у Ре ги о ну Бе о гра да (1961: 
43,4%; 2011: 23,5%), док је нај ма ње сма ње ње при ме ће но у Ре ги о ну Вој во-
ди не (1961: 17,6%; 2011: 8,6%). Сма ње ње ин дек са кон цен тра ци је до ве ло је 
до про сто р ног су жа ва ња зо не уме ре не кон цен тра ци је, с јед не и ши ре ња 
зо не дис пер зи је, с дру ге стра не. Нај рав но мер ни ју кон цен тра ци ју ста нов-
ни штва (Ik = 1,03 – 1,84) 2011. го ди не има ла су сле де ћа на се ља Ре ги о на 
Бе о гра да: Ум ча ри, Бре сто вик, За бреж је, Сту бли не и Ђу рин ци. Не ка од на-
се ља ко ја су пре тр пе ла тран сфор ма ци ју у ко рист зо не дис пер зи је су: Бач ки 
Ви но гра ди, Ру ско Се ло, Рт ко во, Се дла ре.

При вред ни крах 90-их го ди на и успо ра ва ње при вред ног раз во ја сма-
њи ло је ја чи ну и ве ли чи ну гра ви та ци о них ути ца ја но си о ца при вред ног 
раз во ја. Ис цр пље ни де мо граф ски по тен ци ја ли њи хо вог ру рал ног за ле ђа 
до ве ли су до да љег про це са де кон цен тра ци је. Де мо граф ски раз вој ру рал-
них на се ља усло вљен је бли зи ном и ути ца јем ових цен та ра. У до ли на ма 
Ве ли ке, Ју жне и За пад не Мо ра ве, на про сто ру Шу ма ди је и се ве ро за пад-
ног де ла Вој во ди не до шло је до пре ра зме шта ја ста нов ни штва. Под гра ви-
та ци о ним ути ца јем Кра гу јев ца, Кру шев ца, Кра ље ва, Чач ка, Ни ша, Ле сков-
ца, Сом бо ра, не ка на се ља у њи хо вој не по сред ној око ли ни, као ре зул тат 
сна жног и ду го трај ног под сти цај ног де ло ва ња на ве де них гра до ва, у струк-
тур ном и функ ци о нал ном по гле ду су тран сфор ми са на и да нас пред ста вља-
ју ин те грал ни део град ске ре ги је, па су вред но сти ин дек са кон цен тра ци је 
у њи ма ве ће (на ла зе се у зо ни ви со ке кон цен тра ци је). С дру ге стра не, се о-
ска на се ља на ве ћој уда ље но сти, услед огра ни че ног еко ном ског раз во ја, 
ма лог бро ја основ них функ ци ја, не до стат ка ин ве сти ци ја, не по вољ не обра-
зов не струк ту ре, ушла су у фа зу де мо граф ског ста ре ња, гу бе ста нов ни штво 
и пре ла зе у зо ну уме ре не кон цен тра ци је. Осим ру рал них на се ља ко ја су 
до ми нант на, овој зо ни при па да и ма ли број (6,4%) ур ба них на се ља по пут 
Бе че ја, Апа ти на, Ко ви на, Ћи ћев ца, Бо си ле гра да, Ку че ва и Со ко ба ње.

Зо на ви со ке кон цен тра ци је ста нов ни штва

Зо на ви со ке кон цен тра ци је (Ik > 2,01 < 10,00) од ли ку је се ста бил ним 
кре та њем бро ја на се ља (1961: 4,6%; 2011: 4,7% на се ља) и бла гим трен дом 
кон цен тра ци је ста нов ни штва у њи ма (1961: 1.127.213; 2011: 1.376.140 ста нов-
ни ка Ср би је). Нај ве ће про стор но ши ре ње ове зо не уо ча ва се у Ре ги о ну 
Бе о гра да (1961: 9,0%; 2011: 15,1% на се ља). Не знат но по ве ћа ње за бе ле же но 
је у Ре ги о ну Шу ма ди је и За пад не Ср би је, док је у Ре ги о ну Вој во ди не про-
це нат на се ља ко ји при па да овој зо ни на по чет ку, као и на кра ју по сма тра-
ног пе ри о да остао исти. До сма ње ња је до шло је ди но у Ре ги о ну Ју жне и 
Ис точ не Ср би је (1961: 4,6%; 2011: 3,7% на се ља).

Од ли ка зо не ви со ке кон цен тра ци је је по сто ја ње уса мље них на се ља 
или гру па на се ља окру же них зо ном ни ске кон цен тра ци је. На про сто ру 
Ср би је ка рак те ри ше их зо нал ни рас по ред: на се ља ко ја чи не за ле ђа нај ве ћих 
гра до ва и на се ља дуж Ко ри до ра 10 и 7. Под ду го го ди шњим сна жним ур ба-
ним ути ца јем, до шло је до ши ре ња ур ба них функ ци ја и ка рак те ри сти ка 
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фор ми ра ју ћи при град ску зо ну, на се ља не а грар ног или ме шо ви тог ти па, 
око гра до ва: Бе о гра да у пе ри фер ним бе о град ским оп шти на ма Ба ра је во, 
Чу ка ри ца, Гроц ка, Мла де но вац, Обре но вац, Со пот, Во ждо вац (Гроц ка, 
Вр чин, Ум ка, Срем чи ца, Бе ли По ток, Пи но са ва), Но вог Са да (Ве тер ник, 
Бу ди са ва, Фу тог) и Ни ша (Бу бањ, По по вац, Го р ња То по ни ца).

Зна чај Ко ри до ра 10 као глав не раз вој не осо ви не Ср би је по твр ђен је 
ти ме да од 32 на се ља град ског ти па у ње го вом аре а лу, пре ко 50% се на-
ла зи у зо ни ви со ке кон цен тра ци је. Она об у хва та мре жу ма лих и гра до ва 
сред ње ве ли чи не у ко ји ма је до шло до по ве ћа ња вред но сти ин дек са кон-
цен тра ци је: Су бо ти ца, Ста ра Па зо ва, Ин ђи ја, Ћу при ја, Па ра ћин, Алек си-
нац и др. За хва љу ју ћи свом по ло жа ју и раз ви је ној ин фра струк ту ри по-
год на су за при лив ин ве сти ци ја, па као та ква пред ста вља ју под руч ја са 
зна чај ним по пу ла ци о ним по тен ци ја лом [Stojanović i Voj ko vić 2005]. 

На про сто ру Ис точ не Ср би је у ви ду остр ва ви со ке кон цен тра ци је 
(Сли ка 1), из два ја ју се не ка да ве ли ки оп штин ски цен три (Кла до во, Не го-
тин, За је чар, Кња же вац, Бор). Ви ше де це ниј ска еми гра ци ја ста нов ни штва 
са овог про сто ра, уз тра ди ци о нал ни та ко зва ни „си стем јед ног де те та” 
до ве ла је до ин тен зив ног про це са ста ре ња, ду го трај не де по пу ла ци је и 
га ше ња се о ских до ма ћин ста ва [Кнежевић 2013]. На ве де ни про цес се од-
ви јао, пр вен стве но, у пе ри фер ним се о ским на се љи ма, ко ја су у јед ном 
де лу и по гра нич на, ван зна чај них са о бра ћај них пра ва ца, а као по сле ди ца 
то га фор ми ран је са да шњи раз ме штај и кон цен тра ци ја ста нов ни штва. 
Нај ве ћи део про сто ра Jугозападне Ср би је, због фи зич ко ге о граф ске пре-
ди спо ни ра но сти те ре на и еко ном ских фак то ра, ка рак те ри ше ни зак ни во 
кон цен тра ци је. Ме ђу тим, ути цај спе ци фич них ет но кул тур них фак то ра 
је до ми нан тан. По је ди на на се ља на ла зе се у ста ди ју му де мо граф ске мла-
до сти или де мо граф ске зре ло сти са пре ко 40% мла дог ста нов ни штва у 
укуп ној по пу ла ци ји, па су услед ви со ког при род ног при ра шта ја вред но-
сти кон цен тра ци је ста нов ни ка по ве ћа не [РЗС, 2012]. То су на се ља: Ду бо ва, 
Хот ко во, Мур и Ива ње на под руч ју оп шти на на се ље них ста нов ни штвом 
му сли ман ске ве ро и спо ве сти (Но ви Па зар, Ту тин, Сје ни ца). На ве де не оп-
шти не од ли ку ју се нај ви шим сто па ма при род ног при ра шта ја у Ср би ји по 
по пи су 2011. го ди не, чи ји оп штин ски цен три на осно ву мо де ла про ши ре-
не при род не ре про дук ци је пред ста вља ју по ло ве по пу ла ци о ног ра ста.

Зо на из ра зи то ви со ке кон цен тра ци је ста нов ни штва

Зо на из ра зи то ви со ке кон цен тра ци је (Ik > 10,01) об у хва та нај ма њи 
про стор од све га 1,7% на се ља (2011) и у по сма тра ном пе ри о ду го то во да 
ни је би ло ње ног про стор ног ши ре ња (1961: 0,7%). Ме ђу тим, ин тен зив ни 
про це си раз ме шта ја и пре ра зме шта ја ста нов ни штва до ве ли су до ње го ве 
екс пан зи је за чак три пу та (1961: 980.597; 2011: 2.975.038 ста нов ни ка), чи-
не ћи је ујед но зо ном ко ја се од ли ку је нај ве ћом кон цен тра ци јом ста нов ни-
штва (41,4% укуп ног ста нов ни штва Ср би је). Од укуп ног бро ја ста нов ни-
ка ове зо не чак 44,6% је кон цен три са но у ре ги о ну Бе о гра да, по том сле де 
оста ли ре ги о ни.
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На по чет ку по сма тра ног пе ри о да 1961. го ди не су ис кљу чи во град ска 
на се ља има ла вред но сти ин дек са >10,0, док је до од ре ђе них про ме на до-
шло 2011. го ди не. Зо на из ра зи то ви со ке кон цен тра ци је је у Ре ги о ну Вој-
во ди не 2011. го ди не об у хва та ла два на се ља из ка те го ри је оста лих: Но ва 
Па зо ва и Но ви Ба нов ци; у Ре ги о ну Ју жне и Ис точ не Ср би је: Брат ми лов-
це, До ња Вре жи на и Ни ко ла Те сла; у Бе о град ском ре ги о ну: Ка лу ђе ри ца, 
Мла де но вац (се ло), Рва ти; у Ре ги о ну Шу ма ди је и За пад не Ср би је: Луг, 
Се вер ни Ко чар ник и Ма ло Го ло во де.

У окви ру ове зо не уо ча ва ју се и на се ља-тач ке из у зет не кон цен тра-
ци је ста нов ни штва (вред ност Ik > 30,01). О ин тен зи ви ра ном про це су кон-
цен тра ци је све до че и по да ци да је 1961. го ди не ова кву вред ност ин дек са 
има ло на се ље Бе о град у оп шти на ма Вра чар, Ста ри Град, Сав ски Ве нац, 
Зве зда ра и Лај ко вац, док је да нас та квих на се ља че ти ри пу та ви ше. Од 
1992. го ди не ста нов ни штво Ре ги о на Бе о гра да не об на вља се при род ним 
пу тем јер је сто па при род ног при ра шта ја не га тив на, па пре суд ну уло гу 
у по пу ла ци о ном ра сту овог ре ги о на има ми гра ци о на ком по нен та, од но сно 
по зи ти ван ми гра ци о ни сал до. С дру ге стра не, зна чај на раз ли ка из ме ђу 
Ре ги о на Бе о гра да и оста лих ре ги о на за па жа се ка да се упо ре ди удео же на 
фер тил ног кон тин ген та. Пре ма овом кри те ри ју му, Ре ги он Бе о гра да и Ре-
ги он Ју жне и Ис точ не Ср би ја раз ли ку ју се за го то во 20% [Генерални план 
Бе о гра да 2021, 2003]. Из ра зит пре о бра жај, у по гле ду по ве ћа ња вред но сти 
ин дек са кон цен тра ци је у по сма тра ном пе ри о ду, оства рен је у Но вом Са ду, 
Но вом Па за ру, Кру шев цу, Свр љи гу, Мла де нов цу (се ло) и Ту ти ну. Мак си-
мал не вред но сти 2011. го ди не за бе ле же не су у ужем цен тру гра да на те ри-
то ри ји оп шти на Вра чар (Ik=235,7) и Ста ри Град (Ik=107,4). По ред њих то 
су и на се ља: Обре но вац, Ла за ре вац, Мла де но вац, Ра ко ви ца, Ка лу ђе ри ца, 
Во ждо вац, Зве зда ра, Но ви Бе о град. У по след ња два ме ђу по пи сна пе ри о да 
број ста нов ни ка Гра да Бе о гра да је укуп но уве ћан за 2,3%, док је број ста-
нов ни ка са мог на се ља Бе о град ума њен за 2,8% [Рат кај 2012]. На про ме не 
ди стри бу ци је ста нов ни ка усме ре не на пе ри фер не де ло ве на се ља Бе о град, 
а уну тар гра ни ца Гра да ука зу ју и ин дек си кон цен тра ци је за овај пе ри од.

Зо ну из ра зи то ви со ке кон цен тра ци је чи ни 80% ур ба них на се ља, од-
но сно 35% свих ур ба них на се ља Ср би је. Но ви ји прав ци по кре тљи во сти 
рад не сна ге за сни ва ју се на ми гра ци ја ма град –град, из ло кал них и ре гио-
нал них цен тра ка бе о град ској агло ме ра ци ји и се кун дар ним цен три ма 
раз во ја – Но вом Са ду, Ни шу и Кра гу јев цу. Ова кви трен до ви ути чу на 
по ве ћа ње уде ла ста нов ни штва сред њег и ви шег обра зо ва ња у тер ци јар-
ном и квар тар ном сек то ру де лат но сти. То по ка зу је ка ко је еко ном ска, 
де мо граф ска и со ци јал на тран сфор ма ци ја цен трал них на се ља и од ре ђе-
них ре ги о на у Ср би ји од сре ди не 20. до по чет ка 21. ве ка ја ча ла трен до ве 
пре ра зме шта ја и кон цен тра ци је ста нов ни штва [Спасовски и Шан тић 
2015]. По вољ не де мо граф ске од ли ке на се ља ове зо не, ко је су ре зул тат по-
зи тив ног ми гра ци о ног сал да, за по сле ди цу има ју ве ли ки удео мла дог фер-
тил ног и рад но ак тив ног ста нов ни штва, а ти ме је обез бе ђе на по вољ ни ја 
ста ро сна струк ту ра и про сеч на ста рост ис под ре пу блич ког про се ка (Ниш 
38,6; Ла за ре вац 39,2; Но ви Сад 39,8 го ди на).
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ЗА КЉУ ЧАК

При ме ном ин дек са кон цен тра ци је на ни во на се ља Ре пу бли ке Ср би је 
за пе ри од од 1961. до 2011. го ди не еви дент на је ди фе рен ци ра ност про сто-
ра, уз на гла ше ни про цес про стор но-де мо граф ске не рав но те же. По ла ри-
зо ва ност у по пу ла ци о ној ди на ми ци ја вља се као по сле ди ца трен до ва 
де мо граф ског, еко ном ског и со ци јал ног раз во ја. У дру гој по ло ви ни 20. 
ве ка ин тен зи тет и смер ми гра ци ја се ло –град био је кљу чан за по чет но 
ди фе рен ци ра ње те ри то ри је ко је се до да нас про ши ри ло. Про ме не у де мо-
граф ским струк ту ра ма ру рал них под руч ја, ини ци ра не про це сом еми гра-
ци је, ка ко због ста ре ња, та ко и због ве ли ког од ли ва пр вен стве но жен ске 
по пу ла ци је пра ће не су би о ло шком де по пу ла ци јом. Уз то ми гра ци о на 
кре та ња на ре ла ци ји град –град ути чу на да љу про стор ну пре ра спо де лу 
мла ђег, рад но и за ре про дук ци ју спо соб ног ста нов ни штва, а са мим тим 
и кон цен тра ци ју ста нов ни штва.

На ме ђу ре ги о нал ном ни воу ре зул та ти ис тра жи ва ња по ка зу ју тен-
ден ци ју нај ин тен зив ни јег ши ре ње зо не дис пер зи је у ре ги о нима Ју жне и 
Ис точ не Ср би је, Шу ма ди је и За пад не Ср би је и Вој во ди не. Прав ци дис пер-
зи је ја сно се уо ча ва ју уда ља ва њем од др жав не гра ни це ка уну тра шњо сти 
те ри то ри је, по том и из пра ва ца ве ћих ре ги о нал них и оп штин ских цен та ра 
ка пе ри фе ри ји. Зо на ни ске кон цен тра ци је ста нов ни штва, ко ја обу хва та нај-
ве ћи део Ср би је, за хва та ру рал не (84,2% свих ру рал них на се ља Ср би је), 
брд ско-пла нин ске пре де ле у по гра нич ним де ло ви ма те ри то ри је, на ве ћој 
уда ље но сти од ур ба них и при вред них цен та ра. На про це се дис пер зи је 
ни су оста ли иму ни ни рав ни чар ски про сто ри, о че му све до чи ши ре ње ове 
зо не на про сто ру Вој во ди не (Ба нат). По ред то га, зо на уме ре не кон цен тра-
ци је се, и у про стор ном и де мо граф ском ви ду, сма њи ла за ско ро три пу та, 
још јед ном по твр ђу ју ћи ра пи дан про цес де кон цен тра ци је ста нов ни штва.

Ин тен зи ви ра ност про це са кон цен тра ци је огле да се у чи ње ни ци да 
је на ма лом про сто ру ко ји за хва та зо на из ра зи то ви со ке кон цен тра ци је 
(1,7% на се ља) до шло до енорм ног по ве ћа ња бро ја ста нов ни ка, у ко јем да нас 
жи ви 41,4% укуп ног ста нов ни штва Ср би је. Ре ги он Бе о гра да, из два ја се 
као онај у ко јем је кон цен тра ци ја нај ве ћег де ла при вре де, уз дру ге при-
влач не си ле (кон цен тра ци ја обра зов них, здрав стве них, кул тур них функ-
ци ја) ути ца ла на по ја ву из у зет но ви со ке кон цен тра ци је ста нов ни штва. У 
оста лим ре ги о ни ма овај аре ал об у хва та са мо ин ду стри ја ли зо ва на и ур ба-
ни зо ва на на се ља, ко ја од ли ку је из у зет но по во љан са о бра ћај но-ге о граф-
ски по ло жај на осо ви на ма раз во ја (ко ри до ри). То су на се ља ко ја су у по-
след њем ме ђу по пи сном пе ри о ду има ла по зи ти ван при род ни при ра штај 
или ми гра ци о ни сал до и са сво јом при град ском зо ном пред ста вља ју но-
си о це по пу ла ци о ног раз во ја Ср би је.
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SUM MARY: For un der stan ding the de mo grap hic, eco no mic and so cial de ve lop ment 
of the re se ar ched area, studying the di stri bu tion and con cen tra tion of po pu la tion has a 
gre at im por tan ce. Spa tial con cen tra tion of po pu la tion of Ser bia is a re sult of the ra pid 
eco no mic tran sfor ma tion af ter the Se cond World War. The in ten si ve mi gra tion flows 
from vil la ges to ci ti es in the 1960s, on the first pla ce, ac com pa nied by a ne ga ti ve trend 
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of na tu ral po pu la tion chan ge, on the se cond, led to the re di stri bu tion and cre a tion of re-
gi o nal and in te r re gi o nal dif fe ren ces in spa tial di stri bu tion of po pu la tion. By applying the 
cho sen me a su re, con cen tra tion in dex, on the smal lest le vel of the ter ri to rial struc tu re of 
Ser bia (set tle ments), the de gree of po pu la tion con cen tra tion is pre ci sely de ter mi ned and 
pre sen ted. Ba sed on the se re sults, the re gi o nal dif fe ren ces in con cen tra tion of po pu la tion 
in Ser bia are ex pla i ned, which was the aim of this pa per. Analyzing the re sults in the 
study area, fo ur zo nes we re di stin gu is hed: de con cen tra tion i.e. the zo ne of dis per sion, the 
zo ne of mo de ra te, the zo ne of high and of ex tre mely high con cen tra tion. A com pa ra ti ve 
study of a cho sen in di ca tor po in ted to a cer tain ter ri to rial chan ges in the di stri bu tion of 
po pu la tion for the ob ser ved pe riod (from 1961 to 2011). At the in ter re gi o nal le vel, the 
most in ten si ve spread of dis per sion zo ne is no ti ced in the re gi ons of So uth and East Ser bia, 
Šu ma di ja and We stern Ser bia and Voj vo di na, whi le the hig hest ave ra ge va lue of a gi ven 
in di ca tor, which re cords a con stant in cre a se as well, is esta blis hed in the Bel gra de re gion. 
Mic ro-le vel da ta sho wed con cen tra tion trend in 11.3% of set tle ments, but po pu la tion dis-
per sion in 88.7% of set tle ments. The dis per sion zo ne co vers the lar gest part of Ser bia 
(84.2% of all ru ral set tle ments) and the di rec ti ons of dis per sion are cle arly no ti ce a ble 
mo ving from the sta te bor der to the in ter i or of the ter ri tory, and then from lar ger re gi o nal 
and mu ni ci pal cen tres to the pe rip hery. Ho we ver, the zo ne of mo de ra te con cen tra tion has 
dec re a sed in spa tial and de mo grap hic terms al most three ti mes. In ten si fied pro ces ses of 
con cen tra tion led to the cre a tion of the zo ne with ex tre mely high con cen tra tion of po pu-
la tion (41.4% of the to tal po pu la tion of Ser bia), but it in clu des only 1.7% of set tle ments. 
Are as with a high po pu la tion con cen tra tion are li mi ted to the in du stri a li zed and ur ba ni-
zed set tle ments with fa vo u ra ble traf fic-ge o grap hi cal po si tion on the axes of the sta te 
de ve lop ment (cor ri dors). The ap pli ca tion of con cen tra tion in dex to the set tle ment le vel of 
the Re pu blic of Ser bia ou tli ned the dif fe ren ti a tion of spa ce, with a sig ni fi cant spa tial-de-
mo grap hic im ba lan ce, re sul ting in une ven di stri bu tion and ter ri to rial and de mo grap hic 
po la ri za tion.

KEYWORDS: con cen tra tion, in dex, po pu la tion, re gi o nal dif fe ren ces, Ser bia
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САЖЕТАК:Ста ре ње ста нов ни штва, уз укуп ну де по пу ла ци ју, пред-
ста вља нај зна чај ни ји де мо граф ски про цес у Ре пу бли ци Хр ват ској ко ју 
оби ље жа ва ви сок сту пањ остар је ло сти. С об зи ром на ре ги о нал не раз ли-
чи то сти уну тар др жа ве, уо че но је да је про цес ста ре ња ве ли ких раз мје ра, 
али с раз ли чи тим ври јед но сти ма по ка за те ља де мо граф ске ста ро сти. Циљ 
ра да је из дво ји ти на се ља у Хр ват ској гдје је при род но кре та ње не га тив но, 
под руч ја ко ја су де мо граф ски де ви та ли зи ра на, де мо граф ски остар је ла, 
од но сно де мо граф ски де пре сив на под руч ја. При мје ри це, про сјеч на ста рост 
ста нов ни штва је на ра зи ни Хр ват ске пре ма ре зул та ти ма по пи са 2011. го-
ди не из но си ла 42 го ди не, док је ста нов ни штво у 12% на се ља би ло де мо-
граф ски ста ро 60 и ви ше го ди на. Ра ди се о на се љи ма у ко ји ма је до шло до 
ин вер зи је ста ро сне пи ра ми де, гдје го то во да и не ма зре лих и мла ђих доб-
них ску пи на ста нов ни штва. Не ке ста ро сне гру пе су пот пу но из о ста ле. 
До ку мен ти по пу ла циј ске по ли ти ке ко је је усво ји ла Вла да Хр ват ске углав-
ном се не ба ве ста нов ни штвом у де мо граф ски остар је лим под руч ји ма. 
На гла сак је ста вљен на по ве ћа ње ра ђа ња, те је бри га о ста нов ни штву та квих 
на се ља углав ном пре пу ште на је ди ни ца ма ло кал не са мо у пра ве. По зна то је 
да осо бе у до би из над 60 го ди на жи во та тре ба ју у пра ви лу че ти ри пу та 
ви ше здрав стве не скр би не го оста так по пу ла ци је. На те ме љу 11 де фи ни-
ра них ва ри ја бли из ве ден је мо дел де мо граф ски де пре сив них под руч ја. 
При мје ном ГИС ала та из ве де не су ана ли зе уда ље но сти де мо граф ски остар-
је лих на се ља од здрав стве них цен та ра, чи ме је утвр ђе на (не)изо ли ра ност 
та квих на се ља пре ма за да ном стан дар ду уда ље но сти. У ко нач ни ци су 
пред ло же не од ре ђе не мје ре по пу ла циј ске по ли ти ке.
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КЉУЧ НЕ РИ ЈЕ ЧИ: ста ре ње ста нов ни штва, мо дел де мо граф ски де-
пре сив них под руч ја, по пу ла циј ска по ли ти ка, на се ља, Хр ват ска

Ста нов ни штво Хр ват ске ка рак те ри зи ра сма њу ју ћи фер ти ли тет, при-
род на де по пу ла ци ја (не га ти ван при род ни при раст), еми гра циј ска де по-
пу ла ци ја, укуп на де по пу ла ци ја (на кон 1990) и из ра зи то сма ње ње ста нов-
ни штва [Nejašmić i To skić 2013: 90]. Не га тив ни де мо граф ски трен до ви 
тра ју већ ду же ври је ме, а по себ но су се убр за ли по чет ком де ве де се тих 
го ди на про шлог сто ље ћа. 

Де мо граф ско ста ре ње ста нов ни штва, уз укуп ну де по пу ла ци ју, пред-
ста вља нај зна чај ни ји де мо граф ски про цес у Ре пу бли ци Хр ват ској ко ју 
оби ље жа ва ви сок сту пањ остар је ло сти те се мо же увр сти ти ме ђу нај ста-
ри је по пу ла ци је у Еу ро пи, с ме ди јал ном ста ро сти 2016. го ди не од 43,2 
го ди не. Ду го роч но ни зак фер ти ли тет, ко ји се огле да у то ме да се ста нов-
ни штво Хр ват ске већ 50 го ди на не об на вља, те да је од 1991. го ди не кон-
стант но ве ћи број умр лих не го жи во ро ђе них, има ли су пре су дан утје цај 
на фор ми ра ње ста ро сне струк ту ре ста нов ни штва. Уз то, сма њи ва ње мор-
та ли те та, од но сно про ду же ње оче ки ва ног тра ја ња жи во та ста рих осо ба, 
при до ни је ли су убр за њу про це са де мо граф ског ста ре ња. На убр за ни про-
цес ста ре ња утје ца ло је и ду го трај но исе ља ва ње с вр ло из ра же ним по-
вре ме ним ва ло ви ма већ ти је ком 19. сто ље ћа, а осо би то у дру гој по ло ви-
ци 20. сто ље ћа [Nejamšić 2008] те ин тен зив но исе ља ва ње ста нов ни штва 
за ври је ме и по сли је ра та 1991–1995. Та ко је у ме ђу по пи сном раз до бљу 
1961–1971, осим што се по ве ћао удио ста рих 65 и ви ше го ди на у укуп ном 
ста нов ни штву, пр ви пут за би ље же но и сма ње ње удје ла мла дих (0–14) 
[Nejašmić i To skić 2013]. До 2011. удио мла дих у укуп ном ста нов ни штву 
сма њио се за јед ну тре ћи ну (34%), а удио ста рих по ве ћао се за ви ше од 
дви је тре ћи не (73%). Ре зул тат ова кве ста ро сне струк ту ре јест да се Хр ват-
ска, пре ма по пи су ста нов ни штва 2011. го ди не, на ла зи ла у ше стом (прет-
по сљед њем) ста ди ју де мо граф ске ста ро сти (ду бо ка де мо граф ска ста
рост). Пре ма про цје на ма Др жав ног за во да за ста ти сти ку за 2016. го ди ну, 
с об зи ром да се удио мла дих у укуп ном ста нов ни штву сма њио на ра зи ну 
ис под 15%, а удио ста рих по ве ћао на ско ро 20%, од но сно број ста рих осо-
ба је за не што ви ше од 200.000 ви ши од бро ја мла дих осо ба, Хр ват ска се 
на ла зи у по сљед њем, сед мом ста ди ју де мо граф ске ста ро сти (нај ду бља де
мо граф ска ста рост) (стадији старости израчунати према: [Penev 1994]). 

Ова не по вољ на ста ро сна струк ту ра ста нов ни штва огле да се у де по-
пу ла ци ји од ре ђе них под руч ја, гдје, уз еми гра ци ју, до ла зи до де мо граф ског 
из у ми ра ња ста нов ни штва. Тај је про цес за хва тио не ке про сто ре до те 
мје ре да је у не ким оп ћи на ма из ра зи то ве ли ки удио ста рог ста нов ни штва, 
по се би це у под руч ји ма ко ја су би ла за хва ће на рат ним стра да њи ма. Та ко 
је нпр. у Оп ћи ни Ци вља не го то во 60% ста рог ста нов ни штва у укуп ном 
удје лу, у Оп ћи ни Ер ве ник 43%, Ло вин цу 41,2%, Ки је ву 40,5% итд. У не ким 
на се љи ма тај удио пре ла зи гра ни цу од 60%, што пред ста вља 6,5% укуп-
них на се ља.

С об зи ром на на ве де не не по вољ не де мо граф ске трен до ве, ко ји ће се 
на ста ви ти и вје ро јат но по гор ша ти у бу дућ но сти, очи то је да у Хр ват ској 
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тре ба про во ди ти по пу ла циј ску/оби тељ ску по ли ти ку. Од ус по ста вља ња 
са мо стал не др жа ве, „ка ко су се ми је ња ли но си те љи по ли тич ке вла сти, 
та ко су се до но си ли но ви до ку мен ти, с мје ра ма чи ја је про вед ба тре ба ла 
нај при је за у ста ви ти даљ њу де мо граф ску еро зи ју, а на кон то га све пре о кре-
ну ти у по зи тив ном смје ру” [A krap 2012: 4]. Ме ђу тим, без об зи ра на усва-
ја ње раз ли чи тих до ку ме на та, ни је дан ни је у пот пу но сти за жи вио у прак си, 
а про во де се тек по је ди не мје ре из под руч ја оби тељ ске по ли ти ке. Глав ни 
на гла сак у свим до не се ним/усво је ним до ку мен ти ма јест по ве ћа ње ра ђа-
ња. Ме ђу тим, је дан од при сут них про бле ма јест ста ре ње ста нов ни штва 
те раз ли ке ко је по сто је на ло кал ној ра зи ни. Упра во сто га по треб но је 
до но си ти и про во ди ти по ли ти ку пре ма ста рим осо ба ма ко ја би им омо-
гу ћи ла до сто јан ствен жи вот. У на че лу, нај те жа је си ту а ци ја у под руч ји ма 
гдје ста ри љу ди жи ве са ми, уз то у изо ли ра ним на се љи ма, по не кад вр ло 
ло ше про мет но по ве за ни ма и уда ље ни ма од здрав стве них цен та ра. 

Циљ ра да јест де тек ти ра ње де мо граф ски де пре сив них под руч ја на 
ра зи ни на се ља, по мо ћу ода бра них де мо граф ских кри те ри ја на осно ви ко јих 
ће се на пра ви ти ти по ло ги ја про сто ра. Иден ти фи ци рат ће се про сто ри ко ји 
би тре ба ли би ти укљу че ни у по пу ла циј ску по ли ти ку ко ја се ти че ста ре ња. 
Та ко ђер ће се пред ло жи ти не ке од мје ра ко је би се тре ба ле под у зе ти.

МЕ ТО ДО ЛО ГИ ЈА

У ра ду су ко ри шће ни по да ци Др жав ног за во да за ста ти сти ку Ре пу-
бли ке Хр ват ске из По пи са ста нов ни штва 2011. го ди не те по да ци ви тал не 
ста ти сти ке у раз до бљу 2001–2011. По да ци о про стор ном раз мје шта ју оп ћих 
бол ни ца и до мо ва здра вља пре у зе ти су са стра ни ца Ми ни стар ства здрав-
ства Ре пу бли ке Хр ват ске (URL 1). Адре се бол ни ца су ге о ко ди ра не те пре-
тво ре не у век тор ски по да так при мје ном Go o gle Eart ha и софт ве ра Arc Map 
10.1. Век тор ски по да так це стов не мре же РХ пре у зет је са стра ни ца Ge o
fa bri ka (URL 2). Та ко ђер, уне се на је то по ло шка ко рек ци ја по да та ка. Уда-
ље ност на се ља од из дво је них здрав стве них цен та ра утвр ђе на је на те ме љу 
ана ли зе до ступ но сти (Ser vi ce area) ко ја је из ве де на при мје ном екс тен зи је 
Net work Analyst. 

Мо дел де мо граф ски де пре сив них под руч ја (iddp) из ве ден је на те ме љу 
11 ва ри ја бли: а) укуп ног кре та ња – про сјеч на сто па по ра ста (Stp01-11), сто па 
при род ног кре та ња (Pp01-11), сто па ми гра циј ског сал да (MigS01-11), б) ста-
ре ња ста нов ни штва – удио мла дог ста нов ни штва 0–14 го ди на у укуп ном 
ста нов ни штву (P0_14), удио ста рог ста нов ни штва 65 или ви ше го ди на 
(P65+), удио ста нов ни штва ста рог 80 и ви ше го ди на (P80+), удио ста нов ни-
штва ста рог 75 и ви ше го ди на у ста нов ни штву 65 и ви ше го ди на (P75+/P65+), 
про сјеч на ста рост (Stx), ин декс ста ре ња (is), ин декс ови сно сти ста рих (kd,o) 
те ва ри ја бла де мо граф ске ма се, од но сно број ста нов ни ка на се ља 2011. го-
ди не (P2011). Ова по сљед ња ва ри ја бла има функ ци ју ко рек тив ног фак то ра, 
бу ду ћи да по сто је ве ли ке раз ли ке у број ча ној ве ли чи ни на се ља. На и ме, у 
слу ча ју вр ло ма ле де мо граф ске ма се по је ди не ва ри ја бле мо гу би ти вр ло ва-
жне те ин декс мо же по при ми ти ве ли ке ври јед но сти [Nejašmić i Mi še tić 2010]. 
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Ка ко је циљ ра да утвр ди ти ко ји су про сто ри де мо граф ски де пре сив ни, 
ко ри шће не ва ри ја бле ста вље не су у од нос пре ма сред њим ври јед но сти ма 
за Хр ват ску (Та бли ца 1), чи ме се до био мо дел де мо граф ски де пре сив них 
под руч ја (iddp). 

Та бе ла 1. Де мо граф ски по ка за те љи за Хр ват ску 

Раз до бље 
/ го ди на 

У куп но кре та ња 
ста нов ни штва

 (на 1.000 ста нов ни ка)

Де мо граф ско ста ре ње 
Просј. 

бр. 
стан.

на се ља 
2011.

Удио ста нов ни ка 
(у %) Про  сје-

ч на 
ста ро ст

Ин декс 
ста ре ња 

Ин декс 
ови  сно -

сти 
ста рих 

Сто па 
по ра-
ста 

При-
род но 

кре та ње 

Ми гра -
циј ски  
сал до

0-14 65+ 80+ 75+/65+

V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10 V11
2001–2011. -3,5 -2,19 -1,31         

2011.    15,2 17,7 3,9 45,4 41,8 116,3 26,4 648
Из вор: По пи си ста нов ни штва 2001. и 2011. Ви тал на ста ти сти ка 2001–2011. ДЗС, 
За греб.

Сва ка ва ри ја бла је кла си фи ци ра на при мје ном ме то де при род них 
гра ни ца (Jenk sa) у 5 кла са те је за сва ку из вр ше на руч на мо ди фи ка ци ја 
до ње (ни же) гра ни це тре ће кла се ка ко би се ње на ври јед ност мо гла по-
ста ви ти у скла ду с про сје ком РХ. Осим број ча не, сва ка кла са до би ла је 
спе ци фич ни опи сни атри бут ко ји ука зу је на сту пањ де мо граф ске де пре-
си је на се ља (А – из ра зи то де пре сив но под руч је, B – сла би је де пре сив но 
под руч је, C – под руч је на ру бу де мо граф ске де пре си је, D – не де пре сив но 
под руч је, Е – из ра зи то не де пре сив но под руч је). Мо дел де мо граф ски де-
пре сив них под руч ја/на се ља (iddp) из ра чу нат је на те ме љу фор му ле:

Stp01–11+Pp01–11+MigS01–11+P0–14+P65++P80++P75+/65++Stx+is+kd,o+P2001IDDP = 0,25 * ——————————————————————————— – 0,25
11

Сва ка од 11 ва ри ја бли уну тар ин ди ка то ра по мно же на је с кон стант-
ном ври јед но сти 0,25. Она је ко ри шће на ра ди нор ма ли за ци је ври јед но сти 
ва ри ја бли ини ци јал них ври јед но сти од 1 до 5 на ра спон од 0 до 1 [Šiljeg 
i dr. 2016]. Мо дел де мо граф ски де пре сив них под руч ја (iddp) у ко нач ни ци 
је ре пре зен ти ран ра спо ном ври јед но сти 0–1, уну тар ко је га на се ља ко ја 
има ју ври јед ност бли же 0 спа да ју у де мо граф ски де пре сив ни ја под руч ја, с 
из ра зи то не по вољ ним де мо граф ским по ка за те љи ма; ври јед ност ин дек са 1 
озна ча ва де мо граф ски „ви тал на под руч ја”. По том је из вр ше на кла си фи-
ка ци ја мо де ла при мје ном Јенк со ве ме то де. 

Пре ма ври јед но сти на ве де ног ин дек са из дво је на су, с јед не стра не, 
на се ља ко ја по ка зу ју ло ши ју де мо граф ску сли ку у ус по ред би с ври јед но-
сти ма на ра зи ни Хр ват ске (она ко ја су из ра зи то или сла би је де пре сив на; 
А и B), а, с дру ге стра не, на се ља гдје је де мо граф ска си ту а ци ја бо ља у 
од но су на ре пу блич ки про сјек (на се ља ко ја су не де пре сив на или из ра зи-
то не де пре сив на; D и Е). Из ме ђу те дви је гру пе из дво је на су на се ља ко ја 
се на ла зе на ру бу де мо граф ске де пре си је (C).



691

РЕ ЗУЛ ТА ТИ И РАС ПРА ВА

При мје њу ју ћи опи са ну ме то до ло ги ју на ра зи ни 6.606 на се ља1 из ра-
ђен је мо дел де мо граф ски де пре сив них под руч ја (iddp). Ре зул та ти из ве де ног 
мо де ла при ка за ни су у Та бе ли 2 и на Сли ци 1.

Та бе ла 2. Ре зул та ти мо де ла де мо граф ски де пре сив них под руч ја (iddp).
 A B C D E
Број на се ља 1.361 1.939 1.639 1.104 563
Про це нат на се ља Хр ват ске 20,6 29,4 24,8 16,7 8,5
Број ста нов ни ка 93.779 591.887 1.998.945 945.053 655.225
Про це нат ста нов ни ка Хр ват ске 2,2 13,8 46,7 22,1 15,3
Про це нат по вр ши не Хр ват ске 23,5 28,6 25,4 14,6 6,5
Из вор: као за Та бе лу 1.

Сли ка 1. Кла си фи ка ци ја на се ља пре ма мо де лу де мо граф ски де пре сив них  
под руч ја (iddp)

Из вор: као за Та бе лу 1.

1 У Хр ват ској је пре ма по пи су ста нов ни штва 2011. би ло 6.756 на се ља. Ка ко у 150 на-
се ља ни је би ло ста нов ни ка 2011. го ди не, та су на се ља из о ста вље на у ана ли зи.
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Сли ка 2. Ста ро сне пи ра ми де де мо граф ски де пре сив них на се ља, 2011.
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На Сли ци 1 при ка за на су на се ља пре ма ре зул та ти ма мо де ла де мо граф-
ске де пре си је. С об зи ром на ври јед но сти, уо ча ва се по дје ла Хр ват ске на 
кон ти нен тал ни и ја дран ски дио. Кон ти нен тал на Хр ват ска (без Кар ло вач ке 
и Си сач ко-мо сла вач ке жу па ни је) по ка зу је бо ље де мо граф ске ври јед но сти. 
Де мо граф ски „по вољ на” си ту а ци ја (на се ља D и Е ску пи не) кон цен три-
ра на су око гра до ва, осо би то За гре ба те на крај њем сје ве ро за па ду и дис-
перз но у сре ди шњем и ис точ ном ди је лу. У том ди је лу Хр ват ске на ла зи 
се и нај ве ћи број на се ља ко ја су на ру бу де мо граф ске угро же но сти (C). С 
дру ге стра не, за ве ћи ну на се ља у ја дран ском про сто ру ка рак те ри стич на 
је де мо граф ска де пре си ја (на се ља А и B ску пи не). То се под руч је пру жа 
од Кар ло вач ке и Си сач ке жу па ни је, пре ко Го р ског ко та ра и Ли ке, об у хва-
та ју ћи уну тра шњост Дал ма ци је и Ис тре. Ме ђу тим, обал но под руч је (Ис тре 
и ве ћих гра до ва Дал ма ци је с окол ним на се љи ма) има ка рак те ри сти ке 
де мо граф ски сла би је и из ра зи то не у гро же них под руч ја (D и Е) ко ја су 
огра ни че на на обал на ур ба на сре ди шта и на се ља у њи хо вој не по сред ној 
око ли ци.

За кључ но, про ве де на ана ли за по ка зу је да у Хр ват ској по сто ји из ра-
зи то ве лик број на се ља за ко је је ка рак те ри стич на де мо граф ска де пре си ја. 
Пре ма мо де лу де мо граф ски де пре сив них под руч ја про из ла зи да по ло ви ца 
(3.300) свих на се ља Хр ват ске спа да у де мо граф ски де пре сив на под руч ја, 
од но сно кла се А (из ра зи то де пре сив на под руч ја) и B (сла би је де пре сив на 
под руч ја). Она об у хва та ју 50% по вр ши не Ре пу бли ке Хр ват ске те 685.666 
ста нов ни ка или 16,0% укуп не по пу ла ци је, с гу сто ћом на се ље но сти од 23,3 
стан./km2. Го то во сва из дво је на на се ља (А и B) по ти пу су ру рал на, чак њих 
3.287 или 99,6%. Уз то, ско ро три че твр ти не на ве де них на се ља при па да ју 
по сљед њем ста ди ју де мо граф ске ста ро сти (нај ду бља де мо граф ска ста рост). 
У мно гим од тих на се ља је, због из ра зи те де по пу ла ци је и ви со ког ступ ња 
ста ре ња, до шло не са мо до ин вер зи је ста ро сне пи ра ми де, већ не до ста ју 
не ке ста ро сне ску пи не те се она не мо гу (био)ди на мич ки ре ге не ри ра ти. 
У овом ра ду при ка зат ће мо са мо не ке при мје ре на се ља: Ер ве ник, Плав но, 
Бла ту ша, Пло шти не, Гор њи Ва га нац, До њи Ко сињ (Сли ка 2).

СТА РЕ ЊЕ И ПО ПУ ЛА ЦИЈ СКА ПО ЛИ ТИ КА

„Под пој мом по пу ла циј ска по ли ти ка или по ли ти ка ста нов ни штва 
ра зу ми је ва мо су став мје ра и ак ци ја по мо ћу ко јих се дје лу је на де мо граф-
ске про це се, по се би це на при род но и ме ха нич ко кре та ње ста нов ни штва, 
ра ди по сти за ња од ре ђе ног, пре ма смје ру, ин тен зи те ту и струк ту ри, спе-
ци фич ног кре та ња ста нов ни штва, ускла ђе ног с по сто је ћим го спо дар ским, 
здрав стве ним, со ци јал ним, по ли тич ким и дру гим ци ље ви ма” [Wert he i mer-
-Ba le tić 1999: 531]. Про јек ци је ста нов ни штва ко је су ра ђе не за Хр ват ску 
по ка зу ју да ће не са мо до ћи до сма ње ња ста нов ни штва не го, што је још 
не по вољ ни је, до даљ њег по гор ша ња ње го ва доб ног са ста ва [Nejašmić 
2012; Ne jaš mić i Mi še tić 2004; Mr đen 2004; Ge lo i dr. 2005]. Не ја шмић [2012] 
сма тра да се ова ква пер спек ти ва не ће осјет но про ми је ни ти ни ти у слу-
ча ју про во ђе ња учин ко ви ти је про на та ли тет не по ли ти ке, јер ће бу ду ћа 
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(био)ре про дук ци ја би ти под сна жним утје ца јем ста ре ња ста нов ни штва, 
од но сно дис про по р ци је из ме ђу по је ди них ве ли ких доб них ску пи на. Осо-
би то ће про цес де по пу ла ци је и ста ре ња ста нов ни штва до ћи до из ра жа ја 
на ло кал ној, на сељ ској ра зи ни те ће де мо граф ско из у ми ра ње на се ља би-
ти глав но оби љеж је.

Хр ват ска је до ни је ла/усво ји ла низ мје ра ко је се ти чу по пу ла циј ске/
оби тељ ске по ли ти ке, но у ствар но сти их се вр ло ма ло им пле мен ти ра. 
На гла сак је ста вљен на по ве ћа ње фер ти ли те та док се о ста ре њу ста нов-
ни штва углав ном раз ми шља као о не че му што пред ста вља „про блем” 
за јед ни це: ста ре ње ста нов ни штва утје че на по гор ша ње од но са бро ја уми-
ро вље ни ка и бро ја за по сле них; ста ри ја по пу ла ци ја је она ко ја оп те ре ћу је 
фон до ве со ци јал не скр би и здрав стве не за шти те па се, у ци љу пре вла да-
ва ња по сље ди ца ста ре ња ста нов ни штва, као по себ но дје ло твор но рје ше ње 
чи ни по ди за ње ста ро сне гра ни це за од ла зак у ми ро ви ну. Ме ђу тим, ау то-
ри су ми шље ња да се по пу ла циј ска по ли ти ка ко ја се ти че де мо граф ског 
ста ре ња ста нов ни штва тре ба кон цен три ра ти на увје те жи во та ста ри јих 
осо ба, тј. на ква ли те ту ста ре ња, од но сно, по треб но је про во ди ти по ли-
ти ку пре ма ста ри јим осо ба ма ко ја би омо гу ћи ла њи хов до сто јан ствен 
жи вот. При том се ми сли на по ли ти ку у обла сти ста ре ња ста нов ни штва, 
од но сно по мо ћи ко ја оси гу ра ва ко ри сни ци ма ми ни мал на со ци јал на при-
ма ња те им ти ме пру жа ми ни мум дру штве не ко хе зи је [Pa rant 2008]. 

„С по ве ћа њем бро ја ста рих љу ди ја вља се све ве ћа по тре ба за пру-
жа њем ра зних об ли ка не фор мал не скр би том кон тин ген ту ста нов ни штва” 
[Nejašmić 2012: 10]. Бу ду ћи да је до шло до про мје не у оби тељ ским од но-
си ма (све ма њи број дје це, одво је но ста но ва ње од ра сле дје це и њи хо вих 
остар је лих ро ди те ља, све че шћи об ли ци не пот пу них оби те љи), ста ри јим 
осо ба ма ће би ти све те же на ћи не ко га тко ће им пру жи ти не по сред ну 
скрб [Pod go re lec i Klem pić 2007]. Упра во сто га по треб но је при ла го ди ти 
ин сти ту ци о нал ни су став со ци јал не и здрав стве не за шти те по тре ба ма 
ста рих, раз ви ти кућ ну ње гу као основ ну фор му за пру жа ње ду го трај не 
по мо ћи и по др шке ста ри јим осо ба ма те раз не об ли ке со ци јал не скр би. 
„Си ту а ци ја у Хр ват ској је слич на си ту а ци ји у ве ћи ни зе ма ља Еу роп ске 
уни је. Др жа ва игра ре ла тив но ма лу уло гу у скр би о ста ри ји ма, би ло као 
из ра ван но си тељ или као фи нан ци јер” [Pod go re lec i Klem pić 2007: 11]. 

Ау то ри Де спот-Лу ча нин и сар. [2005], из ан ке та про ве де них ме ђу 
ста ри јом по пу ла ци јом за кљу чу ју да су ста рим осо ба ма нај по треб ни је 
услу ге здрав стве не скр би. По себ но се то од но си на про мет но изо ли ра на, 
уда ље на на се ља гдје ста ри је осо бе жи ве са ме. Ка ква је до ступ ност здрав-
стве ним цен три ма (бол ни ца ма и до мо ви ма здра вља) у де мо граф ски де-
пре сив ним под руч ји ма (на се ља А и B пре ма мо де лу iddp) при ка за но је на 
Сли ци 3. Ви дљи во је да се чак 2.427 на се ља (75%), ко је оби ље жа ва де мо-
граф ска де пре сив ност, на ла зи из ван до ме та од 15 km до здрав стве не уста-
но ве. Ме ђу тим, из дво је на на се ља чи не тек 8,0% ста нов ни штва Хр ват ске. 
Ипак, за бри ња ва чи ње ни ца да здрав стве не уста но ве ни су до ступ не за 
чак 2.069 де мо граф ски не де пре сив них на се ља (кла са C, D и Е) ко ји об у-
хва ћа ју 23,4% ста нов ни штва Хр ват ске. Иа ко на ве де ни про сто ри пре ма 
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из ве де ном мо де лу ни су де мо граф ски де пре сив ни, пи та ње је до ка да ће, с 
об зи ром на до ми нант не де мо граф ске трен до ве у РХ, у ту кла су и спа да ти.

Сли ка 3. Раз мје штај здрав стве них уста но ва и на се ља пре ма мо де лу  
де мо граф ске де пре си је

Из вор: као за Tаблицу 1.

Да кле, три че твр ти не на се ља из ску пи не де мо граф ски де пре сив них 
на ла зи се из ван до ме та од 15 km уда ље но сти од здрав стве них цен та ра. 
Укуп но, она чи не 8% ста нов ни штва Хр ват ске или 342.499 осо ба. Без об-
зи ра на број ста нов ни ка, ау то ри су ми шље ња да ста нов ни штву сва ког 
на се ља тре ба ју би ти до ступ ни, ако не бол ни ца, та да дом здра вља. У овом 
слу ча ју про блем је још и ве ћи јер упра во у тим про сто ри ма, уда ље ним 
од здрав стве них цен та ра, жи ви ве ћи на са мач ког ста нов ни штва, и то ста-
ро га 65 и ви ше го ди на. На Сли ци 4 пре кло пљен је слој оп ћи на с удје лом 
ста нов ни штва ста рог 65+ у са мач ким ку ћан стви ма с де пре сив ним на се-
љи ма (А, B) ко ја не ма ју до ступ не здрав стве не уста но ве уну тар 15 km. 
Мо же се уо чи ти да се ве ћи на де пре сив них на се ља с не до ступ ним здрав-
стве ним уста но ва ма на ла зи уну тар оп ћи на с удје лом ста нов ни штва ста рог 
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65 и ви ше го ди на у са мач ким ку ћан стви ма ве ћим од 50%. То су про сто ри 
Ли ке, Го р ског ко та ра, Ба но ви не, Ко р ду на, уну тра шњо сти Дал ма ци је, 
Ис тре и По дра ви не.2

Сли ка 4. Удио ста нов ни штва ста рог 65 и ви ше го ди на у са мач ким ку ћан стви ма 
по оп ћи на ма и раз мје штај де мо граф ски де пре сив них на се ља (А и B ску пи не) 

с не до ступ ним здрав стве ним уста но ва ма у Хр ват ској
Из вор: као за Tаблицу 1.

При ли ком до но ше ња мје ра по пу ла циј ске по ли ти ке, ко је би др жа ва 
тре ба ла про во ди ти на под руч ји ма де мо граф ски де пре сив них на се ља, 
по треб но је во ди ти ра чу на о то ме да се ра ди о на се љи ма ко ја су го то во 
сва ру рал на, с вр ло ма лом гу сто ћом на се ље но сти, го то во де мо граф ски 
пу ста, дис перз на у про сто ру, што оте жа ва про мет ну до ступ ност, и с ви-
со ким удје лом ста рач ких са мач ких до ма ћин ста ва. Ту се не ра ди са мо о 
про сто ру де мо граф ске не го и со ци јал не де пре си је. Ка ко ре ви та ли зи ра ти 
та кве про сто ре? Мо же ли се ми гра ци јом по бољ ша ти њи хо ва де мо граф ска 
сли ка? Очи то да не, бу ду ћи да је и град ско ста нов ни штво за хва ће но де по-

2 Ау то ри су на ка р ти при ка за ли дви је раз ли чи те те ри то ри јал не ра зи не (оп ћи не и на-
се ља) бу ду ћи да по да ци о са мач ким ку ћан стви ма пре ма ста ро сти на ра зи ни на се ља ни су 
до ступ ни.
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пу ла ци јом, де на та ли те том и де мо граф ским ста ре њем [Nejašmić i To skić 2016]. 
Осим то га, у пи та њу је ру рал ни про стор без по треб не ин фра струк ту ре. 
Да кле, пре о ста је до но ше ње др жав них мје ра ко је би омо гу ћи ле укљу чи-
ва ње то га про сто ра у окви ре со ци јал не скр би (ду го трај не) и здрав стве не 
за шти те, и то не са мо у ин сти ту ци ја ма не го и код ку ће, ка ко би се по сље-
ди це де мо граф ског ста ре ња и де по пу ла ци је што је мо гу ће ви ше убла жи ле, 
а ста ри је осо бе до сто јан стве но и ква ли тет но стар је ле. Ме ђу тим, по зна то 
је да ни је дан су став, јав ни или про фе си о нал ни, не мо же пре у зе ти ком-
плет ну скрб, већ се мо ра осло ни ти на не фор мал ну со ци јал ну мре жу скрб-
ни штва (не ин сти ту ци о нал ну).

ЗА КЉУ ЧАК

По пу ла циј ска по ли ти ка ко ја се про во ди у Хр ват ској, и то ве ћим ди је-
лом кроз до не се не од лу ке, а ње ним сла бим или го то во ни ка квим оства ри-
ва њем у ре ал ном жи во ту, углав ном не ма мје ре за под руч ја за ко ја мо же мо 
ре ћи да их ка рак те ри зи ра де мо граф ска де пре си ја. Ра ди се о про сто ри ма 
ко ји су де мо граф ски де ви та ли зи ра ни, без ста нов ни штва по треб ног за 
би о ре про дук ци ју, с пре вла да ва ју ћом ста ри јом по пу ла ци јом, а ко ја, уз то, 
жи ви у са мач ким до ма ћин стви ма. Из ра ђен је мо дел ка ко би се де тек ти-
ра ла та ква под руч ја те из ана ли зе про из ла зи да она чи не 50% укуп них 
на се ља ко ја се про сти ру на 50% др жав ног те ри то ри ја и бро је 8% ста нов-
ни штва Хр ват ске, од но сно не што ви ше од 324.000. Ра ди се о про сто ру 
ко ји се го то во не мо же де мо граф ски опо ра ви ти ни ти се де мо граф ска си-
ту а ци ја мо же по бољ ша ти ими гра ци јом ста нов ни штва. Је ди не мје ре ко је 
се мо гу про во ди ти у тим под руч ји ма је су мје ре у под руч ју со ци јал не скр би 
и здрав стве не за шти те, и то не са мо у ин сти ту ци ја ма не го и код ку ће. 

ЦИ ТИ РА НИ ИЗ ВО РИ И ЛИ ТЕ РА ТУ РА

Akrap, An đel ko (2012). De mo graf ska pu ta nja u Hr vat skoj. Ča so pis Ma ti ce hr vat ske, XII, 1–2: 
4–25.

De spot Lu ča nin, Ja smin ka; Da mir Lu ča nin, Mla den Ha vel ka (2006). Kva li te ta sta re nja – sa mo-
pro cje na zdra vlja i po tre be za uslu ga ma skr bi. Druš tve na is tra ži va nja, 4–5(84–85): 801–817.

Ge lo, Ja kov; An đel ko Akrap, Ivan Či pin (2005). Te melj ne zna čaj ke de mo graf skog raz vo ja 
Hr vat ske: bi lan ca 20. sto lje ća. Za greb: Mi ni star stvo obi te lji, bra ni te lja i me đu ge ne ra-
cij ske so li dar no sti.

Mr đen, Snje ža na (2004). Pro jek ci je sta nov niš tva Re pu bli ke Hr vat ske do 2031. go di ne: mo gu li 
mi gra ci je ubla ži ti bu du će ne ga tiv ne de mo graf ske tren do ve. Mi gra cij ske i et nič ke te me, 
20(1): 63–78.

Ne jam šić, Ivo (2004). Sta nov niš tvo Hr vat ske: de mo ge o graf ske stu di je i ana li ze. Za greb: Hr vat-
sko ge o graf sko druš tvo.

Ne jam šić, Ivo (2012). Po slje di ce bu du ćih de mo graf skih pro mje na u Hr vat skoj. Ac ta Ge o grap hi ca 
Cro a ti ca, 38: 1–14.

Ne jaš mić, Ivo i Ro ko Mi še tić (2004). Bu du će kre ta nje bro ja sta nov ni ka Hr vat ske: pro jek ci ja 
2001–2031. Druš tve na is tra ži va nja, 4–5(72–73): 751–776.

Ne jaš mić, Ivo i Ro ko Mi še tić (2010). Sin te tič ki po ka za telj de mo graf skih re sur sa: do pri nos 
ti po lo gi ji hr vat skog pro sto ra. Hr vat ski ge o graf ski gla snik, 72(1): 49–62.



698

Ne jaš mić, Ivo i Alek san dar To skić (2013). Sta re nje sta nov niš tva u Hr vat skoj – sa daš nje sta nje 
i per spek ti ve. Hr vat ski ge o graf ski gla snik, 75(1): 89–110.

Ne jaš mić, Ivo i Alek san dar To skić (2016). Ostar je lost sta nov niš tva se o skih na se lja Re pu bli ke 
Hr vat ske. Mi gra cij ske i et nič ke te me, 32(2): 191–219.

Pa rant, Alain (2008).Sta nov niš tvo i po pu la ci o na po li ti ka: fran cu ski mo del. Sta nov niš tvo, 46(1): 
7–39.

Pe nev, Go ran (1994). Po pu la tion of FR Yugo sla via by Age and Sex. Yugo slav Sur vey, 35(2): 
3–30.

Po da ci Vi tal ne sta ti sti ke u raz do blju 2001–2011.
Pod go re lec, So nja i Sa nja Klem pić (2007). Sta re nje i ne for mal na skrb o sta rim oso ba ma u 

Hr vat skoj. Mi gra cij ske i et nič ke te me, 23(1–2): 111–134.
Ši ljeg, Sil vi ja; Fran Do ma ze to vić i Ana Pej do (2016). Zna čaj ke teh nič ke opre mlje no sti gra da 

Za dra. Ge o a dria, 21(2): 237–254.
Wert he i mer-Ba le tić, Ali ca (1999). Sta nov niš tvo i raz voj. Za greb: Ma te.

ЕЛЕК ТРОН СКИ ИЗ ВО РИ

Ge o fa brik. Do stup no na: https://www.ge o fa brik.de /da ta/dow nlo ad.html. Pri stu plje no: 28. 8. 
2018.

Po pi si sta nov niš tva, sta no va i ku ćan sta va (2001; 2011). Do stup no na: https://www.dzs.hr/hrv/
cen su ses/cen sus2011/cen su slo go.htm . Pri stu plje no: 30. 9. 2018.

Re pu bli ka Hr vat ska. Mi ni star stvo zdrav stva. Zdrav stve ne usta no ve u Re pu bli ci Hr vat skoj. 
Do stup no na: https://zdra vlje.gov.hr/ar hi va-80/mi ni star stvo-zdra vlja/zdrav stve ne-usta-
no ve-u-re pu bli ci-hr vat skoj/656. Pri stu plje no: 28. 8. 2018.

ORI GI NAL SCI EN TI FIC PA PER

DE MO GRAP HI CALLY DE PRES SED ARE AS IN CRO A TIA:  
WHAT SHO ULD PO PU LA TION PO LICY BE LI KE?

by

SNJE ŽA NA MR ĐEN
smr djen @u nizd.hr

IVAN MA RIĆ
ima ric1@u nizd.hr 

Uni ver sity of Za dar, De part ment of Ge o graphy
Fra nje Tu đma na 24/I, Za dar, Cro a tia

SUM MARY: Po pu la tion aging, as well as ge ne ral de po pu la tion, re pre sents the most 
im por tant de mo grap hic pro cess in the Re pu blic of Cro a tia, which is cha rac te ri zed by a 
high de gree of aging. The re sults of this re se arch show that the aging pro cess is pre sent 
at a la r ge sca le in Cro a tia, tho ugh the re are dif fe ren ces in the va lu es of va ri o us in di ca tors 
of po pu la tion aging in re la tion to re gi o nal dif fe ren ces. The aim of this re se arch was to 
iden tify set tle ments which we re de mo grap hi cally re vi ta li zed, de mo grap hi cally old or 
de mo grap hi cally de pres sed are as among 6,606 Cro a tian set tle ments. The analysis was 
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ma de by uti li zing 11 va ri a bles for 6,606 set tle ments (whi le ig no ring tho se set tle ments 
which had no po pu la tion at all): three va ri a bles re la ted to to tal po pu la tion chan ge (growth 
ra te, mi gra tion and na tu ral chan ge in the last in ter cen sal pe riod 2001–2011); se ven va ri-
a bles re la ted to de mo grap hic aging ba sed on the re sults of 2011 cen sus (mean age, the 
per cen ta ge of po pu la tion aged 0–14, the per cen ta ge of po pu la tion aged 65 or over, the 
per cen ta ge of po pu la tion aged 75 or over, the per cen ta ge of po pu la tion aged 80 or over, 
aging in dex, old age de pen dency ra tio) and the de mo grap hic cor rec ti ve va ri a ble re la ted 
to the po pu la tion of set tle ments in 2011. All the se va ri a bles we re com pa red to the mean 
va lu es at the le vel of the Re pu blic of Cro a tia in or der to ge ne ra te the mo del of de mo grap-
hi cally de pres sed are as (iddp): ex tre mely de pres sed are as, we akly de pres sed are as, are as 
of the im pen ding de mo grap hic de pres sion, non-de pres sed are as and ex tre mely non-de-
pres sed are as. Ad di ti o nally, the use of GIS to ols al lo wed the analysis of dis tan ce bet we-
en de mo grap hi cally old set tle ments and he al thca re cen tres, which pro vi ded in for ma tion 
abo ut whet her tho se set tle ments we re iso la ted or not ac cor ding to the gi ven stan dard of 
dis tan ce. The re sults show that a re la ti vely bet ter de mo grap hic si tu a tion is pre sent in 
con ti nen tal are as and co a stal are as ne ar lar ger ci ti es. Most set tle ments in tho se are as be-
long to the non-de pres sed gro up or the gro up of the im pen ding de pres sion. De mo grap hic 
si tu a tion is espe ci ally un fa vo u ra ble in Kar lo vac Co unty, Si sak-Mo sla vi na Co unty and the 
in ter i or of Dal ma tia and Is tria. In ot her words, the re are 3,300 set tle ments in Cro a tia 
cha rac te ri zed by de mo grap hic de pres sion, which is equ al to 50% of the to tal num ber of 
set tle ments. Tho se set tle ments ta ke up 50% of Cro a ti a’s to tal area and 8% of its to tal po-
pu la tion (324,000). All the se set tle ments ha ve ru ral cha rac te ri stics, they are po orly po-
pu la ted and spa ti ally iso la ted. As much as three-qu ar ters of tho se set tle ments are out si de 
of the ir re spec ti ve he al thca re cen tres wit hin 15-ki lo me tre ran ge. Ad di ti o nally, ne arly 
three-qu ar ters of tho se set tle ments are cha rac te ri zed by the la test sta ge of de mo grap hic 
aging (most advan ced de mo grap hic age). In many of tho se set tle ments, age pyra mids 
ha ve been in ver ted due to a sig ni fi cant re duc tion in the ir po pu la tion as well as a high 
de gree of aging. Tho se set tle ments can no lon ger (bio) dyna mi cally re ge ne ra te. Tho se 
are as can no lon ger be re vi ta li zed by me ans of im mi gra tion eit her. In stead, it is ne ces sary 
for the sta te to en ga ge in pro vi ding (long-term) so cial and he alth ca re, not me rely in its 
own in sti tu ti ons, but in pe o ple’s ho mes as well, in or der to ame li o ra te the ef fects of de-
mo grap hic aging and de po pu la tion and to pro vi de the el derly po pu la tion with qu a lity and 
dig nity in the ir old age.

KEYWORDS: po pu la tion aging, mo del of de mo grap hi cally de pres sed are as, po pu-
la tion po licy, set tle ments, Cro a tia
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Уни вер зи тет у Ба њој Лу ци
При род но-ма те ма тич ки фа кул тет 

Сту диј ски про грам ге о гра фи ја
Др Мла де на Сто ја но ви ћа 2

Ба ња Лу ка, Ре пу бли ка Срп ска
Бо сна и Хер це го ви на

СА ЖЕ ТАК: Ста нов ни штво је нај зна чај ни ји фак тор со цио-еко ном ског 
раз во ја Ре пу бли ке Срп ске. Про стор ни раз мје штај ста нов ни штва је по сље-
ди ца ви ше де це ниј ских исто риј ских, со цио-еко ном ских, по ли тич ких, на-
се о бин ских и де мо граф ских фак то ра. Ути цај по је ди них фак то ра усло вио 
је не рав но мје ран раз мје штај ста нов ни штва и раз ли чи ту хип со ме триј ску 
на се ље ност. У ра ду је ана ли зи ран раз мје штај ста нов ни штва по хип со ме-
триј ским зо на ма. Ана ли зи рао се удио по вр ши на и бро ја ста нов ни ка да би 
се до би ла про сјеч на гу сти на на се ље но сти. Из два ја њем хип со ме триј ских 
зо на са ве ћом или ма њом кон цен тра ци јом ста нов ни штва до би је се про-
стор на по ла ри за ци ја Ре пу бли ке Срп ске. 

КЉУЧ НЕ РИ ЈЕ ЧИ: ста нов ни штво, Ре пу бли ка Срп ска, хип со ме триј-
ски раз мје штај, про стор на по ла ри за ци ја

Те ри то ри ја Ре пу бли ке Срп ске од ли ку је се про сто р ном хе те ро ге но-
шћу ко ја се ма ни фе сту је из ра же ном дис пер зи јом ста нов ни штва. Ско ро 
2/3 ста нов ни штва Ре пу бли ке Срп ске кон цен три са но је у за пад ном ди је лу, 
из ме ђу Брч ко Ди стрик та и Но вог Гра да. Пре ма ре зул та ти ма По пи са из 
2013. го ди не на те ри то ри ји за пад но од Брч ко Ди стрик та жи ви 734.737 
ста нов ни ка или 63%. Ако за пад ном ди је лу Срп ске при по ји мо оп шти не 
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крај њег сје ве ро и сто ка (Би је љи на, Зво р ник, Ло па ре и Угље вик), до ла зи се 
до за кључ ка да у сје вер ном ди је лу Ре пу бли ке Срп ске жи ви ско ро 80% 
ста нов ни штва.

Дје ло ва њем раз ли чи тих фак то ра у два де сет дво го ди шњем ме ђу по-
пи сном пе ри о ду на те ри то ри ји Ре пу бли ке Срп ске де си ла се про стор но-
де мо граф ска по ла ри за ци ја и те ри то ри јал ни пре ра змје штај ста нов ни штва. 
У од но су на 1991. го ди ну, про стор Ре пу бли ке Срп ске сма њио је број ста-
нов ни ка за око 25%. На сма ње ње бро ја ста нов ни ка ути ца ле су не га тив не 
ком по нен те де мо граф ског ра ста, по пут: ни ског фе р ти ли те та, по ве ћа ња 
смрт но сти, из ра же не еми гра ци је ста нов ни штва и де мо граф ског ста ре ња. 
Та ко је у ме ђу по пи сном пе ри о ду (1991–2013) са мо де вет оп шти на и гра до-
ва ре ги стро ва ло по ве ћа ње ста нов ни штва [Маринковић и Ма јић 2015: 398]. 

Исто риј ско на сље ђе оста ви ло је сна жан пе чат на на се о бин ски си стем, 
по ло жај, тип и мре жу на се ља на про сто ру Ре пу бли ке Срп ске. Та ко ђе, је-
дан од основ них фак то ра да на шње ди стри бу ци је ста нов ни штва је ути цај 
кул тур них кру го ва и де ша ва ња то ком по сљед ње де ка де 20. ви је ка. Од брам-
бе но-отаџ бин ски рат (1992–1995) иза звао је та лас при сил них ми гра ци ја 
и ви сок сте пен ре ди стри бу ци је ста нов ни штва пре ма ет нич ком прин ци пу 
[Маринковић и Ма јић 2015: 399]. 

У овом ра ду су ко ри шће ни по да ци По пи са ста нов ни штва из 2013. 
го ди не, ко ји је оба вљен по сли је 22 го ди не, а пре ма којимa је на те ри то ри ји 
Ре пу бли ке Срп ске би ло 1.170.342 ста нов ни ка. 

Ди стри бу ци ја над мор ских ви си на до би је на је при мје ном „Ди ги тал-
ног еле ва ци о ног мо де ла” (DEM-а) у софт вер ској апли ка ци ји QGIS. Том 
при ли ком ко ри шће на је про сјеч на над мор ска ви си на на се ље ног мје ста, 
тач ни је арит ме тич ка сре ди на свих хип со ме триј ских та ча ка на рас тер ском 
мо де лу те ре на.

УТИ ЦАЈ РЕ ЉЕ ФА КАО ФАК ТО РА ПРО СТОР НЕ  
ДИ СТРИ БУ ЦИ ЈЕ СТА НОВ НИ ШТВА

Те ри то ри јал ни раз мје штај и про стор ну ди стри бу ци ју ста нов ни штва 
Ре пу бли ке Срп ске де тер ми ни шу ме ђу соб но по ве за ни фи зич ко ге о граф ски, 
со цио-еко ном ски и исто риј ско-по ли тич ки, а по себ но де мо граф ски фак то-
ри. У фи зич ко ге о граф ском по гле ду, ре љеф се ја вља као при мар ни фак тор 
раз мје шта ја ста нов ни штва. Ни зиј ска и бре жуљ ка ста под руч ја, као и до лин-
ски и ко тлин ски си сте ми, ути ца ли су на зна чај ни ју кон цен тра ци ју ста нов-
ни штва и на се ља [Маринковић и Ма јић 2015: 399]. 

Ути цај ре ље фа на раз мје штај ста нов ни штва, мо же се са гле да ти пре ко 
од но са хип со ме триј ске рас по дје ле те ри то ри је и бро ја ста нов ни ка на тој 
ви син ској зо ни.

Ре љеф има зна чај ну уло гу на фор ми ра ње кли мат ских, хи дро ло шких, 
би о ге о граф ских и пе до ло шких еле ме на та, што је ути ца ло на раз мје штај 
ка ко ста нов ни штва та ко и на се ља и при вред них ак тив но сти ово га про-
сто ра. 
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Рав ни чар ско-бре жуљ ка сти ре љеф, ка рак те ри сти ка је сје вер ног, пе-
ри па нон ског ди је ла Ре пу бли ке Срп ске. До бра са о бра ћај на по ве за ност 
ур ба них цен та ра, пру жа по вољ не усло ве за ве ћу кон цен тра ци ју ста нов-
ни штва. У овој ре ги ји је и нај ве ћа ди стри бу ци ја ста нов ни штва и цен та ра 
ве ћег хи је рар хиј ског зна ча ја. Се о ска на се ља су де мо граф ски ве ли ка, ве-
ћи ном ни зног ти па уз са о бра ћај ни це или ри јеч не то ко ве. 

Пла нин ско-ко тлин ска област за у зи ма нај ве ћи дио те ри то ри је Срп ске. 
Нај ве ћи дио ове обла сти на ла зи се у ис точ ном ди је лу Ре пу бли ке Срп ске. 
У за пад ном ди је лу Срп ске, пла нин ско-ко тлин ској обла сти при па да Гор-
њо сан ско-плив ска ре ги ја. Пла нин ско-ко тлин ска мор фо ло шка цје ли на 
пру жа скром ни је усло ве за кон цен тра ци ју ста нов ни штва. Град ска на се ља 
су ма ња, углав ном су се раз ви ла на ши ро ким ри јеч ним те ра са ма и у ко тлин-
ским про ши ре њи ма ко ји ма оти чу ри јеч ни то ко ви и про ла зе ва жни је сао-
бра ћај ни це. Ри јеч ни то ко ви су пре ди спо ни ра ли са о бра ћај не ко му ни ка ци је 
и у тим зо на ма је нај ве ћа кон цен тра ци ја ста нов ни штва. Се о ска на се ља су 
дис перз но раз мје ште на у про сто ру, раз би је ног ти па и са ма њом кон цен-
тра ци јом ста нов ни штва. На ви шим пла ни на ма, ста нов ни штво је ви ше 
кон цен три са но на ју жној стра ни. Мре жа на се ља је усит ње на, с ве ли ким 
бро јем за се о ка и ма њих на се ља. 

Ни ска Хер це го ви на, тј. про стор хер це го вач ких Ху ми на, за хва та по јас 
По по вог и ди је ла Љу бињ ског по ља. Овај дио Срп ске од ли ку је се спе ци-
фич но сти ма у на се о бин ском си сте му, ко ји се огле да у ве ли кој кон цен тра-
ци ји ста нов ни штва у ур ба ним зо на ма и из ра же ном де по пу ла ци јом у ру-
рал ним под руч ји ма. Раз мје штај на се ља и ста нов ни штва је по ру бо ви ма 
кра шких по ља [Мајић и Ма рин ко вић 2016: 58].

ОБИ ЉЕЖ ЈА ХИП СО МЕ ТРИЈ СКОГ РАЗ МЈЕ ШТА ЈА  
СТА НОВ НИ ШТВА РЕ ПУ БЛИ КЕ СРП СКЕ

Ана ли за ви син ског раз мје шта ја ста нов ни штва и на се ља има ви ше-
струк зна чај, при је све га на ана ли зу при род них усло ва ег зи стен ци је ста-
нов ни штва, про у ча ва њу еко но мич но сти при вре ђи ва ња као и про стор ног 
пла ни ра ња, ор га ни за ци је мре же кул тур них, про свјет них, здрав стве них 
уста но ва и сл.

Ви син ска зо на до 200 m н.в. об у хва та сје вер ни дио Ре пу бли ке Срп-
ске, уз др жав ну гра ни цу са Ре пу бли ком Хр ват ском, од Но вог Гра да до 
Би је љи не. Овој зо ни при па да ци је ла Сем бе ри ја, По са ви на, Ли јев че по ље, 
као и до њи то ко ви ри је ка Уне и Бо сне. На овом под руч ју је из ра же на кон-
цен тра ци ја ста нов ни штва. На 4.389,8 km2 (17,8%) те ри то ри је жи ви не што 
ви ше од 40% ста нов ни штва Ре пу бли ке Срп ске. Гу сти на на се ље но сти је 
знат но из над Ре пу блич ког про сје ка и из но си 114 ст./km2. 

У зо ни до 100 m н.в. на ла зе се че ти ри град ска на се ља Брод, Ша мац, 
Гра ди шка и Би је љи на гдје у 146 на се ља жи ви 165.341 ста нов ник (14% 
по пу ла ци је). Укуп на по вр ши на овог про сто ра је 1.269,2 km2, или 5% те ри-
то ри је РС, са про сјеч ном гу сти ном на се ље но сти од 130 ста нов ни ка по km2. 
Ова зо на је и нај гу шће на се ље ни ви син ски по јас у Срп ској.
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Та бе ла 1. Удио по вр ши на, бро ја на се ља, бро ја ста нов ни ка и гу сти не на се ље но-
сти у Ре пу бли ци Срп ској по ви син ским зо на ма, пре ма По пи су ста нов ни штва 
2013. го ди не

Про сјеч на над-
мор ска ви си на 

на се ље ног 
мје ста (m)

По вр ши на (km²) Број на се ља Број ста нов ни ка Гу сти на 
на сељ.

(ст./km²)Апс. % ∑ Апс. % ∑ Апс. % ∑

< 100 1.269,2 5,2 5,2 146 5,3 5,3 165.341 14,1 14,1 130,3
101–200 3.120,6 12,7 17,8 344 12,5 17,8 308.246 26,3 40,5 98,8
201–300 3.205,0 13,0 30,8 334 12,1 29,9 312.517 26,7 67,2 97,5
301–400 2.083,6 8,5 39,3 239 8,7 38,6 98.188 8,4 75,6 47,1
401–500 1.464,1 5,9 45,2 212 7,7 46,3 66.150 5,7 81,2 45,2
501–600 1.346,6 5,5 50,7 191 6,9 53,2 67.837 5,8 87,0 50,4
601–700 1.657,7 6,7 57,4 248 9,0 62,2 39.490 3,4 90,4 23,8
701–800 1.453,8 5,9 63,3 219 7,9 70,1 15.139 1,3 91,7 10,4
801–900 1.833,0 7,4 70,8 207 7,5 77,6 43.050 3,7 95,4 23,5

901–1.000 2.153,5 8,7 79,5 215 7,8 85,4 24.491 2,1 97,4 11,4
1.001–1.100 1.698,9 6,9 86,4 155 5,6 91,1 17.485 1,5 98,9 10,3
1.101–1.200 1.376,1 5,6 92,0 118 4,3 95,4 8.698 0,7 99,7 6,3
1.201–1.300 902,8 3,7 95,6 69 2,5 97,9 2.403 0,2 99,9 2,7

> 1.300 1.075,4 4,4 100,0 59 2,1 100,0 1.307 0,1 100,0 1,2
УКУП НО 24.640,3 100 – 2.756 100 – 1.170.342 100 – 47,5

Из вор: По пис ста нов ни штва, до ма ћин ста ва и ста но ва у Ре пу бли ци Срп ској 2013. го ди не – ре-
зул та ти по на се ље ним мје сти ма, Ре пу блич ки за вод за ста ти сти ку Ре пу бли ке Срп ске, Ба ња 
Лука.

У хип со ме триј ској зо ни из ме ђу 100 и 200 m н.в. на ла зи се де вет град-
ских на се ља: Ко зар ска Ду би ца, Мо дри ча, Дер вен та, Лак та ши, Ко стај ни-
ца, При је дор, Угље вик, Пр ња вор и До бој. Овој зо ни при па да ју ве ћи број 
ба ња луч ких, би је љин ских, при је дор ских и лак та шких пе ри ур ба них на-
се ља са из ра же ном кон цен тра ци јом ста нов ни штва. Про сјеч на гу сти на 
на се ље но сти је ма ња у од но су на нај ни жи хип со ме триј ски по јас и из но си 
99 ст./km2. Уче шће по вр ши не и бро ја ста нов ни ка је знат но ве ће. На по вр-
ши ни од 3.114,8 km2 (око 13% те ри то ри је), на ла зи се 344 на се ља у ко ји ма 
жи ви 308.246 ста нов ни ка, тј. не што ви ше од че твр ти не по пу ла ци је. 

Ју жно од ове зо не, про сти ре се бре жуљ ка сто под руч је, ис пре сје ца но 
ко тлин ским до ли на ма и ри јеч ним те ра са ма. Овај хипсометриjски по јас 
за у зи ма: сре ди шње ди је ло ве Ба ња луч ке ре ги је, ве ћи ну ре ги је При је дор, 
До бој ско-те слић ки крај, об рон ке Озре на и Ма је ви це, до ње Под ри ње, Би-
рач, те про стор По по вог по ља и хер це го вач ких Ху ми на. У овој ви син ској 
зо ни при сут на је де мо граф ско-хип со ме триј ска зо нал ност. По ве ћа њем 
над мор ске ви си не, сма њу је се удио по пу ла ци је.
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Гра фи кон 1. Удио по вр ши на и ста нов ни штва Ре пу бли ке Срп ске пре ма  
ви син ским зо на ма (у %)

У зо ни од 200 до 300 m н.в жи ви 26,7% по пу ла ци је у 334 на се ља Ре-
пу бли ке Срп ске, гдје је про сјеч на гу сти на на се ље но сти 97 ст./km2. Нај ве ћи 
удио те ри то ри је (око 13%) је у овој ви син ској зо ни. Ту је смје штен нај ве ћи 
град Ре пу бли ке Срп ске, са 180.053 ста нов ни ка. По ред Ба ње Лу ке, у овој 
зо ни на ла зе се и град ска на се ља: Но ви Град и Звор ник. 

У зо ни из над 300 m н.в. број ста нов ни ка зна чај но опа да. Из ме ђу 300 
и 400 m н.в. на ла зи се 239 на се ље них мје ста од ко јих су са мо два град ска: 
Ви ше град и Ко тор Ва рош. Ова хип со ме триј ска зо на има 98.188 ста нов-
ни ка, са про сјеч ном гу сти ном на се ље но сти 47 ст./km2, ко ја је на ни воу 
ре пу блич ког про сје ка.

У ин тер ва лу из ме ђу 400 и 500 m н.в. смје ште но је 212 на се ља од ко-
јих су че ти ри град ска на се ља: Ми ли ћи, Ру до, Сре бре ни ца и Тре би ње, у 
ко јем жи ви пре ко 1/3 по пу ла ци је у овој зо ни (66.150 ста нов ни ка). Гу сти на 
на се ље но сти на се ља из ме ђу 300 и 400 m н.в. је не што ни жа од ре пу блич-
ког про сје ка и из но си 45 ст./km2. 

Под руч је Гор њо сан ско-плив ског ре ги о на, обр о на ка Вла ши ћа, Уз-
лом ца, Бор ја, нај ви ше ди је ло ве Ко за ре, Ма је ви це, нај ве ћа про стран ства 
у ис точ ном ди је лу Срп ске, тач ни је ди је ло ве хер це го вач ких Ру ди на, ро-
ма ниј ски крај, гор њи ток ри је ке Дри не, об у хва та ју про стор из ме ђу 500 и 
1.000 m н.в. Ова зо на об у хва та нај ве ћи дио те ри то ри је Ре пу бли ке Срп ске. 
По ве ћа њем над мор ске ви си не, удио по пу ла ци је се сма њу је, из у зев зо не 
од 501 до 600 m н.в, гдје се на ла зи 191 на се ље но мје сто, ме ђу ко ји ма су 
ад ми ни стра тив на сре ди шта оп шти на: Ши по во, Фо ча, Би ле ћа, Љу би ње, 
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Ис точ но Но во Са ра је во и Ис точ на Или џа, са 67.837 ста нов ни ка, са про-
сјеч ном гу сти ном на се ље но сти од 50 ст./km2, као и хип со ме триј ске ска-
ле од 801 до 900 m н.в., гдје је смје ште но 207 на се ља, сре ди шта оп шти на: 
Вла се ни ца, Кне же во, Со ко лац и Па ле. Из у зет но ри јет ка на се ље ност је у 
хип со ме триј ском ин тер ва лу од 701 до 800 m н.в., гдје про сјеч на гу сти на 
на се ље но сти из но си све га 10 ст./km2, као и у по ја су од 901 до 1.000 m н.в, 
гдје је про сјеч на гу сти на 11 ст./km2.

Зо на пре ко 1.000 m н. в., об у хва та по вр ши ну од 5.053,2 km2, што чи ни 
пе ти ну те ри то ри је Ре пу бли ке Срп ске у ко јем има 401 на се ље са 27.733 
ста нов ни ка, са из у зет но ри јет ком гу сти ном на се ље но сти од 5 ст./km2. Ова 
зо на об у хва та пла нин ски про стор ви со ке Хер це го ви не, оп шти не Гац ко, 
Ка ли но вик, Не ве си ње и Фо чу, нај ви ши ди је ло ви са ра јев ско-ро ма ниј ског 
пла тоа, ве ћи дио Оп шти не Хан Пи је сак. У за пад ном ди је лу, овој обла сти 
при па да ју нај ви ши вр хо ви уз са му ен ти тет ску гра ни цу са Фе де ра ци јом 
БиХ. Из над 1.300 m н.в. на се ље ност је из у зет но ма ла, све га 1,2 ст./km2. 
То су на се ља на нај ви шим пла ни на ма у Срп ској: Ма глић, Во лу јак, Зе лен-
го ра и Ја хо ри на. 

На осно ву де таљ не ана ли зе до шло се до за кључ ка да је нај ве ћи про-
це нат ста нов ни штва Ре пу бли ке Срп ске рас про стра њен у зо ни до 300 m 
н.в. У том под руч ју (око 30% ре пу блич ке те ри то ри је), жи ви 786.104 ста-
нов ни ка, што пред ста вља 67% ста нов ни штва. Ту су смје ште ни нај ве ћи 
ур ба ни цен три: Ба ња Лу ка, Би је љи на, При је дор, Гра ди шка, Дер вен та, 
Зво р ник и др. По ве ћа њем над мор ске ви си не, удио по пу ла ци је се сма њу је, 

Гра фик 2. Удио на се ља и ста нов ни штва Ре пу бли ке Срп ске пре ма ви син ским 
зо на ма (у %)
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из у зев зо не од 501 до 600 m н.в, гдје се на ла зе ад ми ни стра тив на сје ди шта 
оп шти на: Ши по во, Фо ча, Би ле ћа, Љу би ње, Ис точ но Но во Са ра је во и Ис-
точ на Или џа, као и хип со ме триј ске ска ле од 801 до 900 m н.в., гдје су 
смје ште на сре ди шта оп шти на: Вла се ни ца, Кне же во, Со ко лац и Па ле. 

Хип со ме триј ска ди стри бу ци ја по пу ла ци је ука зу је на из ра же не дис-
па ри те те из ме ђу за пад ног и ис точ ног ди је ла Ре пу бли ке Срп ске. Због ни-
зиј ског ре ље фа у за пад ном ди је лу, ве ћи на ур ба них цен та ра смје ште на је 
упра во у зо на ма ни зиј ског и бре жуљ ка стог ре ље фа. У ис точ ном ди је лу 
Срп ске, по ло жај и мре жа на се ља усло вље ни су ре љеф ном кон фи гу ра ци-
јом, та ко да је ве ћи на ста нов ни штва кон цен три са на у ма њим на се љи ма 
пла нин ског ка рак те ра. У за пад ном ди је лу Ре пу бли ке Срп ске по сто ји ко-
ре ла ци ја у хип со ме триј ској ди стри бу ци ји на се ља и ста нов ни штва. У ви-
син ској зо ни до 300 m н.в. смје ште но је ско ро 2/3 на се ља и 82% по пу ла ци је. 
На кон 300 m н.в. еви дент но је сма ње ње уче шћа у обје ка те го ри је. Про стор 
из над 900 m н.в. го то во је не на се љен.

Су пр от на на се о бин ско-де мо граф ска сли ка је у ис точ ном ди је лу Ре-
пу бли ке Срп ске. Због из ра же не вер ти кал не раш чла ње но сти ре ље фа, у овој 
зо ни при сут на је ве ћа хип со ме триј ска дис пер зи ја ста нов ни штва и на се ља. 
Иа ко са нај ма њим бро јем на се ље них мје ста, ви син ски по јас до 100 m н.в. 
пред ста вља зо ну нај ве ће кон цен тра ци је ста нов ни штва. На два про цен та 
те ри то ри је, жи ви око 17% ста нов ни штва, пр вен стве но за хва љу ју ћи Гра ду 
Би је љи ни и ве ћим сем бер ским на се љи ма. Зна чај ни ја кон цен тра ци ја ста-
нов ни штва је у зо на ма 100–200 и 400–600 m н.в. У овом ди је лу Ре пу бли ке 
Срп ске до ми ни ра усит ње на мре жа на се ља раз би је ног ти па. Град ска на се-
ља су ма ња, из у зев ре ги о нал них и су бре ги о нал них цен та ра по пут: Би је-
љи не, Тре би ња, Ис точ ног Са ра је ва, Зво р ни ка и Фо че. За раз ли ку од за пад-
ног ди је ла Срп ске, нај ве ћа кон цен тра ци ја на се ља је у зо ни из ме ђу 600 и 
1.000 m н.в., што је ди ја ме трал на су пр от ност за пад ном ди је лу. Нај ве ћи број 
ових на се ља на ла зи се на про сто ру гор њег Под ри ња, Ви ше гра да, фо чан-
ско-го ра ждан ског кра ја, те по ја са хер це го вач ких Ху ми на и Ру ди на.

Од укуп ног ста нов ни штва смје ште ног за пад но од Ди стрик та Брч ко, 
чак 82% жи ви у ви син ском по ја су до 300 m н.в. док је на ис то ку, у тој ис тој 
зо ни на ста ње но све га 41% по пу ла ци је. Да кле, у ис точ ном ди је лу Срп ске 
уо ча ва се рав но мјер ни ја ди стри бу ци ја ста нов ни штва, док је у за пад ном 
ди је лу из ра же на хип со ме триј ска по ла ри за ци ја с на гла ше ном кон цен тра-
ци јом на ни жим над мор ским ви си на ма.

Нај ве ћи број на се ље них мје ста у Ре пу бли ци Срп ској при па да ка те-
го ри ји па ту ља стих и ма лих на се ља. Од укуп ног бро ја на се ље них мје ста 
(2.756), у њих 229 или 8,3% ни је по пи сан ни је дан ста нов ник. Број па ту-
ља стих на се ља је из у зет но ви сок. У 45,6% па ту ља стих на се ља жи ви са мо 
три про цен та по пу ла ци је Ре пу бли ке Срп ске. Ако се па ту ља стим на се љи-
ма до да ју на се ља без ста нов ни штва, до ла зи се до по да тка да је у Срп ској 
тек сва ко дру го на се ље ве ће од 100 ста нов ни ка (54%). О ти пич ном про-
це су про стор но-де мо граф ске по ла ри за ци је го во ри чи ње ни ца да у 78 на-
се ља (2,8%) ко ја спа да ју у ред ве ли ких (има ју ви ше од 2.000 ста нов ни ка), 
жи ви 50,8% по пу ла ци је Ре пу бли ке Срп ске. 
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Ка р та 1. Хип со ме триј ски раз мје штај ста нов ни штва у ве ћим ур ба ним  
цен три ма Ре пу бли ке Срп ске пре ма По пи су ста нов ни штва из 2013. го ди не

УМЈЕ СТО ЗА КЉУЧ КА

Ди стри бу ци ја ста нов ни штва пред ста вља фун да мен тал ни ин ди ка тор 
и по ла зну осно ву за пра вље ње стра те ги ја и пла но ва функ ци о нал не одр-
жи во сти про сто ра. У не ста бил ним ге о по ли ти чим усло ви ма пра жње ње 
ових про сто ра тре ба по сма тра ти и као пи та ње од на ци о нал ног зна ча ја 
[Мајић и Ма рин ко вић 2016: 58].

У по гле ду раз мје шта ја ста нов ни штва и гу сти не на се ље но сти, Ре пу-
бли ка Срп ска је из ра зи то хе те ро ге но под руч је с на гла ше ним ре ги о нал ним 
и уну тар ре ги о нал ним раз ли ка ма. Јед на од основ них ка рак те ри сти ка ди-
стри бу ци је ста нов ни штва је про стор но-де мо граф ска по ла ри за ци ја са 
дис перз ним ти пом раз мје шта ја по пу ла ци је. Ин тер ре ги о нал на ди фе рен-
ци ја ци ја ста нов ни штва по ка зу је знат но ве ће уче шће по пу ла ци је у за пад ном, 
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не го у ис точ ном ди је лу Ре пу бли ке Срп ске. На при бли жно ис тој те ри то ри ји, 
за пад но од Ди стрик та Брч ко жи ви 63% ста нов ни штва Ре пу бли ке Срп ске, 
док је у ис точ ном ди је лу знат но ни жи сте пен кон цен тра ци је ста нов ни штва. 
Ова кав не у рав но те жен про стор ни раз мје штај ста нов ни штва оста вља 
не га тив не по сље ди це на уку пан дру штве но-еко ном ски раз вој [Мајић и 
Ма рин ко вић 2016: 75].

Пре ма ре зул та ти ма По пи са ста нов ни штва из 2013. го ди не, про сјеч на 
гу сти на на се ље но сти Ре пу бли ке Срп ске из но си 47 ст./km2 са из ра же ним 
ре ги о нал ним и уну тар ре ги о нал ним дис па ри те ти ма. Алар мант но зву чи 
пода так да пре ко 12% те ри то ри је Ре пу бли ке Срп ске има оби љеж ја пу стињ-
ског ка рак те ра. На про сто ру Ре пу бли ке Срп ске 229 на се ља је без ста нов-
ни ка. Пре ко 35% те ри то ри је Ре пу бли ке Срп ске има про сјеч ну гу сти ну 
на се ље но сти ис под 5 ст./km2.

Про сјеч на над мор ска ви си на нај ве ћег бро ја оп шти на и гра до ва у 
Срп ској је из ме ђу 500 и 1.000 m н.в. На про сто ру из ме ђу 500 и 1.000 m н.в., 
118 на се ља је без ста нов ни ка (4,3% на се ља). Нај ве ћи број ста нов ни штва 
(ско ро 50%) скон цен три сан је у зо ни од 200 до 500 m н.в. Ути цај хип со ме-
три је огле да се и у раз мје шта ју на се ља без ста нов ни штва. До 500 m н.в. 
37 на се ља су без и јед ног по пи са ног ста нов ни ка (1,3% на се ља), док је у 
зо ни из над 1.000 m н.в. сва ко ше сто на се ље (74 на се ља) без по пи са ног ста-
нов ника (око 18% на се ља).

Хип со ме триј ска ди стри бу ци ја по пу ла ци је ука зу је на из ра же не дис-
па ри те те из ме ђу за пад ног и ис точ ног ди је ла Ре пу бли ке Срп ске. Због ни-
жих над мор ских ви си на у за пад ном ди је лу, ве ћи на ур ба них цен та ра смје-
ште на је упра во у зо на ма ни зиј ског и бре жуљ ка стог ре ље фа. У ис точ ном 
ди је лу Срп ске по ло жај и мре жа на се ља усло вље ни су ре љеф ном кон фи-
гу ра ци јом, та ко да је ве ћи на ста нов ни штва скон цен три са на у ма њим 
на се љи ма пла нин ског ка рак те ра.

По ду дар ност хип со ме триј ске ди стри бу ци је и еко ном ског раз во ја 
оп шти на и гра до ва огле да се у чи ње ни ци да се се дам оп шти на ко је спа да ју 
у ка те го ри ју из ра зи то не раз ви је них на ла зе на ве ћој над мор ској ви си ни 
од 1.000 m н.в. На дру гој стра ни, де вет ло кал них за јед ни ца са про сјеч ном 
над мор ском ви си ном ис под 300 m н.в. ула зе у ка те го ри ју раз ви је них оп-
шти на [Мајић и Ма рин ко вић 2016: 75].
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По пис ста нов ни штва, до ма ћин ста ва и ста но ва у Ре пу бли ци Срп ској 2013. го ди не – ре-
зул та ти по на се ље ним мје сти ма, Ре пу блич ки за вод за ста ти сти ку Ре пу бли ке Срп-
ске, Ба ња Лу ка.

По пис ста нов ни штва, до ма ћин ста ва и ста но ва у Ре пу бли ци Срп ској 2013. го ди не (2017). 
Ре зул та ти по на се ље ним мје сти ма, Ре пу блич ки за вод за ста ти сти ку Ре пу бли ке 
Срп ске. Ба ња Лу ка.

Уред ба о на се ље ним мје сти ма ко ја чи не под руч је је ди ни це ло кал не са мо у пра ве. Слу
жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске, 4/10; 26/11; 74/12. 
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he te ro ge ne ity which is ma ni fe sted by sig ni fi cant dis per sion of the po pu la tion. Ba sed on 
de ta i led analysis, it was con clu ded that the lar gest per cen ta ge of the po pu la tion of the 
Re pu blic of Srp ska is wi de spre ad in the zo ne up to 300 m abo ve sea le vel. This area (abo-
ut 30% of the re pu blic ter ri tory) has 786,104 in ha bi tants, which re pre sents 67% of the 
po pu la tion. Hypso me tric di stri bu tion of po pu la tion in di ca tes sig ni fi cant dis pa ri ti es bet-
we en we stern and ea stern parts of the Re pu blic of Srp ska. Due to lo wer al ti tu de in the 
we stern part, most of the ur ban cen tres are lo ca ted in the zo nes of low land and rol ling 
hills. In the ea stern part of the Re pu blic of Srp ska, po si tion and set tle ment net works are 
con di ti o ned by re li ef con fi gu ra tion, so that the ma jo rity of the po pu la tion is con cen tra ted 
in small mo un tain vil la ges.

KEYWORDS:po pu la tion, the Re pu blic of Srp ska, hypso me tric di stri bu tion, spa tial 
po la ri za tion



АУ ТО РИ У ОВОМ БРО ЈУ
AUT HORS IN THIS IS SUE

ДА НИ Е ЛА АР СЕ НО ВИЋ (Вур ден, Хо лан ди ја, 1983). До цент на Де парт ма ну 
за ге о гра фи ју, ту ри зам и хо те ли јер ство на При род но-ма те ма тич ком фа кул те ту 
Уни вер зи те та у Но вом Са ду. 

Ди пло ми ра ла (2007), ма сте ри ра ла (2008) и док то ри ра ла на ДГТХ (ПМФ, 
УНС) (Ути цај тем пе ра ту ре ва зду ха на се зо нал ност мор та ли те та у Но вом 
Са ду). Ужа на уч на област ин те ре со ва ња јој је де мо гра фи ја. Члан је не ко ли ко 
ис тра жи вач ких гру па на ви ше про је ка та фи нан си ра них од стра не над ле жних 
ми ни стар ста ва и фон до ва ЕУ. Члан је Уред ни штва ча со пи са Ge o grap hi ca Pan
no ni ca. Члан је ДДС, ЕАП СЕ и СДВ. Из во ди ве жбе на пред ме ти ма: Ге о гра фи ја 
ста нов ни штва, Де мо граф ски мо де ли и Исто риј ска де мо гра фи ја. 

Важнијекњиге: Ге о гра фи ја ста нов ни штва (ко а у тор), Но ви Сад 2016.

ИВА НА БЛЕ ШИЋ (Но ви Сад, 1975). Ван ред ни про фе сор на Де парт ма ну 
за ге о гра фи ју, ту ри зам и хо те ли јер ство на При род но-ма те ма тич ком фа кул те ту 
Уни вер зи те та у Но вом Са ду.

На ДГТХ (ПМФ УНС) ма ги стри ра ла 2007. (Ту ри стич ка ва ло ри за ци ја хо
те ли јер ских обје ка та у Но вом Са ду) и док то ри ра ла 2010. (Ква ли тет хо тел ских 
услу га као фак тор тр жи шног по зи ци о ни ра ња у ба ња ма За пад но мо рав ске бањ
ске зо не). Ван ред ни je про фе сор на гру пи пред ме та из обла сти хо те ли јер ства на 
ДГТХ (ПМФ, УНС). Ау тор је два уџ бе ни ка, јед ног при руч ни ка и пре ко 100 на-
уч них и струч них ра до ва из обла сти ту ри зма и хо те ли јер ства, с по себ ним освр том 
на при ме ну ста ти стич ких ме то да у ис тра жи ва њу ква ли те та услу ге у хо те ли јер-
ству.

Важнијекњиге: Bez bed nost hra ne – pri me na HACCP si ste ma u ugo sti telj stvu 
i ho te li jer stvu, No vi Sad 2012; 2016 (ко а у тор); Ме наџ мент ква ли те та у ту ри зму 
и хо те ли јер ству, Но ви Сад 2017.

MИРЈАНА БО БИЋ (Бе о град, 1960). Со ци о ло шки ња и де мо граф ки ња; про-
фе сор Фи ло зоф ског фа кул те та Уни вер зи те та у Бе о гра ду. 

Ди пло ми ра ла, ма ги стри ра ла, и док то ри ра ла (2003) на Оде ље њу со ци о ло-
ги је ФФ УБг (Тран зи ци ја парт нер ства – сту ди ја слу ча ја у Бе о гра ду). Др жи пре-
да ва ње из пред ме та: Со ци јал на де мо гра фи ја, Де мо гра фи ја парт нер ства и ра ђа ња, 
Са вре ме не ми гра ци је, Иза зо ви са вре ме не по ро ди це, Са вре ме на по ро ди ца као 
иза зов, Са вре ме ни по пу ла ци о ни иза зо ви на основ ним, ма стер и док тор ским сту-
ди ја ма на ФФ УБг. Ко а у то р ка је број них мо но граф ских пу бли ка ци ја ИСИ ФФ 
УБг, као и чла на ка у во де ћим ча со пи си ма у зе мљи и ино стран ству. 

Важнијекњиге: Brak ili/i part ner stvo: de mo graf sko so ci o loš ka stu di ja, Be o-
grad 2003; Post mo der ne po pu la ci o ne stu di je: de mo gra fi ja kao in ter sek ci ja, Be o grad 
2013; Бес кућ ни ци, Бе о град 2014; Stu di ja o spolj nim i unu traš njim mi gra ci ja ma gra
đa na Sr bi je sa po seb nim osvr tom na mla de (ko a u tor), Be o grad 2016. 
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СА ЊА БО ЖИЋ (Но ви Сад, 1989) до цент на Де парт ма ну за ге о гра фи ју, ту-
ри зам и хо те ли јер ство на При род но-ма те ма тич ком фа кул те ту Уни вер зи те та у 
Но вом Са ду.

Ди пло ми ра ла 2012. и ма сте ри ра ла 2013. го ди не. Зва ње док то ра ге о на у ка 
(ту ри зам) сте кла је 2016. (Ути цај лич но сти ту ри сте на бренд де сти на ци је и 
ту ри стич ко по на ша ње на при ме ру ло ка ли те та кул тур не ру те) на ДГТХ (ПМФ, 
УНС). Др жи пре да ва ња и ве жбе из пред ме та: Пси хо ло ги ја у ту ри зму, Ме наџ-
мент ту ри стич ке де сти на ци је, Мар ке тинг ис тра жи ва ња итд. Област на уч ног 
ис тра жи ва ња јој је брен ди ра ње ту ри стич ке де сти на ци је, пси хо ло ги ја у ту ри зму 
и кул тур ни ту ри зам из ко јих има об ја вље но пре ко 40 на уч них ра до ва.

ЖЕЉ КА БУ ТУ РО ВИЋ (Сплит, 1973). На уч ни са рад ник у Цен тру за по ли-
ти ко ло шка ис тра жи ва ња и јав но мње ње Ин сти ту та дру штве них на у ка у Бе о гра ду.

Ди пло ми ра ла пси хо ло ги ју (2001) на Уни вер зи те ту Кар не ги-Ме лон (Пит сбург). 
Ма ги стри ра ла (2006) и док то ри ра ла (2009) пси хо ло ги ју на Уни вер зи те ту Ко-
лум би ја у Њу јор ку (САД). Обла сти ис тра жи ва ња: по ро ди ца, до но ше ње од лу ка, 
ра ци о нал ност, би хеј ви о рал на еко но ми ја, мо рал на и по ли тич ка пси хо ло ги ја, 
иде о ло ги ја. Члан је APS-a.

ПЕ ТАР ВА СИЋ (Сме де ре во, 1980). До цент на Ге о граф ском фа кул те ту Уни-
вер зи те та у Бе о гра ду. 

Ди пло ми рао је на ГФ УБг. Ма ги стар ску те зу из де мо гра фи је од бра нио на 
ЕФ УБГ (2010). Док то ри рао 2016. на ГФ УБг (Ста рост као де мо граф ска од ред
ни ца по тро шње до ма ћин ства у Ср би ји). За по слен је на ГФ УБг од 2006. го ди не 
у зва њу аси стен та. У зва ње до цен та про из ве ден је 2016. Обла сти ис тра жи вач ког 
ра да су му по пу ла ци о на по ли ти ка, ста нов ни штво као чи ни лац еко ном ских фе-
но ме на и про јек ци је ста нов ни штва. Уче ство вао на ви ше на уч них и струч них 
ску по ва и кон фе рен ци ја. Члан је СГД и ДДС.

МИ ЛИ ЦА ВЕ СКО ВИЋ АН ЂЕЛ КО ВИЋ (Кра ље во, 1982). Со ци о ло шки ња. 
Аси стент на Оде ље њу Со ци о ло ги је на Фи ло зоф ском фа кул те ту Уни вер зи те та 
у Бе о гра ду.

Од 2017. је аси стент на Оде ље њу Со ци о ло ги је на ФФ УБг. Ужа на уч на област: 
со ци о ло ги ја.

Важнијекњиге: Stu di ja o spolj nim i unu traš njim mi gra ci ja ma gra đa na Sr bi je 
sa po seb nim osvr tom na mla de, Be o grad 2016 (ко а у тор).

ГOРДАНА ВОЈ КО ВИЋ (Ско пље, 1957). Ван ред ни про фе сор Ге о граф ског 
фа кул те та, Уни вер зи те та у Бе о гра ду. 

Ди пло ми ра ла 1981, ма ги стри ра ла 1990. и док то ри ра ла 2002. на ГФ УБг 
(Осно ве де мо граф ске ре ги о на ли за ци је Ср би је). На уч ну ка ри је ру за по че ла је 1988. 
у ГИ „Јо ван Цви јић” (СА НУ), где је 2004. сте кла зва ње на уч ног са рад ни ка. У 
зва ње до цен та на ГФ УБг иза бра на је 2005, а у зва ње ван ред ног про фе со ра 2011, 
у зва ње ре дов ног про фе со ра 2016. Ан га жо ва на је у из во ђе њу на ста ве на сту диј ској 
гру пи Де мо гра фи ја из пред ме та: Исто риј ска де мо гра фи ја и Де мо граф ски раз-
ви так Ср би је и су сед них зе ма ља и При ме ње на де мо гра фи ја на сту диј ској гру пи 
Про стор но пла ни ра ње. Област на уч ног ин те ре со ва ња ве за на је за на у ку о ста-
нов ни штву: исто риј ска де мо гра фи ја, де мо граф ски аспе к ти ре ги о на ли зма, де-
мо граф ски раз ви так Ср би је и су сед них зе ма ља. Уче ство ва ла је у ре а ли за ци ји 
и ру ко во ди ла ти мом за из ра ду сту ди ја де мо граф ског раз во ја за Стра те ги ју про стор-
ног раз во ја Ре пу бли ке Ср би је 2009–2013–2020. и Про стор ног пла на Ре пу бли ке 



713

Ср би је 2010. Члан је Од бо ра за про у ча ва ње ста нов ни штва СА НУ, СГД и ДДС 
итд. 

Важнијадела: Смрт ност ста нов ни штва Бе о гра да, Бе о град 1992; Ста
нов ни штво као еле ме нат ре ги о на ли за ци је Ср би је, Бе о град 2007; Po licy Sce na rio 
De mo grap hic and Mi gra tion Trends of the Fu tu re: (ca se study Šu ma di ja and Po mo
ra vlje) / Po li ti ka sce na ri ja: de mo graf ski i mi gra ci o ni tren do vi u bu duć no sti: (pri mer 
Šu ma di je i Po mo ra vlja), Be o grad 2015 (ко а у тор).

ГОР ДА НА ВУК СА НО ВИЋ (1961). Про фе сор со ци о ло ги је на Ви со кој по-
слов ној шко ли стру ков них сту ди ја у Но вом Са ду.

Ди пло ми ра ла 1985. (Де мо граф ске про ме не у оп шти ни Се чањ од 1961. до 
1981) и ма ги стри ра ла 1985. (Ста рач ка по љо при вред на до ма ћин ства у град ској 
за јед ни ци оп шти на Но ви Сад) и док то ри ра ла 1994. (До ма ћин ства и по ро дич ни 
од но си по врат ни ка са ра да у ино стран ству) на ФФ УБг. У зва ње ре дов ног 
про фе со ра иза бра на је 2006. го ди не на ФФ УНС. Обла сти ин те ре со ва ња и ис-
тра жи ва ња: ме то до ло ги ја со ци о ло шких ис тра жи ва ња, де мо граф ске струк ту ре 
и про це си, ста ре ње ста нов ни штва, ми гра ци о на кре та ња: рад ни ци на ра ду у 
ино стран ству, по врат ни ци, из бе гли це, раз вој и струк ту ра за по сле но сти, со ци-
о ло ги ја по ро ди це.

Важнијекњиге: Sta ri se lja ci: stu di ja o sta rač kim po ljo pri vred nim do ma ćin stvi
ma u opšti ni No vi Sad, No vi Sad 1994; Ju go slo ven ske iz be gli ce: iz me đu že lje i mo guć
no sti za po vrat kom, No vi Sad 2001; Po ro di ca u Voj vo di ni na po čet ku tre ćeg mi le ni ju ma, 
No vi Sad 2005; Сту ден ти и ре фор ма ви со ког обра зо ва ња, Но ви Сад 2008 (ко а у тор); 
Uče ni ci u Voj vo di ni – oce ne me đu et nič kih od no sa, No vi Sad 2008; Po pla ve: uzro ci, 
po sle di ce i po stup ci za nji ho vo is tra ži va nje: Ja ša To mić 2005, Zre nja nin 2011; При
род не ка та стро фе у све сти ста нов ни штва и спрем ност за суoчавање с њи ма, 
Но ви Сад 2017. (ко а у тор).

АНА М. ГА ВРИ ЛО ВИЋ (1944). Про фе сор на Фа кул те ту за ме ди је и ко му-
ни ка ци је на Уни вер зи те ту Син ги ду нум у Бе о гра ду.

Ди пло ми ра ла на Сме ру за со ци јал ни рад и со ци јал ну по ли ти ку, ма ги стри-
ра ла 1986. (Со ци јал ни рад и по ли ти ка ин фор ми са ња рад них љу ди и гра ђа на у 
са мо у прав ном раз во ју дру штве не бри ге о де ци) и док то ри ра ла 1997. (Ро ди тељ
ство, си стем дру штве не бри ге о де ци и уло ге ло кал не за јед ни це) на ФПН УБг. 
Би ла је го сту ју ћи про фе сор на ФПН УБЛ. Члан је Од бо ра за про у ча ва ње ста нов-
ни штва СА НУ. Од 2006. до 2010. би ла је пре да вач на пост ди плом ском сту ди ју 
на ФПН у Са ра је ву, ФФ УБЛ и ФДН у Ге те бор гу. Би ла је ан га жо ва на и на ФФ 
УНС и ФФ у Ту зли. Од школ ске 2011/2012. го ди не ан га жо ва на је на Де парт ма-
ну за со ци јал ни рад ФМК УС. Об ја ви ла је број не ра до ве из со ци јал не по ли ти ке, 
со ци јал ног раз во ја и пла ни ра ња и со ци јал ног ра да у вас пит но-обра зов ним 
уста но ва ма.

Важнијекњиге: Си стем дру штве не бри ге о де ци у Ср би ји: раз вој и пер
спек ти ва, Бе о град 1998; Ин фор ма тор о пра ви ма и ин сти ту ци ја ма у си сте му 
дру штве не бри ге о де ци Ср би је, Бе о град 1998; Об на вља ње ста нов ни штва Ср би је 
и по пу ла ци о на по ли ти ка др жа ве и ло кал не са мо у пра ве, Бе о град 1999 (ко а у тор); 
Пред школ ске уста но ве у Ср би ји: 1843–2000, Бе о град 2001; Со ци јал на по ли ти ка, 
Ба ња Лу ка 2005; So ci jal ni raz voj i pla ni ra nje, Ba nja Lu ka 2009 (ко а у тор); So ci jal ni 
rad u vas pit no-obra zov nim usta no va ma, Ba nja Lu ka 2014 (ко а у тор); Me nadž ment u 
si ste mu so ci jal ne zaš ti te, Ba nja Lu ka 2015; У су срет стан дар ди ма со ци јал ног ра да 
у основ ним шко ла ма, Ба ња Лу ка 2016.
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МАР КО ГА ЉАК (Сме де ре во, 1987). Ис тра жи вач-са рад ник у Ин сти ту ту 
дру штве них на у ка у Бе о гра ду.

Ди пло ми рао је 2011. на ГФ УБг (Од нос др жа ве пре ма де мо граф ском раз
во ју – При мер САД), где је и ма сте ри рао у обла сти де мо гра фи је 2014. (Мор та
ли тет у Ср би ји и Европ ској уни ји – Ком па ра тив на ана ли за). Ма стер сту ди је 
при УБг за вр шио је 2017. (При ме на про грам ског је зи ка Р у ра чу нар ској ана ли зи 
дру штве них мре жа – При мер из бо ра у Ср би ји 2016). Био је де мон стра тор на 
ГФ УБг (2014–2015) (По слов на ста ти сти ка и Ра чу нар ство). Од 2018. ра ди у ИДН 
као ис тра жи вач-са рад ник.

ВЕ РА С. ГЛИ ГО РИ ЈЕ ВИЋ (Ужи це, 1970). До цент на Ге о граф ском фа кул-
те ту Уни вер зи те та у Бе о гра ду.

Ди пло ми ра ла, ма ги стри ра ла, и док то ри ра ла 2012. (Еко ном ско-ге о граф ске 
и де мо граф ске про ме не аграр ног про сто ра Ср би је) на ГФ УБг и сте кла ака дем-
ско зва ње док то ра де мо гра фи је. У на уч но и стра жи вач ком ра ду усме ре на је на 
про у ча ва ње људ ског ка пи та ла, тр жи шта ра да и еко ном ских по сле ди ца де мо граф-
ских про ме на. Уче ство ва ла на ви ше на уч них и струч них ску по ва и кон фе рен ци ја 
у зе мљи и ино стран ству. Члан је СГД, ДДС и ЕДЕД (ESPE).

Важнијадела: Po licy Sce na rio De mo grap hic and Mi gra tion Trends of the 
Fu tu re: (ca se study Šu ma di ja and Po mo ra vlje) / Po li ti ka sce na ri ja: de mo graf ski i 
mi gra ci o ni tren do vi u bu duć no sti: (pri mer Šu ma di je i Po mo ra vlja), Бе о град 2015 
(ко а у тор).

МИР ЈА НА ДЕ ВЕ ЏИЋ (Бе о град, 1959). Ре до ван про фе сор Ге о граф ског 
фа кул те та Уни вер зи те та у Бе о гра ду. 

Ди пло ми ра ла (1982) и ма ги стри ра ла (1988) у обла сти ту ри змо ло ги је на ПМФ 
УБг. Док то ри ра ла 1999. го ди не на ГФ УБг (Ту ри зам као фак тор про ме на у раз
во ју, раз ме шта ју и струк ту ра ма ста нов ни штва Цр но гор ског при мор ја). Из во ди 
на ста ву на пред ме ти ма: При род но об на вља ње ста нов ни штва и Де мо граф ске 
струк ту ре на Од се ку за де мо гра фи ју; Ста нов ни штво и ту ри зам на Од се ку за ту-
ри змо ло ги ју. Та ко ђе из во ди на ста ву из истих обла сти на ма стер и док тор ским 
сту ди ја ма. Про фе си о нал но је усме ре на на из у ча ва ње ре про дук ци је ста нов ни штва, 
де мо граф ског ста ре ња, со цио-еко ном ских струк ту ра ста нов ни штва, ве за из ме ђу 
раз во ја ту ри зма и де мо граф ског раз вит ка и зна ча ја ин фор ма ти ке за де мо гра фи ју. 
Члан је ре дак ци је ча со пи са Ста нов ни штво и Де мо гра фи ја, пред сед ни штва ДДС, 
Од бо ра за про у ча ва ње ста нов ни штва СА НУ, ме ђу на род не асо ци ја ци је Де мо Балк 
са се ди штем у Грч кој. 

Важнијадела: О при род ном кре та њу ста нов ни штва, Бе о град 2006; Uti
caj tu ri zma na de mo graf ski raz vi tak: pri mer Cr no gor skog pri mor ja, Be o grad 2011; 
Де мо граф ски про фил ста рог ста нов ни штва Ср би је, Бе о град 2015 (ко а у тор).

БО ЈАН ЂЕР ЧАН (Срем ска Ми тро ви ца, 1984). До цент на Де парт ма ну за 
ге о гра фи ју, ту ри зам и хо те ли јер ство на При род но-ма те ма тич ком фа кул те ту 
Уни вер зи те та у Но вом Са ду. 

Ди пло ми рао је 2007, док то ри рао 2015. (Си сте ми на се ља у Сре му) на ДГТХ 
(ПМФ УНС). Област на уч ног ин те ре со ва ња: ге о гра фи ја на се ља, ре ги о нал на 
ге о гра фи ја и де мо гра фи ја. Пре да је на Ка те дри за ре ги о нал ну ге о гра фи ју на свим 
ни во и ма сту ди ја на ДГТХ (ПМФ УНС). Члан је СГД, ДДС, ГДИ ДГТХ ПМФ 
УНС. Ре зул та те свог до са да шњег на уч ног ра да пре зен то вао је на број ним до-
ма ћим и ме ђу на род ним на уч ним кон фе рен ци ја ма, као и кроз пре ко 40 ра до ва 
пу бли ко ва них у ча со пи си ма на ци о нал ног и ме ђу на род ног зна ча ја.
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Важнијекњиге: Про стор но-функ ци о нал не ве зе и од но си у си сте му на се ља 
Сре ма, Но ви Сад 2017; Ге о гра фи ја Ср би је, Бе о град 2018.

БРА НИ СЛАВ С. ЂУР ЂЕВ (Бач, 1950). Ре дов ни про фе сор на Де парт ма ну 
за ге о гра фи ју, ту ри зам и хо те ли јер ство на При род но-ма те ма тич ком фа кул те ту 
Уни вер зи те та у Но вом Са ду (у пен зи ји).

Ма ги стри рао 1987. је на Уни вер зи те ту Ка ли фор ни је у Бер кли ју (Uni ver sity 
of Ca li for nia, Ber ke ley). Док то ри рао 1986. (Де мо граф ско-ге о граф ска ана ли за 
по сле рат них ими гра ци ја у Вој во ди ни) на Ка те дри за ге о гра фи ју на ПМФ УНС. 
Уло гу ста нов ни штва у пла ни ра њу раз во ја из у ча вао на МДУ, ми гра ци о ну про-
бле ма ти ку на бел гиј ском КУ „Lo u vain la Ne u ve”. Про бле ма ти ку нуп ци ја ли те та 
из у ча вао на ЕУИ у Фи рен ци. Ба ви се исто риј ском де мо гра фи јом, про јек ци ја ма 
ста нов ни штва и про бле ма ти ком ми гра ци ја. Био је шеф Ка те дре за дру штве ну 
ге о гра фи ју, про рек тор за ме ђу на род ну са рад њу на УНС, а од 2012. био је ди рек тор 
ДГТХ (ПМФ УНС). Из во дио је на ста ву на основ ним ака дем ским и док тор ским 
сту ди ја ма и на пред ме ти ма: Ге о гра фи ја ста нов ни штва, Де мо граф ски мо де ли, 
Исто риј ска де мо гра фи ја, Увод у на уч ни рад и Ме то до ло ги ја на уч но-ис тра жи-
вач ког ра да. 

Важнијадела: По сле рат но на се ља ва ње Вој во ди не: ме то ди и ре зул та ти 
де мо ге о граф ске ана ли зе на се ља ва ња Вој во ди не у пе ри о ду 1945–1981, Но ви Сад 
1995; Основ не тех ни ке у де мо гра фи ји, Но ви Сад 2001; Ста нов ни штво и до ма
ћин ства Ау то ном не По кра ји не Вој во ди не по чет ком XXI ве ка, Но ви Сад 2008 
(ко а у тор); Ме ре по пу ла ци о не по ли ти ке ло кал них са мо у пра ва Ау то ном не По кра
ји не Вој во ди не, Но ви Сад 2011; Ge o graf ski in fo r ma ci o ni si ste mi, Be o grad 2012; 
Ге о гра фи ја ста нов ни штва, Но ви Сад 2016 (ко а у тор).

ДА НИ ЦА ЂУР КИН (Пан че во, 1991). Ис тра жи вач-при прав ник на Ге о граф-
ском фа кул те ту Уни вер зи те та у Бе о гра ду. 

Ди пло ми ра ла 2014. (Мре жа на се ља ју жног Ба на та), ма сте ри ра ла 2015. на 
ГФ УБг (Про стор но-де мо граф ска тран сфор ма ци ја на се ља ју жног Ба на та). 
Тре нут но на док тор ским сту ди ја ма. Од школ ске 2016/2017. го ди не ан га жо ва на 
је као де мон стра тор у на ста ви на Ка те дри за дру штве ну ге о гра фи ју. Обла сти 
ин те ре со ва ња су ге о гра фи ја ста нов ни штва и ге о гра фи ја на се ља. Ре дов но уче-
ству је на кон фе рен ци ја ма и на уч ним ску по ви ма у зе мљи и ино стран ству, што 
је ре зул ти ра ло об ја вље ним ра до ви ма. Члан је СГД. 

ЗО РА ЖИ ВА НО ВИЋ (Љиг, 1977). До цент на Ге о граф ском фа кул те ту Уни-
вер зи те та у Бе о гра ду. 

Ди пло ми ра ла 2001. (Са вре ме не тен ден ци је про це са ур ба ни за ци је Ко лу бар
ског окру га) на ГФ УБг. Ма ги стар ску те зу од бра ни ла 2006. (Бе о град у функ ци ји 
ре ги о нал ног раз во ја Србијe), док тор ску те зу 2012. (Уло га гра до ва сред ње ве ли
чи не у рав но мер ном ре ги о нал ном раз во ју Цен трал не Ср би је). На уч но и стра жи-
вач ки рад пре те жно се за сни ва на про бле ма ти ци ре ги о нал ног, ур ба ног и ру рал-
ног пла ни ра ња, од но сно на при ме ње ним ис тра жи ва њи ма ве за ним за ге о гра фи ју 
на се ља. Нај у же про фе си о нал но усме ре ње, нај ве ћи број про јект них за да та ка и 
об ја вље них ра до ва ве за ни су за мре жу на се ља, по себ но гра до ва, као нај зна чај-
ни је по ло ве раз во ја, но си о це и ини ци ја то ре раз вој них про це са. Члан је СГД, 
АППС, као и План ске ко ми си је за Оп шти ну Љиг. Има ли цен цу од го вор ног 
пла не ра.

Важнијекњиге: Гра до ви сред ње ве ли чи не: раз вој ни цен три на под руч ју 
цен трал не Ср би је, Бе о град 2015.
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АН ЂЕ ЛИ ЈА ИВ КОВ ЏИ ГУР СКИ (Зре ња нин, 1974). Ре дов ни про фе сор на 
Де парт ма ну за ге о гра фи ју, ту ри зам и хо те ли је р ство на При род но-ма те ма тич ком 
фа кул те ту Уни вер зи те та у Но вом Са ду.

Ди пло ми ра ла 1998, ма ги стри ра ла 2001, док то ри ра ла 2005. (Ста нов ни штво 
као фак тор раз во ја ту ри зма у Вој во ди ни) на ДГТХ (ПМФ УНС). У зва ње ре дов-
ног про фе со ра иза бра на 2015. Шеф Ка те дре за дру штве ну ге о гра фи ју на ДГТХ 
(ПМФ УНС) оба вља од 2015. го ди не. Област на уч ног ис тра жи ва ња: ме то ди ка 
на ста ве ге о гра фи је, де мо гра фи ја, ет но ло ги ја, ани ма ци ја у ту ри зму, фол клор но 
на сле ђе и ет но ту ри зам.

Важнијекњиге: Fol klor no na sle đe u tu ri zmu Voj vo di ne, Be o grad 2006; De
mo graf ska sli ka Voj vo di ne, Be o grad 2006; Ста нов ни штво Ба на та, Но ви Сад 2006 
(ко а у тор); Fol klor no na sle đe u tu ri zmu Bač ke, No vi Sad 2011 (ko a u tor); Fol klor no 
na sle đe u tu ri zmu Sre ma, No vi Sad 2012 (ko a u tor); Tu ri stič ka ani ma ci ja, No vi Sad 
2012; Bo gat stvo ku li nar skih uti ca ja: ga stro no mi ja Som bo ra i Apa ti na, No vi Sad 2014.

СУ ЗА НА ИГ ЊА ТО ВИЋ (Бе о град, 1975). Ви ши на уч ни са рад ник Ин сти-
ту та дру штве них на у ка у Бе о гра ду.

Ма ги стри ра ла и док то ри ра ла со ци о ло ги ју на ФФ УБг (ма ги стар ски рад: 
Фе но мен по пу лар но сти кон цеп та со ци јал ног ка пи та ла у ака дем ском по љу и 
прак тич ној по ли ти ци; док тор ска те за: Ког ни тив на те о ри ја ак ци је Реј мо на 
Бу до на). Обла сти на уч ног ин те ре со ва ња: со ци о ло шка и ан тро по ло шка те о ри ја, 
ме ди цин ска и здрав стве на со ци о ло ги ја и ан тро по ло ги ја, би о е ти ка, со ци о ло ги ја 
ро да, по ро ди це и жи вот ног ци клу са, со ци о ло ги ја са зна ња, ме то до ло ги ја дру штве-
них на у ка. Осим ака дем ског ра да, ан га жо ва на је као на ци о нал ни и ме ђу на род ни 
кон сул тант за ме то до ло ги ју при ме ње них ис тра жи ва ња, по себ но у обла сти јав ног 
здра вља, со ци јал не по ли ти ке и обра зо ва ња код угрoжeних по пу ла ци ја, Ро ма и 
из бе гли ца. 

Важнијекњиге: So ci jal ni ka pi tal: od aka dem skih ras pra va do jav ne po li ti ke, 
Be o grad 2011; Gra đan ke i gra đa ni Sr bi je o rod noj rav no prav no sti: jav no mnje nje 
Sr bi je o rod noj rav no prav no sti, Be o grad 2011 (ko a u tor).

БИ ЉА НА ЈО ВА НО ВИЋ ГА ВРИ ЛО ВИЋ (Бо сан ски Ша мац, 1953). Ре дов ни 
про фе сор на Еко ном ском фа кул те ту Уни вер зи те та у Бе о гра ду. 

Ди пло ми ра ла је 1975. на ЕФ УБг. Ма ги стри ра ла 1980, док то ри ра ла 1988. 
(Ква ли тет при вред ног ра ста с освр том на Ју го сла ви ју). На ЕФ УБг би ла аси-
стент-при прав ник (1976), аси стент (1980), до цент (1989), ван ред ни про фе сор 
(1995) и ре дов ни про фе сор (2000). Би ла је на струч ном уса вр ша ва њу у Ве ли кој 
Бри та ни ји (Lon don School of Eco no mics and Po li ti cal Sci en ce, 1987, 1989), у Пољ-
ској (Cra cow Uni ver sity of Eco no mics, 2007), Ита ли ји (Uni ver sity of Udi ne – De part-
ment of Eco no mics, 2008). На основ ним сту ди ја ма пре да је пред мет На ци о нал на 
еко но ми ја. Та ко ђе је уче ство ва ла у из во ђе њу на ста ве на оде ље њу у Шап цу и 
ИАКВ. Област ин те ре со ва ња: про бле ми одр жи вог раз во ја, не за по сле но сти, си-
ро ма штва, со ци јал не ис кљу че но сти, не јед на ко сти и жи вот не сре ди не.

Важнијекњиге: Ква ли тет при вред ног ра ста – те о риј ска раз ма тра ња и 
ис ку ства Ју го сла ви је, Бе о град 1989; Еко но ми ка Ју го сла ви је – кри тич ко су о ча
ва ње са кри зом, Бе о град 1992 (ко а у тор); Еко но ми ка Ју го сла ви је, Бе о град 1994 
(ко а у тор); При вред ни раз вој Ср би је – кри тич ка пре и спи ти ва ња, ко а у тор, Бе о град 
1993; На ци о нал на еко но ми ја, Бе о град 2011 (ко а у тор); При вред ни раз вој са људ ским 
ли ком, Бе о град 2013.
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БО ЈА НА КА ЛЕ ЊУК (Но ви Сад, 1985). До цент на Де па рт ма ну за ге о гра-
фи ју, ту ри зам и хо те ли јер ство на При род но-ма те ма тич ком фа кул те ту Уни вер-
зи те та у Но вом Са ду.

На ДГТХ (ПМФ УНС) ма сте ри ра ла 2010. и док то ри ра ла 2014. (Вој во ди на 
као де сти на ци ја га стро ном ског ту ри зма). До цент je на гру пи пред ме та из 
обла сти га стро но ми је на ДГТХ (ПМФ УНС). Ау тор је два уџ бе ни ка и јед не 
са мо стал не мо но гра фи је, и ве ћег бро ја на уч них и струч них ау тор ских тек сто ва 
из обла сти ис хра не и га стро но ми је, с по себ ним освр том на зна чај хра не у ту-
ри зму и ме наџ мент у уго сти тељ ству.

Важнијекњиге: Хра на у функ ци ји раз во ја ту ри зма, Но ви Сад 2017.

ГОР ДА НА КО ВА ЧЕК СТА НИЋ (Но ви Сад, 1958). Ре дов ни про фе сор на 
Прав ном фа кул те ту Уни вер зи те та у Но вом Са ду. 

Ди пло ми ра ла 1981, ма ги стри ра ла 1987. (Ма те рин ство као еле мент по ро
дич ног ста ту са) на ПФ УНС. Док то ри ра ла 1991. на ПФ УБг (Оства ри ва ње 
ро ди тељ ског пра ва – од но си лич не при ро де). За ре дов ног про фе со ра ПФ УНС 
иза бра на 2002. Пре да је По ро дич но пра во и На след но пра во на Оп штем сме ру 
и Сме ру уну тра шњих по сло ва, као и оп ци о не пред ме те: Упо ред но по ро дич но 
пра во и Суд ска прак са (По ро дич но пра во) у окви ру Прак тич ног прав ног обра-
зо ва ња. 

Важнијекњиге: Prav ni iz raz ro di telj stva, No vi Sad 1994; Pra vo de te ta da zna 
svo je po re klo, No vi Sad 1997; Upo red no po ro dič no pra vo, No vi Sad 2002; Le gi sla
ti va o ljud skoj re pro duk ci ji uz bi o me di cin sku po moć, No vi Sad 2008.

ЉУ БО ЛЕ ПИР (Ср бац, БиХ, 1963). До цент на Фа кул те ту по ли тич ких на у ка 
Уни вер зи те та у Ба њој Лу ци. 

Ди пло ми рао на ФФ СЗ (сми јер со ци о ло ги ја). Ма ги стри рао на ФПН у Са ра-
је ву. Док то ри рао на ФПН УБЛ 2013. (Со ци јал на за шти та ста рих у Ре пу бли ци 
Срп ској). На ФПН УБЛ пре да је пред ме те из уже на уч не обла сти: Со ци јал на 
по ли ти ка на сту диј ском про гра му Со ци јал ни рад. Ау тор је на уч них и струч них 
ра до ва из обла сти со ци јал не по ли ти ке и со ци јал ног ра да. Са ра ђи вао са ме ђу-
на род ним ор га ни за ци ја ма и до ма ћим ин сти ту ци ја ма у про во ђе њу ис тра жи ва ња 
из обла сти со ци јал не по ли ти ке и со ци јал не за шти те у БиХ.

Важнијекњиге: Пла ни ра ње со ци јал не за шти те ста рих, Ба ња Лу ка 2018; 
У су срет стан дар ди ма со ци јал ног ра да у основ ним шко ла ма, Ба ња Лу ка 2016. 
(ко а у тор); Со ци јал ни рад у шко ли, Ба ња Лу ка 2013; Со ци јал ни иза зо ви и ме наџ мент 
у со ци јал ној за шти ти, Ба ња Лу ка 2010 (ко а у тор).

ВЕ СНА ЛУ КИЋ (Са ра је во, 1974). Ви ши на уч ни са рад ник у Цен тру за де-
мо граф ска ис тра жи ва ња Ин сти ту та дру штве них на у ка у Бе о гра ду. 

На ГФ УБг ди пло ми ра ла 1997, ма ги стри ра ла 2003. и док то ри ра ла 2008. 
(Кон вер гент не и ди вер гент не днев не ми гра ци је ста нов ни штва Пан че ва). Од 
1999. до 2010. го ди не би ла за по сле на у ГИ „Јо ван Цви јић” (СА НУ). Члан је ЕУПС, 
ДДС и Од бо ра за про у ча ва ње ста нов ни штва ОДН СА НУ. 

Важнијадела: Ду нав ско-мо рав ски ко ри дор: на се ља (ко а у тор), Бе о град 2004; 
Из бе глич ке ми гра ци је из Бо сне и Хер це го ви не у Бе о град то ком по след ње де це
ни је XX ве ка, Бе о град 2005; Де мо граф ски раз ви так и функ ци о нал на струк ту ра 
Пан че ва, Бе о град 2011; Две де це ни је из бе гли штва у Ср би ји: по пис ста нов ни штва, 
до ма ћин ста ва и ста но ва 2011. у Ре пу бли ци Ср би ји, Бе о град 2015.



МА РИ А НА ЛУ КИЋ ТА НО ВИЋ (Са ра је во, 1984). Ви ши аси стент на Фи-
ло зоф ском фа кул те ту Па ле Уни вер зи те та у Ис точ ном Са ра је ву. 

Ди пло ми ра ла 2008, ма ги стри ра ла 2013. на ФФ на Па ла ма УИС (Ка те дра 
за ге о гра фи ју). Док то ри ра ла 2018. (Де мо ге о граф ски про це си на про сто ру Гра да 
Ис точ но Са ра је во) на ПМФ УБЛ. У зва ње аси стен та за ужу на уч ну област Дру-
штве на ге о гра фи ја иза бра на 2010, а 2013. за ви шег аси стен та на ис тој на уч ној 
обла сти.

ИВА НА МАГ ДА ЛЕ НИЋ (Бе о град, 1986). Де мон стра тор на ве жба ма основ-
них сту ди ја че твр те го ди не (смер Де мо гра фи ја) на Ге о граф ском фа кул те ту Уни-
вер зи те та у Бе о гра ду. 

Ди пло ми ра ла на ГФ УБг 2013. (смер Де мо гра фи ја). Ма сте ри ра ла на де мо-
граф ској про бле ма ти ци на ГФ УБг. У пе ри о ду од 2014. до 2017. би ла је ан га жо-
ва на као де мон стра тор и аси стент на ГФ УБг (сме ру Де мо гра фи ја). Од 2018. ра ди 
у ИДН. Област ис тра жи ва ња: де мо граф ска пи та ња, фер ти ли тет, мо дел ра ђа ња 
и брач но сти ста нов ни штва, мор та ли тет, де мо граф ско ста ре ње. У фо ку су ин те-
ре со ва ња су и све сло же не по ја ве и про це си де мо граф ског раз вит ка, ње гов не-
ка да шњи про фил и ак ту ел ни акут ни про бле ми с ко јим се су о ча ва Ср би ја.

Важнијекњиге: Про ме не у ста ро сном мо де лу ра ђа ња у Ср би ји и зе мља
ма ЕУ – ком па ра тив на ана ли за, Бе о град 2015 (ко а у тор); Ути цај брач но сти на 
фер ти ли тет у Ср би ји и Европ ској уни ји, Бе о град 2016.

АЛЕК САН ДАР МА ЈИЋ (Би хаћ, 1986). Ви ши аси стент на Ка те дри за де мо-
гра фи ју и дру штве ну ге о гра фи ју на При род но-ма те ма тич ком фа кул те ту Уни-
вер зи те та у Ба њој Лу ци.

Ди пло ми рао 2011. (Мор та ли тет Ре пу бли ке Срп ске – фак то ри и по сље ди це). 
Ма сте ри рао на ПМФ УБЛ 2016. (Те ри то ри јал ни раз мје штај ста нов ни штва 
Ре пу бли ке Срп ске пре ма По пи су 2013. го ди не). Од 2012. је ви ши аси стент на 
Ка те дри за де мо гра фи ју и дру штве ну ге о гра фи ју ПМФ УБЛ.

РА ДА МАН ДИЋ (Зе ни ца, 1987). Аси стент на Пе да го шком фа кул те ту у 
Би је љи ни Уни вер зи те та у Ис точ ном Са ра је ву.

Ма стер сту ди је за вр ши ла 2015. (Ам би јен тал на на ста ва као мо дел уче ња 
ге о граф ских са др жа ја у мла ђим раз ре ди ма основ не шко ле) на ПМФ УБЛ. Аси-
стент на ПеФ у Би је љи ни од 2013. го ди не. Област ис тра жи ва ња: дру штве на ге о-
гра фи ја и де мо гра фи ја, де мо граф ски про бле ми у обла сти ре про дук ци је. Ан га-
жо ва на је на ви ше на уч но-ис тра жи ва ких про је ка та фи нан си ра них од стра не 
МНТ РСа. 

ДРА ШКО МА РИН КО ВИЋ (Пр ња вор, Ре пу бли ка Срп ска, 1974). Ре дов ни 
про фе сор на При род но-ма те ма тич ком фа кул те ту Уни вер зи те та у Ба њој Лу ци.

Ди пло ми рао 1998, ма ги стри рао 2001. (Днев не ми гра ци је ста нов ни штва 
оп шти не Пр ња вор), док то ри рао 2004. (Из бје гли штво – спе ци фи чан вид ми гра
ци ја ста нов ни штва Ре пу бли ке Срп ске у пе ри о ду 1991–2001). Од 1999. стал но 
за по слен на ПМФ УБЛ. Би ран у сва са рад нич ка и на став нич ка зва ња, а од 2015. 
иза бран у зва ње ре дов ног про фе со ра на ужим на уч ним обла сти ма Дру штве на 
ге о гра фи ја и Де мо гра фи ја. Област ис тра жи ва ња: ми гра ци је ста нов ни штва, фер-
ти ли тет и по пу ла ци о на по ли ти ка. 

Важнијекњиге: Днев не ми гра ци је ста нов ни штва оп шти не Пр ња вор, Ба ња 
Лу ка 2001; Де мо граф ски про бле ми про це са из бје гли штва у Ре пу бли ци Срп ској, 
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Ба ња Лу ка 2005; Де мо граф ске де тер ми нан те по пу ла ци о не по ли ти ке Ре пу бли ке 
Срп ске, Ба ња Лу ка 2014; Ре про дук тив ни по тен ци јал адо ле сце на та у Ре пу бли ци 
Срп ској, Ба ња Лу ка 2014 (ко а у тор); Ге о гра фи ја ста нов ни штва, Но ви Сад 2016 
(ко а у тор).

ИВАН МА РИН КО ВИЋ (Кра гу је вац, 1980). На уч ни са рад ник у Цен тру за 
де мо граф ска ис тра жи ва ња Ин сти ту та дру штве них на у ка у Бе о гра ду. 

Ма ги стри рао 2010. (Узро ци смрт но сти ста нов ни штва Ср би је у пе ри о ду 
1950–2006), док то ри рао 2016. (Раз ли ке у смрт но сти ста нов ни штва Ср би је по 
по лу). Ре зул тат до са да шњег на уч ноис тра жи вач ког ра да пред ста вља око 30 ау тор-
ских и ко а у тор ских ра до ва у на уч ним ча со пи си ма и збор ни ци ма ра до ва. Те ме 
из обла сти де мо гра фи је ко ји ма се ба ви су раз ли чи те, а нај че шће су ве за не за 
мор та ли тет ста нов ни штва. Осим то га, ба вио се и ис тра жи ва њем струк ту ра ста-
нов ни штва, као и по је ди ним аспек ти ма фер ти ли те та. 

ИВАН МА РИЋ (За дар, Хр ват ска, 1991). Аси стент на Одје лу за ге о гра фи ју 
Све у чи ли шта у За дру.

Ака дем ски сте пен ма ги стра ге о гра фи је сте као 2015. (Pri mje na GIS-a u ana
li zi tr žiš ta za po tre be tr go vač kih cen ta ra). Као сту дент био де мон стра тор на ОГ СЗ. 
Од 2016. за по слен као аси стент на ОГ СЗ. Док тор ске сту ди је упи сао 2016. го ди-
не. Од 2018. је са рад ник на ис тра жи вач ком про јек ту ХЗЗ GAL. Зна чај но ко ри сти 
ГИС и тех но ло ги ју да љин скиг ис тра жи ва ња. 

Важнијекњиге: Di gi tal no mo de li ra nje re lje fa, Za greb 2018 (ko a u tor).

НА ТА ЛИ ЈА МИ РИЋ (Кра ље во, 1989). Аси стент на Ка те дри за де мо гра фи ју 
на Ге о граф ском фа кул те ту Уни вер зи те та у Бе о гра ду.

Ди пло ми ра ла 2012. (Обес хра бре ни у тра же њу по сла – ра сту ћа ка те го ри ја 
не ак тив ног ста нов ни штва). Ма стер сту ди је за вр ши ла је 2013. (Не за по сле ност 
у Ре пу бли ци Ср би ји). Док то ранд на ГФ УБг од 2013. Од 2014. го ди не је де мон стра-
тор у на ста ви на КД ГФ УБг. У зва ње аси стен та за ужу на уч ну област Де мо гра-
фи ја иза бра на 2015. го ди не.

СЊЕ ЖА НА МР ЂЕН (Др ниш, Хр ват ска, 1956). Ван ред ни про фе сор де мо-
гра фи је на Одје лу за ге о гра фи ју Све у чи ли шта у За дру. 

Ди пло ми ра ла 1980. (струч ни смер), 1981. (на став нич ки смер) на ГО ПМФ 
СУЗ. Ма ги стри ра ла 1989. та ко ђе на ГО ПМФ (Su vre me ne de mo ge o graf ske oso bi ne 
i pro ce si u Dal ma tin skoj za go ri). У Па ри зу 1990. сте кла ди пло му DEA на EHESS 
из обла сти де мо гра фи је и дру штве них на у ка где је од бра ни ла рад Iden tités na
ti o na les et struc tu res démo grap hi qu es en You go sla vie. На EHESS-у 2000. го ди не 
од бра ни ла док тор ску те зу Struc tu res démo grap hi qu es, na ti o na lités et ter ri to i res en 
ex-You go sla vie (1945.–1990). Нa INED-у (In sti tut Na ti o nal d’E tu des Démo grap hi qu es) 
у Па ри зу ста жи ра ла 1991–1994. Од 1997. до 2004. ра ди ла као аси стент, за тим као 
до цент на СЗ (ОГ). Од 2005. до 2009. ра ди ла у стал ној ми си ји РХ при ЕУ у Бри-
се лу. Од 2009. је за по сле на на ОГ СЗ, где је од 2011. ван ред ни про фе сор. Од 2014. 
до 2017. би ла је шеф Ка те дре за дру штве ну ге о гра фи ју. Од 1997. до 2005. би ла 
је пред став ни ца РХ у ВЕ (ОЗД). Члан и пот пред сед ни ца Де мо Балк-а, AI DELF-а 
(ме ђу на род ног удру же ња де мо гра фа фран цу ског го вор ног под руч ја), DДС, ХГД 
итд.

МА РИ ЈА МУ ЦИЋ (Зе мун, 1984). Ста ти сти чар-ана ли ти чар у Ре пу блич ком 
за во ду за ста ти сти ку Ср би је (Оде ље ње за по пис ста нов ни штва).
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Ди пло ми ра ла 2009. (Де мо граф ске ка рак те ри сти ке фер тил ног кон тин
ген та у Ср би ји) и од бра ни ла ма стер рад 2011. (Раз ме штај и кон цен тра ци ја фер
тил ног кон тин ген та у Ср би ји) на ГФ УБг. Док то рант ки ња из обла сти де мо гра-
фи је на ГФ УБг. Об ја ви ла је ви ше ра до ва у на уч ним ча со пи си ма и уче ство ва ла 
на ви ше до ма ћих и ме ђу на род них на уч них ску по ва. Члан је ДДС. 

ВЛА ДИ МИР НИ КИ ТО ВИЋ (Ужи це, 1973). Ви ши на уч ни са рад ник Цен тра 
за де мо граф ска ис тра жи ва ња Ин сти ту та дру штве них на у ка у Бе о гра ду. 

Ди пло ми рао je ге о гра фи ју на ПМФ (1998), ма ги стри рао де мо гра фи ју на 
ГФ УБг (2003), док то ри рао де мо гра фи ју на ЕФ УБг (2009). Од 1999. до 2005. 
ра дио је као ис тра жи вач-са рад ник у ГИ „Јо ван Цви јић” СА НУ. У сфе ру на уч ног 
ин те ре со ва ња спа да ју мо де ли по пу ла ци о не ди на ми ке, по пу ла ци о но ста ре ње, 
ми гра ци је ста нов ни штва и про сто р ни аспек ти де мо граф ских по ја ва. Од 2011. 
уред ник је ча со пи са Ста нов ни штво. За по слен је у ЦДИ ИДН. 

Важнијекњиге: Тач ност про јек ци ја ста нов ни штва Ср би је, Бе о град 2004; 
De mo graf ska bu duć nost Sr bi je: imi gra ci ja kao iz ve snost?, Be o grad 2010; Uti caj de
mo graf skih i mi gra ci o nih to ko va na Sr bi ju, Be o grad 2012 (ко а у тор).

АЛЕК САН ДРА ПЕ ТРА ШЕ ВИЋ (Ба ња лу ка, 1977). Ван ред ни про фе сор на 
При род но-ма те ма тич ком фа кул те ту Уни вер зи те та у Ба њој Лу ци.

Ди пло ми ра ла 2001, ма ги стри ра ла 2004. (Улoгa цeнтрoгрaфскoг мeтoдa у 
кoмпaрaтивнoj aнaлизи гeoпрoстoрa Рeпубликe Српскe), док то ри ра ла 2009. 
(Кaртoгрaфскe фoрмe гeoпрoстoрних кoмпoнeнaтa Рeпубликe Српскe) на ГФ 
УБг. Би ра на у сва са рад нич ка и на став нич ка зва ња, а од 2016. го ди не иза бра на 
у зва ње ван ред ног про фе сор на ужој на уч ној обла сти Школ ска и при ми је ње на 
кар то гра фи ја на ОГ ПМФ УБЛ. Област ис тра жи ва ња: кар то гра фи ја, те мат ска 
кар то гра фи ја, ди ги тал на кар то гра фи ја.

Важнијекњиге: Уло га цен тро граф ског ме то да у ком па ра тив ној ана ли зи 
ге о про сто ра Ре пу бли ке Срп ске, Ба ња Лу ка 2006; Кар то граф ске фор ме ге о про
стор них ком по не на та Ре пу бли ке Срп ске, Ба ња Лу ка 2015.

ТА ТЈА НА ПИ ВАЦ (Но ви Сад, 1976). Ван ред ни про фе сор на При род но-ма-
те ма тич ком фа кул те ту Уни вер зи те та у Но вом Са ду.

Ма ги стри ра ла 2004. (Ту ри стич ка атрак тив ност ур ба них цен та ра Бач ке 
као зна чај ног по тен ци ја ла раз во ја град ског ту ри зма) и док то ри ра ла 2008. (Ви
но гра дар ство и ви нар ство у ту ри стич кој по ну ди Вој во ди не) на ДГТХ (ПМФ 
УНС). Ван ред ни је про фе сор на гру пи пред ме та из обла сти ту ри зма на ДГТХ 
(ПМФ УНС). 

Важнијекњиге:Kul tur na do bra u tu ri stič koj po nu di Voj vo di ne, No vi Sad 
2002 (ко а у тор); Ur ba ni cen tri u kul tur nom tu ri zmu Bač ke, Be o grad 2007; Zaš ti će na 
pri rod na do bra i eko tu ri zam Voj vo di ne, No vi Sad 2007 (ко а у тор); Vin ski tu ri zam Voj
vo di ne, No vi Sad 2012; Se lek tiv ni ob li ci tu ri zma: pri me ri do bre prak se u sve tu i sta nje 
u Re pu bli ci Sr bi ji, No vi Sad 2016 (ко а у тор).

ЈЕ ЛЕ НА ПРЕ ДО ЈЕ ВИЋ ДЕ СПИЋ (Бе о град, 1970). На уч ни са рад ник Цен-
тра за де мо граф ска ис тра жи ва ња Ин сти ту та дру штве них на у ка у Бе о гра ду. 

Ди пло ми ра ла на ФилФ УБг 1994. (Од сек за ал бан ски је зик и књи жев ност). 
Ма ги стри ра ла на Од се ку за де мо гра фи ју ЕФ УБг 2002. (Ре про дук ци ја ста нов
ни штва у ра до ви ма ау то ра са Ко со ва и Ме то хи је). Док то ри ра ла 2015. (Ми гра
ци је ви со ко о бра зо ва них ли ца из Ср би је од 1991. го ди не у Ка на ду и Сје ди ње не 
Аме рич ке Др жа ве). Област на уч ног ис тра жи ва ња: ми гра ци је ста нов ни штва с 
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по себ ним освр том на ми гра ци је ви со ко о бра зо ва них, пред у зет нич ке ми гра ци-
је, од нос ди ја спо ре са зе мљом по ре кла, као и ве за ми гра ци ја и раз вит ка ста нов-
ни штва. 

Важнијекњиге: О фер ти ли те е ту ста нов ни штва Ко со ва и Mетохије, 
Бе о град 2003. Can Ser bia Co unt on its Ex perts Abroad and Vi ce Ver sa: the Re turn 
Op tion or „Out so ur cing, Bel gra de 2011. (ко а у тор). Tran sna ti o nal Net works, Tran sna
ti o nal En tre pre ne ur ship and the Ro le of The Sta te: The Ca ses of Ser bia and Al ba nia. 
Bel gra de, 2014 (ко а у тор). По пу ла ци ја Ср би је по чет ком 21. ве ка. По пис ста нов ни
штва, до ма ћин ста ва и ста но ва 2011. у Ре пу бли ци Ср би ји, Бе о град 2015. (ко а у тор). 
Tran sna ti o nal En tre pre ne urs in We stern Bal kans: A com pa ra ti ve study of Ser bian 
and Al ba nian mi grants and re tur ne es, Lon don 2016. (ко а у тор).

БИ ЉА НА РА ДИ ВО ЈЕ ВИЋ (Ки че во, Ма ке до ни ја, 1953). Ре дов ни про фе сор 
на Еко ном ском фа кул те ту Уни вер зи те та у Бе о гра ду. 

Ди пло ми ра ла је на ЕФ УБг 1976, ма ги стри ра ла 1981, док то ри ра ла 1988. 
(За ко ни то сти у смрт но сти по ста ро сти и по лу). Ба ви се де мо гра фи јом и де мо-
граф ским ис тра жи ва њи ма. Основ не обла сти на уч ног ин те ре со ва ња: мор та ли-
тет, еко ном ске струк ту ре, тр жи ште ра да и за по сле ност. Би ла је члан Про грам-
ских од бо ра ме ђу на род них на уч них кон фе рен ци ја и сим по зи ју ма. Члан је ОПС 
ОДН СА НУ; пред сед ник ДДС; члан ССД.

Важнијекњиге:Za kon mor ta li te ta, Be o grad 1990; Ko hort ni mor ta li tet sta
nov niš tva Ju go sla vi je: sa ta bli ca ma za ge ne ra ci je ro đe nih 1890–1969, Be o grad 1993 
(ко а у тор); De mo graf ska ana li za, Be o grad 2018.

МИР ЈА НА РА ШЕ ВИЋ (Бе о град, 1955). На уч ни са вет ник и ди рек тор Ин-
сти ту та дру штве них на у ка и ре дов ни про фе сор на Ка те дри за де мо гра фи ју нa 
Ге о граф ском фа кул те ту Уни вер зи те та у Бе о гра ду.

Ди пло ми ра ла на МФ УБг (1983), ма ги стри ра ла у Цен тру за мул ти ди сци пли-
нар не сту ди је УБг (1988), док то ри ра ла на Ка те дри за со ци о ло ги ју ФФ УБг 1992. 
(Де мо граф ски и дру штве ни аспек ти на мер ног пре ки да труд но ће). У сфе ру на-
уч ног ин те ре со ва ња спа да ју фер ти ли тет ста нов ни штва, пла ни ра ње по ро ди це, 
ре про дук тив но здра вље, по пу ла ци о но ста ре ње и по ли тич ки од го вор на де мо-
граф ске иза зо ве. 

Важнијекњиге: Ka raz u me va nju abor tu sa u Sr bi ji, Be o grad 1993; Фер ти ли
тет ста нов ни штва СР Ју го сла ви је, Бе о град 1994 (ко а у тор); Is ku stva po pu la ci o ne 
po li ti ke u sve tu, Be o grad 1996 (ко а у тор); Pla ni ra nje po ro di ce kao stil ži vo ta, Be o grad 
1999; Об на вља ње ста нов ни штва Ср би је и по пу ла ци о на по ли ти ка др жа ве и ло
кал не са мо у пра ве, Бе о град 1999 (ко а у тор); Фер ти ли тет и ре про дук тив но здра вље 
ста нов ни штва Ре пу бли ке Цр не Го ре, Под го ри ца 2001; Вољ на сте ри ли за ци ја: 
по тре бе, ба ри је ре, ре ше ња, Бе о град 2002 (ко а у тор); Пла ни ра ње по ро ди це као 
фи ло зо фи ја и прак са, Бе о град 2002; Фе но мен на мер ног пре ки да труд но ће, Бео-
град 2003; Об на вља ње ста нов ни штва и ре про дук тив но здра вље, Ва шинг тон 2005 
(ко а у тор); Ва нин сти ту ци о нал на за шти та ста ри јих љу ди у Ср би ји, Бе о град 2007 
(ко а у тор); Ста нов ни штво и до ма ћин ства Ау то ном не По кра ји не Вој во ди не по
чет ком XXI ве ка, Но ви Сад 2007 (ко а у тор); Они не мо гу да че ка ју: сту ди ја о си
ро ма шним ста рим ли ци ма у Ср би ји, Бе о град 2009 (ко а у тор); Po me ra će mo gra ni ce, 
Be o grad 2012 (ко а у тор).

МИ ЛИ ЦА СО ЛА РЕ ВИЋ (Срем ска Ми тро ви ца, 1986). Аси стент на Де парт-
ма ну за ге о гра фи ју, ту ри зам и хо те ли јер ство При род но-ма те ма тич ког фа кул те та 
Уни вер зи те та у Но вом Са ду. 
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Ди пло ми ра ла 2009, ма сте ри ра ла 2010, и док то ри ра ла 2016. (Опа да ње фер
ти ли те та у Срем ској Ми тро ви ци и Шап цу) на ДГТХ ПМФ УНС. У зва ње аси-
стен та иза бра на 2014. за област Дру штве на ге о гра фи ја. Обла сти ин те ре со ва ња 
и ис тра жи ва ња: дру штве на ге о гра фи ја, исто риј ска де мо гра фи ја, де мо гра фи ја 
са ак цен том на фер ти ли тет и по пу ла ци о ну по ли ти ку, по ли тич ка ге о гра фи ја, 
дру штве не осно ве ту ри зма, ге о граф ски ин фор ма ци о ни си сте ми. Члан је СГД, 
ДФС и ГИС цен тра у окви ру ПМФ-а УНС.

БИ ЉА НА Б. СТАН КО ВИЋ (Ло зни ца, 1956). На уч ни са рад ник у Цен тру 
за де мо граф ска ис тра жи ва ња Ин сти ту та дру штве них на у ка у Бе о гра ду. 

Ди пло ми ра ла на гру пи за пси хо ло ги ју ФФ УБг (1985). По сле ди плом ске 
сту ди је де мо гра фи је за вр ши ла на ЕФ УБг. Ма ги стри ра ла 2003. (Де мо граф ски 
и со цио-пси хо ло шки аспек ти фер ти ли те та адо ле сце на та), док то ри ра ла 2015. 
(Ван брач ни фер ти ли тет у Ср би ји од по ло ви не ХХ ве ка) на ЕФ УБг. Би ла за по-
сле на у Са ве то ва ли шту за из бор парт не ра и жи вот удво је (1984–1987), Ми ни стар-
ству за бри гу о по ро ди ци (1997–2001), Ми ни стар ству за со ци јал на пи та ња (2003– 
2004) и ЦДИ ИДН (2001–2002, 2006–). 

Важнијекњиге: Фер ти ли тет и ре про дук тив но здра вље мла дих, Бе о град 2004.

МИ ЛИ ЦА ТО ДО РО ВИЋ (Ле ско вац, 1992). Сту дент док тор ских сту ди ја на 
Ге о граф ском фа култе ту Уни вер зи те та у Бе о гра ду. 

Ди пло ми ра ла 2016. (Де мо граф ске по сле ди це по ли ти ке јед ног де те та у 
Ки ни). Зва ње ма стер ге о граф сте кла 2017. (Ути цај уну тра шњих ми гра ци ја на 
про цес ур ба ни за ци је у Ки ни). Школ ске 2017/2018. го ди не је упи са ла док тор ске 
сту ди је – Ге о на у ка на КДГ ГФ УБг. На уч но-ис тра жи вач ке обла сти по себ ног 
ин те ре со ва ња: ми гра ци је и ге о гра фи ја ста нов ни штва. 

ДА НИ ЦА ШАН ТИЋ (Бе о град, 1976). До цент на Ге о граф ском фа кул те ту 
Уни вер зи те та у Бе о гра ду. 

Ди пло ми ра ла 2000, ма ги стри ра ла 2006. (Ми гра ци је ста нов ни штва Бе о
гра да: де мо граф ска ана ли за), и док то ри ра ла 2013. (Раз ме штај ста нов ни штва 
Ср би је у кон тек сту те о ри ја о по пу ла ци о ном оп ти му му) на ГФ УБг. На Ге о граф-
ском фа кул те ту је за по сле на од 2001. го ди не у зва њу аси стен та, а од 2014. и у 
зва њу до цен та. Ан га жо ва на је у из во ђе њу ве жби из пред ме та: Ге о гра фи ја ста нов-
ни штва и Те о ри је о ста нов ни штву на сту диј ској гру пи Ге о гра фи ја; Ми гра ци је 
ста нов ни штва и Де мо граф ски раз ви так све та на сту диј ској гру пи Де мо гра фи ја. 
Област на уч ног ис тра жи ва ња: на у ка о ста нов ни штву. Члан је СГД, ДДС и МОПС 
(IUSSP).

АН КИ ЦА ШО БОТ (Кра гу је вац, 1969). На уч на са рад ни ца у Цен тру за де-
мо граф ска ис тра жи ва ња Ин сти ту та дру штве них на у ка у Бе о гра ду. 

Ди пло ми ра ла 1995. на Oдељењу за со ци о ло ги ју ФФ УБг (Ро ди тељ ство у 
усло ви ма кри зе и тран зи ци је). Ма ги стри ра ла 2002. (Пер спек ти ве ра ђа ња у усло
ви ма дру штве них про ме на) и док то ри ра ла 2012. (Де мо граф ски и со ци јал ни аспек
ти род не не рав но прав но сти у Ср би ји, од по ло ви не 20. ве ка) на ЕФ УБг. Као 
ис тра жи вач при прав ник (1996/97) ра ди ла је у ИСИ ФФ УБг. У ИДН за по сле на 
је од 2003. Обла сти на уч ни стра жи вач ког ра да: фер ти ли тет и ре про дук тив но 
по на ша ње, по ро ди ца, по ли тич ки од го во ри на де мо граф ске иза зо ве, со цио-кул-
ту ро ло шке осо бе но сти де мо граф ских по ја ва.

Важнијадела: Род на не рав но прав ност у Ср би ји – де мо граф ско гле ди ште, 
Бе о град 2014; По пу ла ци ја Ср би је по чет ком 21. ве ка, Бе о град 2015 (гру па ау то ра). 
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СКРА ЋЕ НИ ЦЕ
АППС  Асо ци ја ци ја про стор них пла не ра Ср би је
APS  As so ci a tion for Psycho lo gi cal Sci en ce
ВЕ Ве ће Евро пе
ВШДЗ Ви со ка шко ла дру штве них зна но сти
GAL Ge o spa tial Analysis La bo ra tory
ГДИ Гру па за де мо граф ска ис тра жи ва ња
ГИ Ге о граф ски ин сти тут
ГИС Ге о граф ски ин фор ма ци о ни цен тар
ГО Ге о граф ски од сјек
ГФ  Ге о граф ски фа кул тет
ДГТХ Де па рт ма н за ге о гра фи ју, ту ри зам и хо те ли јер ство
ДДС Дру штво де мо гра фа Ср би је
DEA Diplôme d’étu des ap pro fon di es
EAPS Eвропска асо ци ја ци ја за по пу ла ци о не сту ди је
ЕДЕД Европ ско дру штво за еко ном ску де мо гра фи ју 
ЕУИ Европ ски уни вер зи тет ски ин сти тут
ЕУПС Европ ско удру же ње за про у ча ва ње ста нов ни штва
ЕФ Еко ном ски фа кул тет
EHESS  Eco le des Ha u tes Etu des en Sci en ces So ci a les (Ви со ка шко ла дру штве них 

на у ка)
ИАКВ Ин тен дант ска ака де ми ја коп не не вој ске
ИДН Ин сти тут дру штве них на у ка
INED In sti tut Na ti o nal d’E tu des Démo grap hi qu es
ИСИ Ин сти ту т за со ци о ло шка ис тра жи ва ња
КД Ка те дра за де мо гра фи ју
КДГ Ка те дра за дру штве ну ге о гра фи ју
КУ Ка то лич ки уни вер зи тет
МДУ Мо сков ски др жав ни уни вер зи тет
МНТ  Ми ни стар ство на у ке и тех но ло ги је
МОПС(IUSSP) (Ме ђу на род на ор га ни за ци је за про у ча ва ње ста нов ни штва).
МФ Ме ди цин ски фа кул тет 
ОГ Од сјек за ге о гра фи ју
ОдГ  Одјел за ге о гра фи ју
ОДН Оде ље ње дру штве них на у ка
ОЗД Од бор за де мо гра фи ју
ОПС Од бор за про у ча ва ње ста нов ни штва
ПЕФ Пе да го шки фа кул тет
ПМФ При род но-ма те ма тич ки фа кул тет
ПФ Прав ни фа кул тет
РСа  Ре пу бли ка Срп ска
РХ  Ре пу бли ка Хр ват ска
СА НУ Срп ска ака де ми ја на у ка и умет но сти
СГД Срп ско ге о граф ско дру штво
СДВ Ста ти стич ко дру штво Вој во ди не 
СЗ Све у чи ли ште у За гре бу
ССД Ста ти стич ко дру штво Ср би је
СУЗ Све у чи ли ште у За гре бу
УБг Уни вер зи тет у Бе о гра ду
УБЛ Уни вер зи тет у Ба њој Лу ци
УИС Уни вер зи тет у Ис точ ном Са ра је ву 
УНС Уни вер зи тет у Но вом Са ду
УС Уни вер зи тет „Син ги ду нум”



ФДН Фа кул тет дру штве них на у ка
ФилФ Фи ло ло шки фа кул тет
ФМК Фа кул тет за ме ди је и ко му ни ка ци је
ФПН Фа кул тет по ли тич ких на у ка
ФФ Фи ло зоф ски фа кул тет
ХГД Хр ват ско ге о граф ско дру штво
ХЗЗ Хр ват ска за кла да за зна ност
ЦДИ Цен тар за де мо граф ска ис тра жи ва ња

Би о би бли о граф ске бе ле шке са чи нио
Вла ди мир М. Ни ко лић
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