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ZA [TO GRA DO VI SR BI JE 

BR @E STA RE OD SE LA?

Ста нов ни штво Ср би је спа да у нај ста ри је европ ске и свет-
ске по пу ла ци је. Про цес де мо граф ског ста ре ња по себ но је уз-
на пре до вао то ком по след ње де це ни је два де се тог ве ка. С јед не 
стра не сма ње ње уде ла мла дих, а с дру ге по раст уде ла ста рих 
у укуп ној по пу ла ци ји Ср би је глав не су ка рак те ри сти ке овог 
про це са. Основ ни узрок ле жи у ви ше де це ниј ској не до вољ ној 
ре про дук ци ји ста нов ни штва ко ја је ути ца ла на знат но су же-
ње ба зе по тен ци јал них мај ки. Сто га ни хи по те тич ко тре нут-
но до сти за ње ни воа укуп не плод но сти нео п ход не за про сту 
за ме ну ге не ра ци ја не мо же у на ред ним де це ни ја ма за у ста ви-
ти опа да ње укуп ног бро ја ста нов ни ка ни ти зна чај но успо-
ри ти раз вој про це са ста ре ња (Ни ки то вић, 2006а; UN, 2003; 
UN, 2005).

Де мо граф ска хо мо ге ни за ци ја Ср би је. По сма тра но ре ги-
о нал но, те ри то ри ја Ср би је се вре ме ном све ви ше хо мо ге ни-
зу је у по гле ду до стиг ну тог ни воа де мо граф ске ста ро сти. По-
ло ви ста ре ња пр во бит но фор ми ра ни у Вој во ди ни и ис точ ној 
Ср би ји то ком по след њих два де се так го ди на про ши ри ли су 
се и на оста так зе мље од ра жа ва ју ћи та ко по ја ву ге не рал ног 
ујед на ча ва ња де мо граф ских ка рак те ри сти ка ме ђу ре ги о ни-
ма др жа ве (Ни ки то вић, 2006б). У том по гле ду, по себ но то-
ком по след ње де це ни је, до ла зи и до сма њи ва ња ја за у ни воу 
про це са де мо граф ског ста ре ња из ме ђу град ских и се о ских 
сре ди на Ср би је. Иако су на ша се ла и да ље де мо граф ски ста-
ри ја од гра до ва, као ре зул тат де це ниј ских пер ма нент них, 
прак тич но не по врат них, ми гра ци ја од се ла ка гра ду, про цес 
де мо граф ског ста ре ња у ур ба ним сре ди на ма да ле ко бр же на-
пре ду је. Ту, на из глед па ра док сал ну, по ја ву по ку ша ће мо са же-
то да пред ста ви мо уз по моћ тран спа рент них де мо граф ских 
по ка за те ља.

Од 161 оп шти не у Ср би ји (пре ма По пи су ста нов ни штва из 
2002) њих 34 (јед на пе ти на) без град ских су на се ља од но сно 
це лом сво јом те ри то ри јом об у хва та ју са мо на се ља ад ми ни-
стра тив но-ста ти стич ки озна че на као „оста ла“. Услов но смо 
та ква на се ља раз ма тра ли као се о ска, те ове оп шти не ни су 
мо гле би ти пред мет ана ли зе про це са де мо граф ског ста ре ња 
пре ма ти пу на се ља. Пре о ста ле че ти ри пе ти не (127) од укуп-
ног бро ја оп шти на у Ср би ји има ју бар јед но ур ба но на се ље 
на сво јој те ри то ри ји, ко је, осим у слу ча ју Ча је ти не и Сеч ња, 
пред ста вља и оп штин ски цен тар. Ана ли за је по ка за ла ви-
сок ни во са гла сно сти из ме ђу ко ри шће них ин ди ка то ра про-
це са ста ре ња (ин дек си ко ји пред ста вља ју ре ла тив не од но се 
из ме ђу ве ли ких ста ро сних гру па). Сто га су овом при ли ком 
са оп ште ни са мо ре зул та ти ана ли зе ин дек са ко ји упо ре ђу је 
ве ли чи ну нај ста ри је и нај мла ђе ста ро сне гру пе, тј. број љу-
ди ста рих 65 и ви ше го ди на пре ма по пу ла ци ји мла ђој од 20 
го ди на. Пред ност овог по ка за те ља је што, узи ма ју ћи у об зир 

са мо кра је ве ста ро сне пи ра ми де, чи ји је ути цај на по раст 
оп ште де мо граф ске ста ро сти пре су дан, екс пли цит но од ра-
жа ва и про ме не у ни воу плод но сти и ефек те про ду жет ка 
жи вот ног ве ка.

Оче ки ва на по ла ри за ци ја из ме ђу ста рач ких, ру рал них обла-
сти и ви тал ни јих, ур ба них сре ди на ни је ви ше та ко до ми нант-
на као у прет ход ним де це ни ја ма, на ро чи то не у Вој во ди ни. 
Узрок то ме је у бу ме ранг ефек ту по ме ну тих ин тен зив них ми-
гра ци о них кре та ња. С об зи ром на то да је ни во плод но сти 
де це ни ја ма уна зад ни зак го то во у це лој зе мљи, без об зи ра на 
тип на се ља, да на шњи гра до ви Ср би је сво ју бо љу де мо граф-
ску ви тал ност у од но су на се ла ду гу ју уво зу ста нов ни штва у 
нај бо љим ре про дук тив ним го ди на ма упра во из окру жу ју ћих 
аграр них под руч ја. Ме ђу тим, на кон не ко ли ко де це ни ја нај ве-
ћи део тих ге не ра ци ја ушао је у гру пу ста рог ста нов ни штва, 
а да је при том иза се бе оста вио ге не ра ци је знат но ма ло број-
ни је од соп стве них, до при но се ћи по ра сту оп ште ста ро сти 
град ске по пу ла ци је. На ста вак овог трен да тре ба оче ки ва ти 
и у бли ској бу дућ но сти, чи ме се о ска под руч ја не ће ви ше има-
ти екс клу зив но обе леж је глав них зо на де по пу ла ци је у зе мљи. 
Дру гим ре чи ма, про цес де мо граф ског ста ре ња, као фе но мен 
не по знат у до са да шњој људ ској исто ри ји, у на ред ном пе ри-
о ду по ка за ће сво ју пу ну сна гу упра во у ур ба ни зо ва ним под-
руч ји ма Ср би је (Ни ки то вић, 2006а).

Про цес де мо граф ског ста ре ња. Пре ма ин дек су ста ре ња, 
ур ба на по пу ла ци ја ни у јед ној оп шти ни Ср би је ни је у 2002. 
за бе ле жи ла сма ње ње до стиг ну тог ни воа ста ро сти из 1991. 
го ди не, док се то до го ди ло са се о ском по пу ла ци јом у све га 
две оп шти не (Пре ше во и Бу ја но вац, у про се ку за 40%). Ме-
ђу тим, ка да се упо ре ди бр зи на ко јом је ста ри ла по пу ла ци ја у 
ур ба ним под руч ји ма у од но су на ру рал не сре ди не, ин декс по-
ка зу је да је град ска по пу ла ци ја Ср би је ста ри ла го то во ду пло 
бр же од се о ске, при че му је про цес те као ве о ма слич ним тем-
пом и у Вој во ди ни и у цен трал ној Ср би ји.1 Дру гим ре чи ма, 
чак је у ви ше од 85% од свих оп шти на град ско ста нов ни штво 
ста ри ло бр жим тем пом од се о ског.

За хва љу ју ћи то ме, раз ли ка у ни воу де мо граф ске ста ро сти 
из ме ђу два ти па на се ља је зна чај но сма ње на у од но су на ста-
ње из 1991. го ди не. При том, у Вој во ди ни је та раз ли ка спа-
ла на ни во од око 10%, док је те ри то ри ју Гра да Бе о гра да још 
1991. ка рак те ри са ла де мо граф ски ста ри ја ур ба на у од но су на 
ру рал ну по пу ла ци ју. По пис 2002. је ре ги стро вао да је ова раз-
ли ка у ме ђу вре ме ну по ра сла, по ка зу ју ћи да је ин декс ста ре-
ња ви ши за 16% у ур ба ним сре ди на ма бе о град ских оп шти на.

1 С об зи ром на је дин стве не про стор но-де мо граф ске од ли ке Гра да Бе о-
гра да, те ри то ри ја цен трал не Ср би је је, у овом ра ду, раз ма тра на без уче-
шћа 16 бе о град ских оп шти на, пре ма По пи су 2002.
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С дру ге стра не, због ви шег по чет ног ни воа, се ла у цен трал-
ној Ср би ји су и да ље ста ри ја од гра до ва и то дво стру ко, иако 
се из ме ђу два по пи са раз ли ка сма њи ла ско ро за 30%, што ре-
ги о нал но пред ста вља нај ве ће сма ње ње у др жа ви (та бе ла 1).

Гра фи кон 1. Од нос ин дек са ста ре ња се ло/град
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Гра фиком 1 ја сно ука зу је на да љи пра вац про це са де мо-
граф ског ста ре ња, ко ји, ко нач но, во ди ка хо мо ге ни за ци ји 
ре ги о на Ср би је у по гле ду оп штег ни воа ста ро сти ста нов ни-
штва, укла ња ју ћи још увек по сто је ће раз ли ке из ме ђу ур ба-
них и ру рал них сре ди на. Ге не ра тор овог про це са сва ка ко је 
глав ни град, на чи јој те ри то ри ји је ур ба на по пу ла ци ја већ 
две де це ни је ста ри ја од свог ру рал ног окру же ња. 

Ре ги о нал не раз ли ке. По сто је два раз ло га за што се ни во 
де мо граф ске ста ро сти у Вој во ди ни ни је зна чај но раз ли ко вао 
из ме ђу два ти па на се ља ни пре ма По пи су из 1991. у по ре ђе-
њу са цен трал ном Ср би јом. Пр ви је ге о граф ског ка рак те ра, 
у сми слу да ад ми ни стра тив на ди стинк ци ја из ме ђу град ских 
и се о ских на се ља у Вој во ди ни ни је та ко ја сно де мо граф ски 
из ра же на као у цен трал ној Ср би ји, услед ме ђу соб но раз ли чи-
тих ге о граф ских усло ва, ко ји су раз ли чи то ути ца ли ка ко на 
фи зи о ном ски раз вој на се ља, та ко и на ор га ни за ци ју мре же 
на се ља у ове две ма кро це ли не. Дру ги је по сле ди ца чи ње ни це 
да је про цес де мо граф ског ста ре ња у Вој во ди ни за по чео ра-
ни је, па су и ме ђу соб не раз ли ке у по гле ду ни воа ста ро сти по 
ти пу на се ља по че ле ра ни је да се сма њу ју у по кра ји ни не го у 
цен трал ној Ср би ји.

Иако су град ске сре ди не бр же де мо граф ски ста ри ле у од но-
су на се о ске у по след њој де це ни ји два де се тог ве ка, у не ко ли-
ко ма њих оп шти на у Вој во ди ни, као и у Бе о гра ду и Но вом 
Са ду, ур ба ни де ло ви оп шти на су још пре ма По пи су из 1991. 
има ли ста ри ју по пу ла ци ју од ру рал ног окру же ња. Ка да су у 
пи та њу ма ње оп шти не, ва жно је на гла си ти да ва же ћа ста ти-
стич ко-ад ми ни стра тив на по де ла на се ља на град ска и оста ла, 
по себ но у Вој во ди ни, не од ра жа ва увек ја сно гра ни цу из ме-
ђу се о ских и ур ба них под руч ја, јер је фор мал не при ро де. С 
дру ге стра не, два нај ве ћа гра да у зе мљи пред ста вља ју по ло ве 
при вла че ња ста нов ни штва чи ји је про стор ни ути цај да ле ко 
ши ри од окви ра ре ги о на у ко јем се на ла зе. Те ри то ри је да на-
шњих де сет бе о град ских оп шти на, ко је це лом сво јом по вр-
ши ном или де лом те ри то ри је фор ми ра ју на се ље Бе о град, би-
ле су у це ли ни ре цеп тив ни цен три без об зи ра на фор мал ни 
ад ми ни стра тив ни ста тус на се ља ко ја је чи не. Дру гим ре чи ма, 
ка ко се Бе о град ши рио као на се ље, руб ни ру рал ни де ло ви 
су та ко ђе би ли за хва ће ни ими гра ци јом што их је вре ме ном 
тран сфор ми са ло и фор мал но у де ло ве гра да. По што је тај 
про цес у то ку, да на шња ру рал на на се ља у не по сред ном кон-
так ту са Бе о гра дом вре ме ном ће сва ка ко по ста ти ње гов са-

став ни ур ба ни део. Сто га је ра зу мљи во да ни во де мо граф ске 
ста ро сти оп шти на ко је фор ми ра ју на се ље Бе о град не ука зу је 
на ти пич ну ди стинк ци ју град-се ло, као у цен трал ној Ср би ји. 
Слич но об ја шње ње сто ји и за Но ви Сад, чи ја се зо на ути ца-
ја као ими гра ци о ног по ла, у по след њој де це ни ји, про ши ри ла 
на знат но ве ћи ре ги он од по кра јин ског, по себ но ка да су у 
пи та њу из бе глич ке ими гра ци је (Lukić, Nikitović, 2004). Ме ђу-
тим, оп шти не цен трал не Ср би је, на ро чи то у по гра нич ним, 
пла нин ским обла сти ма, од ли ку је дру га чи ји мо дел де мо граф-
ске ста ро сти пре ма ти пу на се ља где је ја сно из ра же на раз ли-
ка из ме ђу ур ба них цен та ра и њи хо вог, еми гра ци јом опу сте-
лог, ста рач ког, ру рал ног окру же ња. Узрок је упра во су про тан 
оном ве за ном за два нај ве ћа ими гра ци о на цен тра у зе мљи. 
За раз ли ку од њих, оп штин ски и ре ги о нал ни цен три ове ма-
кро це ли не цр пи ли су нај ви тал ни је ста нов ни штво нај ве ћим 
де лом из не по сред ног ру рал ног окру же ња, да би, на кон што 
су „по тро ши ли“ по пу ла ци о не ре сур се „за ле ђа“, прак тич но 
окон ча ли свој де мо граф ски успон.

Ако смо то ком пе ри о да ин тен зив не ин ду стри ја ли за ци је зе-
мље, за вре ме со ци ја ли стич ког уз ле та 60-их и 70-их го ди на 
про шлог ве ка, би ли све сни да се ста нов ни штво не по врат но 
пре се ља ва из се ла у гра до ве, са да смо све до ци бес по врат них 
ми гра ци ја из ур ба них оп штин ских цен та ра у је ди на три ве-
ли ка град ска сре ди шта Ср би је. На и ме, Бе о град, Но ви Сад и 
Ниш оста ли су је ди не оазе по пу ла ци о не кон цен тра ци је у на-
шој зе мљи. Оста ли ур ба ни цен три, ко ји су то по ста ли то ком 
по ме ну тог пе ри о да, уси са ва њем ста нов ни штва из сво јих се о-
ских за ле ђа, за у ста ви ли су соп стве ни по пу ла ци о ни раст до 
по чет ка рас па да СФРЈ не до сти гав ши број ку од 100.000 жи те-
ља. По пу ла ци о на ин јек ци ја узро ко ва на фор си ра ном со ци ја-
ли стич ком ин ду стри ја ли за ци јом у овим гра до ви ма ни је под-
ста кла ожи вља ва ње про це са при род ног об на вља ња њи хо вог 
ста нов ни штва. Сто га је не до вољ но ра ђа ње од стра не ви ше 
де се ти на ге не ра ци ја, по сма тра но уна зад, за мр зло по пу ла ци о-
ни раст оп штин ских цен та ра Ср би је, ко ји су да нас углав ном 
пред ста вље ни оста ре лим до се ље ни ци ма из аграр ног окру же-
ња чи ји по том ци по на вља ју ми грант ску исто ри ју ро ди те ља, 
осим што се овај пут пре се ље ње од и гра ва из не ка да шњих бр-
зо ра сту ћих гра до ва у је ди на три де мо граф ски ви тал на сре ди-
шта зе мље. Дру гим ре чи ма, је ди но још Бе о град, Но ви Сад и 
Ниш мо гу да по кри ју гу бит ке ста нов ни штва, иза зва не ве ћим 
бро јем умр лих од ро ђе них, уво зом љу ди из ма њих гра до ва у 
Ср би ји. При том, овај про цес фор ми ра ња три по пу ла ци о на 
остр ва у де мо граф ској пу сти њи је до дат но убр зан ло гич ном 
чи ње ни цом да ми гран те чи ни еко ном ски нај ак тив ни ји од но-
сно ре про дук тив но нај спо соб ни ји део по пу ла ци је гра до ва из 
ко јих бес по врат но од ла зе. То прак тич но зна чи да пре о ста ле 
ур ба не сре ди не Ср би је не са мо што оста ју без ста нов ни штва, 
већ и без по тен ци јал ног по том ства оних ко ји од ла зе, што ће 
ду го роч но још ви ше убр за ти не са мо сма ње ње ових гра до ва, 
већ и њи хо во де мо граф ско ста ре ње не оста вља ју ћи им го то-
во ни ка кву мо гућ ност за де мо граф ски опо ра вак пу тем при-
род ног об на вља ња. 

На дру гој стра ни, три пре о ста ла де мо граф ска по ла кон-
цен тра ци је љу ди, осим што до би ја ју но ву рад ну сна гу, ауто-
мат ски по ве ћа ва ју и број по тен ци јал них ро ди те ља, чи ја ће 
де ца у ве ћи ни сво ју ег зи стен ци ју та ко ђе оства ри ва ти у овим 
цен три ма. На овај на чин, де мо граф ски јаз из ме ђу две стра не 
по ста је све ду бљи и не пре мо сти ви ји, предстaвља ју ћи осно ву 
за кон фрон та ци је у свим оста лим дру штве но-еко ном ским 
сфе ра ма. 

На кар та ма 1 и 2 при ка за но је ка ко се у ме ђу по пи сном пе-
ри о ду 1991-2002. сма њу је јаз у де мо граф ској ста ро сти из ме-
ђу се ла и гра да у Ср би ји.
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На кар ти 1 (ста ње по По пи су из 1991) пр во се дâ уочи ти 
основ на ди стинк ци ја у про стор ном из ра зу про це са де мо граф-
ског ста ре ња у на шој зе мљи – Вој во ди ну не ка рак те ри ше та-
ко из ра зи та по ла ри за ци ја из ме ђу се ла и гра да као цен трал ну 
Ср би ју. Дру га очи глед ност је да је кон цен тра ци ја оп шти на 
са град ским цен три ма чи је је се о ско за ле ђе ду бо ко оста ре-
ло упра во у пла ни ни ским и по гра нич ним зо на ма, тј. зо на ма 
тра ди ци о нал ног исе ља ва ња ста нов ни штва. Ме ђу тим, на кар-
ти 2 се за па жа да, са мо 11 го ди на ка сни је (По пис из 2002), 
у цен трал ној Ср би ји ви ше не по сто ји та ко ком пакт на зо на 
оп шти на са оштро по ла ри зо ва ним од но сом из ме ђу ур ба ног 
сре ди шта и ру рал ног окру же ња по пи та њу ни воа де мо граф-
ске ста ро сти. На про тив, до ла зи до све ве ћег при бли жа ва ња 
из ме ђу ре ги о на у по гле ду ви си не овог по ка за те ља. Про цес 
хо мо ге ни за ци је ко ји је кре нуо са се ве ра др жа ве ла га но на-
пре ду је ка ју гу, те же ћи да већ пре ма сле де ћем по пи су, 2011, 
раз ли ке све де на ни јан се у нај ве ћем де лу др жа ве. При том, 
ла га но се уве ћа ва број оп шти на у ко ји ма је ур ба на по пу ла ци-
ја ста ри ја од ру рал не и тај про цес је нај ин тен зив ни ји у обла-
сти ма где је раз ли ка у ни воу ста ро сти би ла ре ла тив но ма ла, 
тј. на се ве ру зе мље и у два нај ве ћа град ска цен тра, у ко ји ма и 
не функ ци о ни ше од нос „ур ба но сре ди ште – ис пра жње но ру-
рал но за ле ђе“, већ прин цип „гра ви та ци о ни цен тар – екс пан-
зив на при град ска на се ља“.

С об зи ром на то да, уз Ниш, ова два ур ба на сре ди шта др-
жа ве оку пља ју нај ве ћи део про дук тив но-ре про дук тив не по-
пу ла ци је Ср би је, и да се у на ред ним де це ни ја ма не оче ку је 
озбиљ ни ји опо ра вак оп штег ни воа плод но сти по пу ла ци је, то 
су упра во обла сти ко је ће у бу дућ но сти од ли ко ва ти нај бр же 

де мо граф ско ста ре ње. Ве ли ки број ими гра на та ће вре ме ном 
ула зи ти у ста ро ста нов ни штво, што ће у са деј ству са оче ки-
ва ним про ду жет ком жи вот ног ве ка пред ста вља ти огро ман 
про блем са ши рим спек тром дру штве них по сле ди ца.

Та бе ла 1.  Бр зи на де мо граф ског ста ре ња 
1991-2002 (1991=1)

1991-2002
тип укупно мушкарци жене

Република 
Србија

град 1.85 1.89 1.82
село 1.54 1.54 1.53

Централна 
Србија

град 2.04 2.09 2.01
село 1.60 1.60 1.60

Град 
Београд

град 1.86 1.87 1.85
село 1.73 1.79 1.69

Војводина
град 1.61 1.68 1.57
село 1.37 1.38 1.36

Извор: СЗС (1993), РЗС (2003)

У та бе ли 1 се мо гу за па зи ти и го то во за не мар љи ве раз ли ке 
у тем пу ста ре ња у за ви сно сти од по ла. На и ме, тра ди ци о нал-
но ве ћи ви шак ста ри је по пу ла ци је же на у град ским у од но-
су на се о ске сре ди не сма њио се на ни воу Ре пу бли ке. Та ко је 
ко хор та же на ста рих 65 и ви ше го ди на у 1991. би ла за 46% 
ве ћа од од го ва ра ју ће ко хор те му шка ра ца у град ским сре ди на-
ма др жа ве, а 2002. за 39%. Са да је то до ста бли же ра зли ци у 
бро ју ста рих пре ма по лу у се о ским сре ди на ма, ко ја је још од 

Кар та 1.  Ком па ра ци ја ни воа де мо граф ске ста ро сти 
пре ма ти пу на се ља 1991 (ни во оп шти не)

Кар та 2.  Ком па ра ци ја ни воа де мо граф ске ста ро сти 
пре ма ти пу на се ља 2002 (ни во оп шти не)
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Издавач: Министарство рада и социјалне политике у сарадњи са Центром за демографска истраживања 
Института друштвених наука и Друштвом демографа Србије

Уредник: др Мирјана Рашевић
Штампа: ЈП ,,Службени гласник”, Београд, Штампарија ,,Гласник”, Лазаревачки друм 15, Београд

1991. кон стант но на 34%. Ово сма ње ње ре ла тив ног уде ла же-
на у ста ри јој по пу ла ци ји иза зва но је сва ка ко на став ком ду го-
роч ног про це са сма ње ња раз ли ка у ни воу смрт но сти из ме ђу 
по ло ва, ко је ре зул ту је све ве ћим бро јем му шка ра ца ко ји до-
сти жу ве ћу ста рост у по ре ђе њу са ра ни јим пе ри о ди ма.

Сто га је уоч љив за ни јан су бр жи тем по ста ре ња му шка-
ра ца у ур ба ним сре ди на ма цен трал не Ср би је и Вој во ди не 
из ме ђу два по пи са. Ме ђу тим, на те ри то ри ји Гра да Бе о гра да 
и у ру рал ним де ло ви ма до шло је до не што бр жег ста ре ња 
му шка ра ца у овом пе ри о ду, али, као што је већ ис так ну то, 
фи зи о ном ско-ур ба ни стич ка и со цио-кул тур на ди стинк ци ја 
се ло-град, ти пич на на ро чи то за цен трал ну Ср би ју, не ва жи 
за зо ну про сти ра ња бе о град ских оп шти на.

Кар та 3.  Бр зи на ста ре ња град ских у од но су на се о ска 
на се ља 1991-2002. пре ма ин дек су ста ре ња

Кар та 3. при ка зу је бр зи ну ста ре ња град ских у од но су на се-
о ска на се ља у сва кој оп шти ни Ср би је (из у зев оних ко је фор-
мал но не ма ју ур ба не сре ди не) то ком по след ње де це ни је 20. 
ве ка. Уоч љи во је да пла нин ски и по гра нич ни ре ги о ни, где је 
ди стинк ци ја пре ма ти пу на се ља ја сно из ра же на, по ка зу ју нај-
ве ћу раз ли ку у бр зи ни ста ре ња, тј. да су ур ба не сре ди не да ле-
ко бр же ста ри ле од ру рал ног окру же ња.

Код не ко ли ци не оп шти на (пред ста вље них зе ле ном бо јом 
на кар ти 3) се о ске сре ди не су не знат но бр же ста ри ле од оп-
штин ског цен тра и то су упра во оне оп шти не, из у зев у слу-
ча ју Бе о гра да, где ди стинк ци ја град ски цен тар-се о ско окру-
же ње ни је би ла ни кад то ли ко ја ка да би функ ци о ни са ла као 
ти пи чан ими гра ци о но-еми гра ци о ни ме ха ни зам град-се ло 
то ком дру ге по ло ви не 20. ве ка. Дру гим ре чи ма, оп штин ски 
цен три ни су има ли та кав зна чај ими гра ци о ног по ла за сво је 
не по сред но окру же ње, као у ве ли кој ве ћи ни дру гих оп шти на 
Ср би је. 

Гра фи кон 2.  Про це нт оп шти на Ср би је у ко ји ма 
је град ска по пу ла ци ја бр же ста ри ла 
од се о ске у пе ри о ду 1991-2002.
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