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У Србији је, према најновијим проценама Републичког 
завода за статистику (РЗС), 1. јануара 2009. године живело 
укупно 7 милиона 335 хиљада становника (сви подаци за 
Србију су исказани без података за АП Косово и Метохију). 
У односу на почетак 2008. године, становништво земље је 
смањено за 30,6 хиљада. Иако је опадање броја становника 
било веома интензивно (по стопи од -4,2 промила), оно се 
одвијало спорије него претходне 2007. када је забележено 
највеће годишње сма ње ње бро ја ста нов ни ка (32,1 хи ља да), и 
то не са мо у 21. ве ку, не го и у чи та вом пе ри о ду на кон Дру гог 
свет ског ра та. По сма тра но од по чет ка 2000-их, у Ср би ји је не-
пре ста но при сут но сма ње ње ста нов ни штва, та ко да је број 
ста нов ни ка зе мље по чет ком 2009. го ди не био, у од но су на 1. 
ја ну ар 2000. го ди не, ма њи за 193 хи ља де ли ца (та бе ла 1).

Та бе ла 1. Кре та ње укуп ног ста нов ни штва, 2000–2008.

Го ди на
Укуп но ста-

нов ниш.
(1. јануар)

По раст ста-
нов ниш.

При род ни 
при ра штај

Жи во ро-
ђе ни Умр ли Ми грац. 

сал до

Број ста нов ни ка
2000 7527952 -23213 -30278 73764 104042 7065
2001 7504739 -2613 -20573 78435 99008 17960
2002 7502126 -11208 -24684 78101 102785 13476
2003 7490918 -20655 -24921 79025 103946 4266
2004 7470263 -14213 -26134 78186 104320 11921
2005 7456050 -30563 -34591 72180 106771 4028
2006 7425487 -27836 -31887 70997 102884 4051
2007 7397651 -32144 -34703 68102 102805 2559
2008 7365507 -30572 -33628 69083 102711 3056

Сто па на 1000 ста нов ни ка
2000 -3,1 -4,0 9,8 13,8 0,9
2001 -0,3 -2,7 10,5 13,2 2,4
2002 -1,5 -3,3 10,4 13,7 1,8
2003 -2,8 -3,3 10,6 13,9 0,6
2004 -1,9 -3,5 10,5 14,0 1,6
2005 -4,1 -4,6 9,7 14,3 0,5
2006 -3,8 -4,3 9,6 13,9 0,5
2007 -4,4 -4,7 9,2 13,9 0,3
2008 -4,2 -4,6 9,4 14,0 0,4

У том раз до бљу је сма ње ње ста нов ни штва Ср би је би ло 
ис кљу чи во по сле ди ца не га тив ног при род ног при ра шта ја 
(укуп но -261 хи ља да). Исто вре ме но, ми гра ци о ни сал до 
(раз ли ка из ме ђу бро ја до се ље них и бро ја од се ље них) је, пре-
ма про це на ма РЗС-а, и да ље био по зи ти ван (68 хи ља да),1 
али го то во че ти ри пу та ма њи од оби ма раз ли ке бро ја умр-
лих и жи во ро ђе них.

1  Нај пре ци зни ја про це на оби ма ми гра ци о ног сал да до би ја се на осно ву по-
пи сних ре зул та та о укуп ном ста нов ни штву и ре зул та та те ку ће ви тал не 
ста ти сти ке о при род ном при ра шта ју. Сле де ћи по пис ста нов ни штва Ср би-
је пред ви ђен је за 2011. го ди ну и ве ли ки су из гле ди да ће ре зул та ти по ка-
за ти да је то ком 2000-их го ди на по зи тив ни ми гра ци о ни сал до био знат но 
ма њи од са да про це ње ног или, што је ве ро ват ни је, да је био и не га ти ван.

У Ср би ји се по че так ис по ља ва ња де по пу ла ци о них тен ден-
ци ја не ве зу је за пр ву де ка ду 21. ве ка, већ за по след њу де це-
ни ју 20. сто ле ћа. Де ве де се те го ди не су раз до бље не га тив ног 
при род ног при ра шта ја, ко ји је на под руч ју Ср би је не пре ста-
но при су тан од 1992. го ди не, и ко ји је био го то во дво стру ко 
обим ни ји од по зи тив ног ми гра ци о ног сал да, ко ји је та да 
био пр вен стве но усло вљен ма сов ним до се ља ва њем не ко ли-
ко сто ти на хи ља да из бе гли ца.

И да ље ви ше умр лих не го ро ђе них 
Пре ма Са оп ште њу РЗС-а о ви тал ним до га ђа ји ма у Ср би-

ји (бр. 163/ јун 2009) у 2008. го ди ни број жи во ро ђе них је 
био за 33,6 хи ља да ли ца ма њи од бро ја умр лих. То је, по сле 
2007 (-34,7 хи ља да) и 2005. го ди не (-34,6 хи ља да) нај ве ћи 
го ди шњи „мир но доп ски“ не га тив ни при род ни при ра штај. 
Ујед но, 2008. је се дам на е ста го ди на за ре дом ка ко се у Ср би-
ји бе ле жи ве ћи број умр лих од бро ја жи во ро ђе них. До сре-
ди не 1990-их не га ти ван при род ни при ра штај је био стал но 
ис под 10000 ли ца, да би у дру гој по ло ви ни те де це ни је би-
ло за бе же но ње го во стал но и ве о ма ин тен зив но по ве ћа ње 
(-30,3 хи ља де у 2000). По чет ком ове де це ни је не га ти ван при-
род ни при ра штај се ста би ли зо вао на ни воу од око 25 хи ља-
да ли ца го ди шње. Од 2005. го ди шњи број умр лих стал но је 
за пре ко 30 хи ља да ли ца ве ћи од бро ја жи во ро ђе не де це, 
што по ре ду ве ли чи не пред ста вља при бли жно исти број 
ста нов ни ка ка кав има ју гра до ви Б. Па лан ка, Ру ма, Ја го ди на 
или Вр шац. Уко ли ко се по сма тра це ло раз до бље 1992–2008, 
та да је укуп ни не га ти ван при род ни при ра штај из но сио 377 
хи ља да ли ца, што од го ва ра зби ру укуп ног ста нов ни штва 
Но вог Са да и Ни ша. 

При род ни при ра штај је не га ти ван на оба ве ли ка под руч-
ја Ср би је. Он се по ја вио нај пре у Вој во ди ни (1989), где је и 
сто па на 1000 ста нов ни ка би ла стал но ве ћа не го у Цен трал-
ној Ср би ји. У 2008. го ди ни у По кра ји ни је сто па при род ног 
при ра шта ја из но си ла -5,0‰ (-9,9 хи ља да), а у Цен трал ној 
Ср би ји -4,4‰ (-23,8 хи ља да). 

По зи ти ван при род ни при ра штај тек у сва ком 
де се том на се љу, а у го то во сва ком тре ћем 

без жи во ро ђе ња
Пра ве раз ме ре не га тив ног при ра шта ја ста нов ни штва Ср-

би је мо гу се са гле да ти на ни воу оп шти на и на се ља. У 2008. 
го ди ни, не га ти ван или нул ти при род ни при ра штај за бе ле-
жен је у 158 од укуп но 165 оп шти на. Од 7 оп шти на ко је су 
има ле ве ћи број жи во ро ђе них не го умр лих, у 4 су вред но-
сти сто пе при род ног при ра шта ја би ле ве о ма ни ске – ис под 
5 про ми ла (Зе мун, Но ви Сад – град, Бу ја но вац и Сје ни ца), 
а у 3 оп шти не (Пре ше во, Но ви Па зар и Ту тин) уме ре но ви-
со ке – из ме ђу 9,6 и 11,8 про ми ла. Оп шти не на ју гу Ср би је 
(Бу ја но вац и Пре ше во) као и сан џач ке оп шти не Сје ни ца, 
Но ви Па зар и Ту тин је ди не су ко је до са да ни су има ле не га-
ти ван при род ни при ра штај, али са ја сном тен ден ци јом сма-
ње ња ка ко ап со лут ног при род ног при ра шта ја, та ко и сто пе 
на 1000 ста нов ни ка, и то, пре све га, на кон 2003. го ди не. На 
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при мер, у оп шти ни Пре ше во сто па при род ног при ра шта ја 
опа ла је са 29,0‰ у 2002, на 9,6‰ у 2008. го ди ни. У Ту ти ну 
је до шло до на глог, али ипак ма ње ин тен зив ног па да вред-
но сти сто пе при род ног при ра шта ја – са 19,6‰ у 2003, на 
11,8‰ у 2008. го ди ни. Слич не тен ден ци је су за бе ле же не и у 
оп шти на ма Бу ја но вац и Сје ни ца.

У гру пи оп шти на с не га тив ним при род ним при ра шта јем 
нај број ни је су оне у ко ји ма је сто па ни ска или уме ре но ни-
ска (у 47 оп шти на је од 0 до -5 про ми ла) од но сно уме ре но 
ви со ка (у 69 оп шти на је од -5 до -10 про ми ла). У чак 42 оп-
шти не сто па не га тив ног при род ног при ра шта ја је ви со ка 
(пре ко -10‰). У тој гру пи се из два ја ју оп шти не Цр на Тра-
ва, Жа ба ри и Га џин Хан, све са ве о ма ви со ким сто па ма, од 
пре ко -20‰. Сто па је у Цр ној Тра ви до сти гла чи та вих -36 
про ми ла, што не ми нов но во ди бр зом би о ло шком из у ми-
ра њу ста нов ни штва те оп шти не. Ме ђу тим, ако се на ста ве 
до са да шње тен ден ци је, мо гу да не ста ну и мно ге дру ге оп-
шти не у Ср би ји. 

Још це ло ви ти ја сли ка основ них обе леж ја при род ног кре-
та ња ста нов ни штва Ср би је до би ја се на осно ву по да та ка 
по на се љи ма. У Ср би ји је већ не ко ли ко де це ни ја у ве ли кој 
ве ћи ни на се ља број умр лих ве ћи од бро ја жи во ро ђе них. 
По чет ком 1990-их го ди на (1991) по зи ти ван при род ни при-
ра штај је оства рен тек у сва ком че твр том на се љу (у 1223 
од укуп но 4681 на се ља). Про ме не ко је су се од ви ја ле то ком 
1990-их и 2000-их го ди на во ди ле су ка да љем по ве ћа њу бро-
ја на се ља без при род ног при ра шта ја ста нов ни штва. Пре ма 
по да ци ма за 2000. го ди ну, број на се ља у ко ји ма је број жи во-
ро ђе них био ве ћи од бро ја умр лих сма њен је на 703 (15%), а 
у 2008. по зи ти ван при род ни при ра штај ни је оства рен ни у 
сва ком де се том на се љу (460 од укуп но 4706). Ви ше умр лих 
не го жи во ро ђе них ре ги стро ва но је у че ти ри пе ти не на се ља 
(укуп но 3777), док је у го то во сва ком де се том на се љу (469) 
при род ни при ра штај био на нул том ни воу. По себ но тре ба 
на гла си ти да у про шлој, 2008. го ди ни, у чак 1346 на се ља 
(29% на се ља) ни је би ло ни јед ног жи во ро ђе ња.

Од 460 на се ља са по зи тив ним при род ним при ра шта јем, 
све га 34 су град ска, али је у њи ма оства ре но пре ко по ло-
ви не тог по зи тив ног при род ног при ра шта ја. Од град ских 
на се ља са по зи тив ним при род ним при ра шта јем нај ве ћи су 
Но ви Сад, Но ви Па зар, Вра ње, Кра ље во и Ужи це. Ипак, и у 
ве ћи ни град ских на се ља (135) при род ни при ра штај је не га-
ти ван. У ту гру пу спа да ју и ве ли ки град ски цен три као што 
су Бе о град, Ниш и Су бо ти ца. 

Нај ве ћи број на се ља са по зи тив ним при род ним при ра-
шта јем на ла зи се на те ри то ри ји оп шти на Бу ја но вац, Пре ше-
во, Сје ни ца, Но ви Па зар и Ту тин (укуп но 167 на се ља или 
ви ше од тре ћи не свих на се ља с по зи тив ним при род ним 
при ра шта јем у Ср би ји). Ме ђу тим, с из у зет ком оп шти на 
Пре ше во и Ту тин, у оста лим оп шти на ма с по зи тив ним при-
род ним при ра шта јем та ко ђе број ча но до ми ни ра ју на се ља у 
ко јим је оства рен не га тив ни при род ни при ра штај.

Ви ше жи во ро ђе ња, али за тре ћи ну ис под по тре ба 
про сте ре про дук ци је

По чет ком 21. ве ка пре ки ну те су не по вољ не тен ден ци је на-
та ли те та, ко је су на ро чи то до шле до из ра жа ја то ком 1990-
их го ди на. На и ме, не са мо да је за у ста вље но кон ти ну и ра но 
опа да ње го ди шњег бро ја жи во ро ђе не де це, већ је за бе ле же-
но ње го во ла га но по ве ћа ње – са до та да ре корд но ни ских 
72222 жи во ро ђе ња из 1999, на 79025 у 2003. го ди ни. Та кве 
де мо граф ске про ме не по кла па ју се с по ли тич ким и еко ном-
ским про ме на ма, ко је су, у из ве сној ме ри, под сти цај но де ло-
ва ле на по ви ше ње фер ти ли те та или, пре ци зни је, де ли мич-
но ути ца ле на за у ста вља ње ње го вог да љег опа да ња. 

По ве ћа ње оби ма ра ђа ња би ло је крат ко трај но, а по ин тен-
зи те ту не до вољ но да на док на ди прет ход но вр ло ин тен зив но 

сма ње ње бро ја жи во ро ђе ња. Раз до бље кон ти ну и ра ног опа-
да ња ни воа ра ђа ња тра ја ло је пу них 15 го ди на (1984–1999) и 
по оби му је ви ше стру ко над ма ши ло по ве ћа ње ко је је оства-
ре но у пе ри о ду 2000–2003. Мак си мум је до стиг нут вр ло ра-
но и то на ве о ма ни ском ни воу (79 хи ља да жи во ро ђе ња или 
за све га 6,8 хи ља да ви ше не го 1999, али и за 8,9 хи ља да ма ње 
не го 1993, тј. де сет го ди на ра ни је). У на ред не че ти ри го ди не 
(2004–2007) број жи во ро ђе ња по но во кон ти ну и ра но опа да. 
Пад је ма ње ин тен зи ван не го ра ни јих го ди на, али је то са 
ни ског, на је дан још ни жи ни во. Тре ба во ди ти ра чу на и да је 
2005. про ме ње на ме то до ло ги ја об у хва та ви тал них до га ђа ја, 
та ко да жи во ро ђе ња (као и уми ра ња) ли ца ко ја су бо ра ви ла 
у ино стран ству ду же од го ди ну да на ни су ви ше укљу чи ва-
на у ви тал не до га ђа је ста нов ни штва Ср би је, што зна чи да 
је ствар но сма ње ње ра ђа ња, ба рем у 2005. у од но су на 2004, 
ипак ма ње од об ја вље ног (за око 5000 жи во ро ђе ња). У 2008. 
го ди ни је, на кон не ко ли ко го ди на, по но во за бе ле же но по ве-
ћа ње бро ја ра ђа ња. Оно ни је би ло број ча но зна чај но (раз-
ли ка у од но су на 2007. из но си ла је ма ње од 1000 бе ба, тј. 
ра ди се о по ве ћа њу са 68102 на 69083), али мо жда ука зу је на 
мо гу ћи пре о крет у кре та њу бро ја жи во ро ђе ња, што ће ипак 
би ти ја сни је нај ра ни је по сле две или три го ди не. 

Про ме не и ак ту ел но ста ње у до ме ну ра ђа ња и ре про дук ци-
је ста нов ни штва Ср би је мо гу се са гле да ти и кроз кре та ње и 
до стиг ну те вред но сти основ них по ка за те ља фер ти ли те та. 
С об зи ром на то да је то ком 2000-их го ди на кон ти ну и ра но 
опа да ло ка ко укуп но, та ко и жен ско фер тил но ста нов ни-
штво, вред но сти нај ва жни јих ин ди ка то ра ра ђа ња, као што 
су сто па на та ли те та и сто па укуп ног фер ти ли те та (СУФ), у 
пе ри о ди ма сма ње ња бро ја жи во ро ђе ња спо ри је су опа да ле, 
а у раз до бљи ма по ра ста бро ја жи во ро ђе ња ин тен зив ни је 
по ве ћа ва ле.

У пе ри о ду 2000–2008. про сеч на сто па на та ли те та је из-
но си ла тач но 10,0 на 1000, с тим што је у пр вој по ло ви ни 
по сма тра ног раз до бља (до 2004. го ди не) она углав ном би ла 
из над (осим 2000), а од 2005. го ди не стал но ис под про сеч не 
вред но сти (у 2008. је из но си ла 9,4‰). У Ср би ји је нај ма њи 
број жи во ро ђе них на 1000 ста нов ни ка ре ги стро ван 2007. го-
ди не – 9,2 ‰, што је ујед но и нај ни жа вред ност тог по ка за-
те ља од за вр шет ка Дру гог свет ског ра та. Исто вре ме но, Ср-
би ја са ма ње од 10 жи во ро ђе ња на 1000 ста нов ни ка спа да у 
гру пу од де се так европ ских зе ма ља са нај ни жим вред но сти-
ма сто пе на та ли те та. У 2007. го ди ни, ма ње од 10 жи во ро ђе-
ња на 1000 ста нов ни ка ре ги стро ва но је у још 12 европ ских 
зе ма ља, укљу чу ју ћи и Не мач ку, са ре корд но ни ском сто пом 
од 8,3‰. 

И кре та ње про сеч ног бро ја де це по јед ној же ни у ре про-
дук тив ној ста ро сти (15–49 го ди на) ука зу је да је у Ср би ји 
то ком 2000-их го ди на до стиг нут нај ни жи ни во фер ти ли те-
та од сре ди не 20. ве ка. На кон по ве ћа ња ни воа фер ти ли те-
та то ком 2000. и 2001. го ди не и ње го вог ка сни јег тро го ди-
шњег за др жа ва ња на ни воу од 1,6 де те та по же ни, по чев од 
2005. фер ти ли тет по но во опа да, до сти жу ћи у 2007. го ди ни 
ре корд но ни зак ни во од све га 1,38 де те та по же ни. Пре ма 
ста ти стич ким по да ци ма за 2008. го ди ну, по но во је до шло 
до по ве ћа ња про сеч ног бро ја де це по же ни (1,41), али је оно 
ми ни мал но, по себ но има ју ћи у ви ду вр ло ни ску вред ност 
из прет ход не го ди не (та бе ла 2). 

Са по сто је ћим ни во ом фер ти ли те та, а уз ак ту ел ну смрт-
ност жен ског ста нов ни штва, у Ср би ји је обим ра ђа ња био 
за тре ћи ну ис под ни воа по треб ног за за ме ну ге не ра ци ја 
(вред ност не то сто пе ре про дук ци је /НСР/ из но си ла је 
0,666). Са мо че ти ри го ди не ра ни је (2004), де фи цит фер ти ли-
те та по треб ног за про сту ре про дук ци ју је из но сио „све га“ 
25%. Ина че, у Ср би ји се ге не ра ци је не об на вља ју већ ду же 
од пет де це ни ја, тач ни је по чев од 1956. го ди не, од ка да је 
НСР стал но ис под је ди ни це.
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гру пе са нај ви шим ни во ом ра ђа ња. Ни во фер ти ли те та је 
опа дао са ста ро шћу, а та ко ђе и обим по ве ћа ња вред но сти 
сто пе фер ти ли те та. Та ко је код же на ста рих 30–34 по ве ћа-
ње из но си ло 12,3 про мил них по е на (са 52,9 на 65,1), док је 
код же на на са мом кра ју фер тил ног пе ри о да (45–49) по ве-
ћа ње би ло пот пу но не сиг ни фи кант но (0,05 про мил них по е-
на). У це ли ни по сма тра но, ни во фер ти ли те та же на ста рих 
30 и ви ше го ди на по чет ком 2000-их био је знат но ни жи од 
ни воа фер ти ли те та мла ђих же на, та ко да ње го во по ве ћа ње 
ни је мо гло да спре чи сма ње ње укуп ног фер ти ли те та. Ипак, 
не  ујед на че не про ме не по ста ро сти без ма ло су до ве ле и до 
из јед на ча ва ња ни воа фер ти ли те та же на ста рих 20–24 го ди-
на и оних ста рих 30–34 го ди не. У 2000. го ди ни фер ти ли тет 
же на уз ра ста 20–24 го ди не био је за 86% ве ћи од фер ти ли-
те та де сет го ди на ста ри је ко хор те же на. У 2008. го ди ни та 
раз ли ка је све де на на ма ње од 12%, са да љом тен ден ци јом 
ка из јед на ча ва њу. Очи глед но, же не се све ка сни је од лу чу ју 
на ра ђа ње, али у све ве ћем про цен ту и уоп ште не ра ђа ју. 

Гра фи кон 1.  Спе ци фич не сто пе фер ти ли те та по ста ро сти 
мај ке, 2000. и 2008.

Ни кад ду жи жи вот ни век
Де ве де се те го ди не 20. ве ка, по себ но у по гле ду смрт но сти, 

пред ста вља ју из у зет но раз до бље у де мо граф ској исто ри ји 
Ср би је. Ван ред не при ли ке иза зва не рас па дом бив ше СФРЈ, 
за тим ра то ви ма ко ји су му сле ди ли, ору жа ном по бу ном на 
Ко со ву и Ме то хи ји као и ви ше ме сеч ним бом бар до ва њем 
НА ТО-а у 1999, ду бо ка еко ном ска кри за и ве ли ко оси ро ма-
ше ње нај ши рих сло је ва ста нов ни штва су, по ред чи сто де мо-
граф ских чи ни ла ца (ин тен зив но ста ре ње ста нов ни штва), 
нај ва жни ји фак то ри ко ји су усло ви ли на гло и го то во кон-
ти ну и ра но по ве ћа ње бро ја умр лих у том пе ри о ду. Го ди шњи 
број умр лих је са мо за 10 го ди на, од 1990. до 2000, по ве ћан 
са 85,5 хи ља да на 104,3 хи ља де. Кре та ње бро ја умр лих је то-
ком 2000-их го ди на би ло мно го ста бил ни је, али је из у зев 
2001. он сва ке го ди не из но сио пре ко 100 хи ља да ли ца (од 
99,0 у 2001. до 106,8 хи ља да у 2005). У 2008. го ди ни је умр ло 
102,7 хи ља да ли ца или за 94 смрт на слу ча ја ма ње не го 2007. 
Сма ње ње је ми ни мал но, али је ва жно ис та ћи да је то би ла 
тре ћа го ди на за ре дом у ко јој је ре ги стро ван ма њи го ди шњи 
број умр лих. Та кав тренд би тре ба ло оче ки ва ти и на ред них 
го ди на, али и то ком чи та ве пр ве по ло ви не 21. ве ка. 

У истом раз до бљу су до стиг ну те и нај ви ше вред но сти 
оп ште сто пе смрт но сти ста нов ни штва (14,3‰ у 2005), ко је 

Та бе ла 2.  Сто па укуп ног фер ти ли те та (СУФ) и не то сто па 
ре про дук ци је (НСР), 2000–2008.

Го ди на СУФ НСР
Удео у укуп ном фер ти ли те ту 

по старости (%)
До 30 20-34 35-39 40+

2000 1,49 0,70 74,8 83,6 24,0 1,3
2001 1,58 0,75 73,2 83,6 25,5 1,2
2002 1,57 0,75 71,7 83,6 26,9 1,3
2003 1,59 0,76 70,8 83,3 27,8 1,4
2004 1,57 0,75 69,6 83,0 28,9 1,5
2005 1,45 0,69 69,0 82,7 29,6 1,5
2006 1,43 0,68 68,0 82,2 30,5 1,5
2007 1,38 0,66 67,2 81,7 31,4 1,5
2008 1,41 0,67 66,0 81,2 32,4 1,6

Ср би ја, у по ре ђе њу са по да ци ма о СУФ-у ко ји се од но се 
на дру ге европ ске зе мље, због де мо граф ски ста ри јег ста-
нов ни штва, има не што бо љу по зи ци ју не го на осно ву вред-
но сти сто пе на та ли те та. На и ме, у 2007. го ди ни ни же вред-
но сти СУФ-а зе бе ле же не су у чак 14 зе ма ља, укљу чу ју ћи 
Сло вач ку и Мол да ви ју, ко је су би ле на за че љу ли сте са по 
1,25 де те та по же ни. Ипак, тре ба на по ме ну ти да су нај но ви-
је про ме не у ни воу фер ти ли те та ко је су оства ре не у Ср би ји 
(сма ње ње вред но сти СУФ-а) су прот не кре та њи ма у ве ћи ни 
европ ских зе ма ља у ко ји ма је по след њих го ди на при сут но 
при мет но по ве ћа ње фер ти ли те та. С тим у ве зи, вр ло је илу-
стра ти ван по да так да је са мо пет го ди на ра ни је (2002) ни во 
фер ти ли те та био ни жи у дво стру ко ве ћем бро ју европ ских 
зе ма ља (26) не го у Ср би ји. 

У Србији је удео ванбрачних рађања у 2008. години 
износио 22,8%, што представља њихово, до тада, највеће 
учешће. Пораст је присутан током читавог раздобља од 
почетка 2000-их година, али као тенденција постоји 
деценијама и у готово свим европским земљама. Србија 
се карактерише релативно ниским уделом ванбрачних 
рађања и његовим релативно спорим повећањем. 
Према расположивим подацима (2007), мањи удео 
ванбрачних рађања евидентиран је у 9 европских 
земаља у које спадају Грчка и Кипар, затим Италија и 
Пољска, али такође све бивше југословенске републике 
(осим Словеније), као и Швајцарска.

Т оком 2000-их г од ина н аст ављ ене су и пр ом ене у ст а рос-
ном м од елу р ађ ања, к оје се, пре св ега, огл ед ају кроз см а ње-
ње уд ела р ађ ања мл ађих фе рти лних ж ена. Пад фе рт ил итета, 
оств арен у п ер и оду 2000–2008. н ије био ра вн оме рно ра сп о-
дељен по ст ар ости, н его је код п ој ед иних у зр аста з аб ел еж е-
но и њ ег ово п ов ећ ање (гр аф икон 1). 

Ако се п осм атр ају п од аци о вре дн ост има сп ец ифи чних 
ст опа фе рт ил ит ета за п оче тну и кра јњу г од ину п осм атр-
аног п ер и ода, пад н ивоа р ађ ања з аб ел ежен је ј ед ино код 
мл ађих фе рт ил них ж ена (15–29). До на јв ећег см ањ ења је 
д ошло упр аво код же нског ст ано вн иштва тзв. о пт има лне 
р епр оду кти вне ст ар ости (20–24 и 25–29), к оје ује дно и на јв-
ише р ађ ају. Т ако је ст опа фе рт ил ит ета ж ена ст арих 20–24 са 
98,1‰ у 2000. см ањ ена на 72,7‰ у 2008. или за в ише од 25%. 
См ањ ење је б ило пр ису тно и код ад ол есцен тк иња (15–19), 
и то са 26,4‰ на 22,0‰, што је св ак ако п ово љна пр ом ена, 
али н аж алост и код ж ена ст арих 25–29 г од ина (са 97,4‰ на 
90,6‰).

Код оста лог жен ског фер тил ног ста нов ни штва (30–49) 
ре ги стро ва но је по ве ћа ње ни воа ра ђа ња, и то код свих пе то-
го ди шњих ста ро сних гру па. Нај ве ће ап со лут но по ве ћа ње је 
оства ре но код же на ста рих 30–34 го ди не, тј. код ста ро сне 
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се ни јед не го ди не ни су спу сти ле ис под 13‰. У Ср би ји је 
пре ма по да ци ма за 2008. го ди ну би ло 14,0 умр лих на 1000 
ста нов ни ка, што је на ни воу го ди шњег про се ка за пе ри од 
2000–2008. 

Гра фи кон 2.  Спе ци фи чи не сто пе смрт но сти по ста ро сти, 
2000–2008.

За раз ли ку од кре та ња укуп ног бро ја умр лих и оп ште 
сто пе смрт но сти, вред но сти оста лих нај ва жни јих по ка за-
те ља мор та ли те та (спе ци фич не сто пе мор та ли те та, сто па 
смрт но сти одој ча ди, оче ки ва но тра ја ње жи во та) ука зу ју на 
знат но по вољ ни ја кре та ња. Уко ли ко се по сма тра ју са мо по-
чет на и крај ња го ди на (2000. и 2008), та да су код свих пе то-
го ди шњих ста ро сних гру па вред но сти спе ци фич них сто па 
смрт но сти у 2008. го ди ни би ле ни же не го 2000. и то за оба 
по ла. Ме ђу ста ро сним гру па ма са ре ла тив но ви со ким сто па-
ма смрт но сти (пре ко 5‰) ре ла тив но нај ве ће сма ње ње смрт-
но сти је оства ре но код нај мла ђих (мла ђи од го ди ну да на: 
за 39%) и нај ста ри јих (ста ри 85 или ви ше го ди на: за 25%). 
Вред ност сто пе смрт но сти де це мла ђе од го ди ну да на је сма-
ње на са 11,1 про ми ла у 2000. на 6,7 про ми ла у 2008. го ди ни. 
Још ве ће је ап со лут но сма ње ње сто пе смрт но сти нај ста ри-
јих (са 244‰ на 184‰ – гра фи кон 2). 

Европ ски по да ци о смрт но сти те две мар ги нал не ста ро-
сне гру пе, али та ко ђе и ста ри јег сре до веч ног и ста рог ста-
нов ни штва, упу ћу ју да у Ср би ји има про сто ра за да ље ве-
о ма зна чај но сма ње ње смрт но сти. На при мер, у Ср би ји су 
сре ди ном 2000-их спе ци фич не сто пе смрт но сти ста нов ни-
штва ста ри јег од 55 го ди на (по пе то го ди шти ма) углав ном 
пре ко два пу та ве ће не го у Фран цу ској. 

Нај у пе ча тљи ви ји ре зул та ти су по стиг ну ти у сма њи ва њу 
смрт но сти де це мла ђе од го ди ну да на. То ком 2000-их број 
умр ле одој ча ди је из го ди не у го ди ну би вао све ма њи. По-
чет ком по сма тра ног раз до бља би ло је не што ма ње од 800 
смрт них слу ча је ва го ди шње, да би 2007. и 2008. њи хов број 
био све ден на ма ње од 500 (у 2008. је умр ло 460 одој ча ди). 
Исто вре ме но је за бе ле же но и зна чај но сма ње ње вред но сти 
сто пе смрт но сти одој ча ди – са 10,6 на 1000 жи во ро ђе не де-
це у 2000. на 6,7 про ми ла у 2008. го ди ни. Ср би ја, и по ред не-
сум њи во по вољ них кре та ња, у европ ским окви ри ма за о ста-
је не са мо по ни воу смрт но сти одој ча ди, већ у по ре ђе њу са 
мно гим зе мља ма и по ин тен зи те ту ње го вог сма ње ња. Пре-
ма по да ци ма Еуро ста та, у 2008. го ди ни је сто па смрт но сти 
одој ча ди у го то во сва кој дру гој европ ској зе мљи (19) из но-
си ла 4 про ми ла или ма ње. Те го ди не је у све га 8 европ ских 
зе ма ља сто па смрт но сти одој ча ди би ла на ви шем ни воу не-
го у Ср би ји, а ме ђу њи ма су то углав ном су се ди (Ру му ни ја, 
Бу гар ска, Ма ке до ни ја, Цр на Го ра) или зе мље на ста ле на кон 
рас па да бив шег СССР-а (Ру си ја, Укра ји на и Мол да ви ја, ова 
по след ња са ре корд ном ви со ком сто пом од 12,1‰).

У Ср би ји је до шло и до при мет ног про ду же ња про сеч ног 
жи вот ног ве ка. Пре ма та бли ца ма смрт но сти за 2008. го ди ну, 
оче ки ва но тра ја ње жи во та при жи во ро ђе њу до сти гло је 73,6 
го ди на, што пред ста вља исто риј ски мак си мум (та бе ла 3). 

Та бе ла 3.  Оче ки ва но тра ја ње жи во та при жи во ро ђе њу 
по по лу, 2000–2008.

Пол 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Све га 71,68 72,41 72,32 72,50 72,61 72,69 73,19 73,51 73,65
Му шко 68,94 69,71 69,67 69,92 69,91 70,02 70,56 70,70 71,06
Жен ско 74,49 75,15 75,02 75,13 75,39 75,43 75,88 76,16 76,28
Из вор: За 2000. и 2001. про ра чун ауто ра, а за 2002–2008 ба за по да та ка РЗС-а. 
http://we brzs.stat.gov.rs/axd/sta nov ni stvo/iz bor.htm

У од но су на 2000. го ди ну, оче ки ва но тра ја ње жи во та је 
про ду же но за тач но две го ди не. Про ду же ње сред њег тра ја-
ња жи во та је оства ре но за оба по ла, али је оно не знат но ве ће 
код му шког ста нов ни штва (2,1 пре ма 1,8 го ди на). Та ква кре-
та ња су усло ви ла и сма ње ње раз ли ке у ду жи ни оче ки ва ног 
тра ја ња жи во та из ме ђу му шког и жен ског ста нов ни штва 
са 5,5 у 2000. на 5,2 го ди не у 2008. Ина че, у 2008. го ди ни је 
оче ки ва но тра ја ње жи во та до сти гло ре корд ни ни во ка ко за 
му шкар це (71,1 го ди на), та ко и за же не (76,3 го ди не). 

У по ре ђе њу са дру гим европ ским зе мља ма, Ср би ја се и 
да ље на ла зи у гру пи де се так зе ма ља са нај кра ћим оче ки ва-
ним тра ја њем жи во та. Раз ли ка у од но су на Ру си ју, зе мљу 
са нај кра ћим оче ки ва ним тра ја њем жи во та у Евро пи (67,5 
у 2007), из но си око 6 го ди на, док је раз ли ка у од но су на 
Швај цар ску, зе мљу са нај ду жим оче ки ва ним тра ја њем жи-
во та (82,2 у 2008), из но си ла око 8,5 го ди на. Слич но је и са 
оче ки ва ним тра ја њем жи во та по по лу, с тим што су код му-
шког ста нов ни штва раз ли ке у ду жи ни оче ки ва ног тра ја ња 
жи во та ве ће, ка ко у од но су на зе мље с ми ни мал ним, та ко 
и у од но су на зе мље са мак си мал ним жи вот ним ве ком (по 
при бли жно де вет го ди на), не го што је то слу чај код жен ског 
ста нов ни штва (раз ли ка у од но су на ми ни мал но тра ја ње жи-
во та је ма ње од 3 го ди не, а 8 у од но су на мак си мал ни жи-
вот ни век). На ме ће се за кљу чак да је, упр кос исто риј ском 
ре кор ду, у Ср би ји оста ло још мно го про сто ра за сма ње ње 
смрт но сти ста нов ни штва, ка ко нај мла ђих, та ко још ви ше 
ста ри јег сре до веч ног и ста рог ста нов ни штва.

Мр Го ран Пе нев
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