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ФЕРТИЛИТЕТ СТАНОВНИШТВА БЕОГРАДА 
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ТРАНЗИЦИЈЕ

СА ЖЕ ТАК: У ра ду се мар ки ра ју од ли ке фер ти ли те та ста нов ни штва 
Бе о гра да ко је се мо гу по сма тра ти као ма ни фе ста ци ја дру ге де мо граф ске 
тран зи ци је. Основ ни пред мет ана ли за су: пад фер ти ли те та, ње гов ста ро-
сни мо дел, од ла га ње ра ђа ња, ван брач на ро ђе ња и не у че ство ва ње у рeпро-
дук ци ји. Ком па ри ра ју се оп шти не ужег град ског је згра и при град ске, и 
про ве ра ва да ли про ме не у фер ти ли те ту од го ва ра ју кон тек сту те о ри је 
дру ге де мо граф ске тран зи ци је.

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: те о ри ја дру ге де мо граф ске тран зи ци је, фер ти ли тет, 
Бе о град

Сре ди ном ше зде се тих го ди на 20. ве ка раз ви је не европ ске зе мље су, 
су прот но оче ки ва њи ма, иза шле из за вр шне фа зе де мо граф ске тран зи-
ци је, ко ја је под ра зу ме ва ла ста ци о нар но ста нов ни штво, фер ти ли тет из над 
ни воа за ме не и коњу гал ну по ро ди цу. Оче ки ва но за у ста вља ње фер ти ли-
те та на ни воу про сте ре про дук ци је ни је се де си ло. Тран зи ци ја је на ста-
вље на и већ то ком се дам де се тих го ди на пет на ест зе ма ља Се вер не и За-
пад не Евро пе је ушло у фа зу фер ти ли те та ис под ни воа за ме не. Ти ме је 
ство ре на но ва не рав но те жа и из ра зи та тен ден ци ју пре ма не га тив ном 
при род ном при ра шта ју, и отво рен нов пе ри од у европ ској де мо граф ској 
исто ри ји. Ин спи ри са ни не до вољ ном ре про дук ци јом, ко ја се од и гра ва у 
усло ви ма по стин ду стриј ског дру штва, Ван де Ка (Van de Kaa) и Лест хиџ 
(Lest ha eg he) су фор му ли са ли Те о ри ју дру ге де мо граф ске тран зи ци је 
(ТДДТ). И ова те о ри ја тран зи ци је је на ста ла као ре зул тат ем пи риј ских 
ге не ра ли за ци ја кре та ња плод но сти у раз ви је ним европ ским зе мља ма у 
са вре ме ном пе ри о ду. Ауто ри те о ри је сма тра ју да де мо граф ске про ме не 
ни су ре зул тат ис кљу чи во со цио-еко ном ских усло ва, већ под јед на ко пред-
ста вља ју из раз со цио-кул тур них про ме на ко је се у нај кра ћем мо гу све сти 
на про ме не у вред но сном си сте му, ста во ви ма и нор ма ма ко је по је дин ца 
уда ља ва ју од по ро дич ног жи во та и бра ка, а усме ра ва ју на оства ри ва ње 
лич них ам би ци ја.
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Основ на обе леж ја дру ге де мо граф ске тран зи ци је, ка ко су их гру пи-
са ли и из ли ста ли твор ци те о ри је, на ла зе се у три сфе ре: брач но сти, фер-
ти ли те та и со ци јал ног окру же ња. Док нуп ци ја ли тет од ли ку ју

• пад уде ла осо ба у бра ку
• по раст про сеч них го ди на при ли ком скла па ња бра ка
• по раст ко ха би та ци ја
• по раст и ра ни ји раз во ди
• сма ње ње по нов ног сту па ња у брак; 

глав не ка рак те ри сти ке фер ти ли те та се у ТДДТ пре по зна ју у:
• фер ти ли те ту ис под ни воа за ме не
• од ла га њу ра ђа ња
• по ра сту про сеч них го ди на при ро ђе њу пр вог де те та
• ефи ка сној кон тра цеп ци ји 
• по ра сту ван брач ног фер ти ли те та и ро ди тељ ству у окви ру ко ха би-

таци ја
• по ра сту бро ја же на ко је не уче ству ју у про кре а ци ји [Lest ha eg he, 

Ne i dert, Surkyn 2006].

МЕ ТО ДО ЛО ГИ ЈА ИС ТРА ЖИ ВА ЊА

Пред мет ана ли зе у овом ра ду је фер ти ли тет пре ма обе леж ји ма ко ја 
ис ти че ТДДТ, док ће брач ност и ме ђу соб на про гре си ја нуп ци ја ли те та и 
плод но сти, би ти пред мет на ред них ис тра жи ва ња. Овом при ли ком се не ће 
раз ма тра ти са мо фер ти ли тет из ко ха би та ци ја, с об зи ром на то да ста ти-
сти ка још не рас по ла же по да ци ма о то ме, као ни пре ва лен ци ја упо тре бе 
кон тра цеп тив них сред ста ва, јер ни је у до ме ну ви тал не и по пи сне ста-
ти сти ке на ко ји ма се ис тра жи ва ње за сни ва. Оста ла обе леж ја мо гу до-
вољ но до ку мен то ва ти про ме не и про це се ко је се мо гу при пи са ти дру гој 
тран зи ци ји фер ти ли те та. У раз ви је ним европ ским по пу ла ци ја ма еле-
мен ти дру ге де мо граф ске тран зи ци је при сут ни су од сре ди не ше зде се-
тих те, сход но то ме, вре мен ски оквир ис тра жи ва ња пред ста вља пе ри од 
од по чет ка се дам де се тих до да нас. 

Про ме не де мо граф ских трен до ва у по след њој де це ни ји про шлог ве ка 
у Цен трал ној, Ис точ ној и Ју жној Евро пи би ле су чак ин тен зив ни је не го 
у зе мља ма на чи јем при ме ру је дру га де мо граф ска тран зи ци ја опи са на 
и фор му ли са на. Спе ци фич но сти у Ср би ји, где је не до вољ но ра ђа ње при-
сут но још од сре ди не пе де се тих го ди на про шлог ве ка, до во љан је раз лог 
за ис тра жи ва ње овог фе но ме на из пер спек ти ве ТДДТ и про ве ру ње не 
уни вер зал но сти. 

Раз ло зи усред сре ђи ва ња на Бе о град су ви ше стру ки. Ре ал но је оче ки-
ва ти да је ста нов ни штво нај ве ће ур ба не агло ме ра ци је у Ср би ји нај пре 
ис по љи ло не ке од од ли ка дру ге де мо граф ске тран зи ци је. Бе о град је, с 
об зи ром на сво је со цио-еко ном ске и со цио-кул тур не ка рак те ри сти ке и 
ра ни је био ге не ра тор де мо граф ских про ме на у Ср би ји. Из истог раз ло га 
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су ка рак те ри сти ке фер ти ли те та пра ће не по себ но за оп шти не ко је чи не 
уже град ско је згро (Бе о град На се ље)1.

НИ ВО ФЕР ТИ ЛИ ТЕ ТА У БЕ О ГРА ДУ

Дру га де мо граф ска тран зи ци ја под ра зу ме ва пад фер ти ли те та ис-
под ни воа нео п ход ног за об на вља ње. Сто па укуп ног фер ти ли те та (СУФ) 
ис под 2,1 је по у здан ин ди ка тор да је та гра ни ца до стиг ну та. Про се чан 
број де це по же ни у ста ти сти ци ни је дат на оп штин ском ни воу. По себ но 
је те шко обез бе ди ти ду жу вре мен ску се ри ју овог по ка за те ља, па ће се 
ис пра ти ти са мо пе ри од од 1990. до да нас. Ипак, осла ња ју ћи се на по дат ке 
за Ре пу бли ку и цен трал ну Ср би ју, у ко ји ма је СУФ би ла не до вољ на за 
об на вља ње још од сре ди не пе де се тих го ди на, Бе о град сва ка ко ка рак те-
ри ше дуг пе ри од из ра зи то ни ског фер ти ли те та. Да нас се ви ше по ста вља 
пи та ње ко ли ко је ни зак, и да ли је већ у ка те го ри ји екс трем но ни ског, 
од но сно ис под 1,3 де те та по же ни. 

Јед на од де мо граф ских ка рак те ри сти ка ста нов ни штва Ср би је у пе-
ри о ду од 1991. до 2008. го ди не је сте ра пид но по ве ћа ње бро ја оп шти на са 
СУФ ис под вред но сти од 1,50, а за тим и спу шта ње на нај ни же вред но сти, 
оне ко је су у де мо граф ској те о ри ји озна че не као екс трем но ни ске. Мак До-
налд [Pe ter McDo nald 2008] вред но сти СУФ ко је су ни же од 1,50 озна ча ва 
ве о ма ни ским и ука зу је на те жак опо ра вак фер ти ли те та у по пу ла ци ја ма 
ко је у ду жем пе ри о ду има ју сто пу ис под ове вред но сти. У ли те ра ту ри се 
че сто упо зо ра ва на јед но став ну де мо граф ску чи ње ни цу да сто па укуп ног 
фер ти ли те та од 1,3 им пли ци ра 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 [Ko hler, Bil la ri, Or te ga 2002].

Екс трем но ни зак фер ти ли тет се нај пре ја вио на про сто ру Цен трал-
не Ср би је у тро го ди шту 1997–1999, док у тро го ди шту 2006–2008. до жи-
вља ва кул ми на ци ју. За ма ње од де це ни је екс трем но ни зак фер ти ли тет 
про ши рио се на 68 оп шти на (41,2%). У Бе о гра ду је СУФ то ком де ве де-
се тих го ди на би ла ни жа не го у Цен трал ној Ср би ји и Вој во ди ни, и опа ла 
с 1,42 на 1,27 [Ра ше вић и Пе нев 2009], по чет ком но вог ве ка је оства ри ла 
по раст на 1,44, док су у тро го ди шту 2006–2008. же не у Бе о гра ду у про-
се ку ра ђа ле 1,33 де те та. И по ред то га што су бе о град ске оп шти не ме ђу 
пр ви ма за бе ле жи ле екс трем но ни зак ни во ра ђа ња, он се углав ном за-
др жао у окви ри ма ужег град ског је згра. Ми ни ма лан ни во ра ђа ња био 
је у оп шти ни Ста ри град (1,09 де це по же ни), али је ин те ре сант но да су 
и мак си мал не вред но сти за бе ле же не у ур ба ним де ло ви ма Бе о гра да, тј. 

1 Шест општина се налази на подручју централне урбане агломерације: Стари град, 
Савски венац, Врачар, Нови Београд, Звездара и Раковица. Четири општине се делом на-
лазе на ужем градском подручју, а делом на ширем подручју града (Чукарица, Палилула, 
Вождовац и Земун). Изван подручја Београд Насеље налази се седам општина: Сопот, 
Младеновац, Лазаревац, Обреновац, Гроцка и Барајево и Сурчин. У посматраном периоду 
су извршене у два наврата измене у административном смислу. Године 1974. општина Рако-
вица је издвојена из општине Чукарица, а 2004. године од дела општине Земун је форми-
рана општина Сурчин, што је приликом анализа уважено и омогућена територијална упо-
редивост.
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Зе му ну и Сав ском вен цу (1,47). Овај ра спон је го то во дво стру ко ма њи 
не го у пе ри о ду 1990–92, што ука зу је на тен ден ци ју сма њи ва ња по ла ри-
за ци је уну тар бе о град ског под руч ја.

Та бе ла 1. Сто па укуп ног фер ти ли те та у оп шти на ма Бе о гра да
Оп шти на 1990-92. 2001-03. 2006-08. Оп шти на 1990-92. 2001-03. 2006-08.
Ба ра је во 1,68 1,65 1,44 Обре но вац 1,75 1,65 1,45
Во ждо вац 1,50 1,31 1,22 Па ли лу ла 1,65 1,49 1,41
Вра чар 1,35 1,33 1,14 Ра ко ви ца 1,36 1,33 1,25
Гроц ка 1,70 1,44 1,37 Сав ски ве нац 1,57 1,61 1,47
Зве зда ра 1,45 1,50 1,35 Со пот 1,83 1,64 1,39
Зе мун – 1,64 1,47 Ста ри град 1,35 1,47 1,09
Ла за ре вац 1,99 1,52 1,40 Сур чин – 1,16 1,41
Мла де но вац 1,90 1,53 1,46 Чу ка ри ца 1,51 1,39 1,32
Но ви Бе о град 1,31 1,30 1,22 Зе мун 2002. 1,62 1,55 1,46

Из вор: Оп шти не Ре пу бли ке Ср би је, Основ ни де мо граф ски, еко ном ски 
и со ци јал ни по ка за те љи ре ле вант ни за по пу ла ци о ну по ли ти ку

Ни у јед ној оп шти ни по след ње вред но сти сто пе ни су ви ше од оних 
с по чет ка де ве де се тих. У свим вре мен ским пре се ци ма, и у свим оп шти-
на ма Бе о гра да, ука зу ју на не до вољ но об на вља ње ста нов ни штва. Ви ше 
де це у про се ку су ра ђа ле са мо же не у Мла де нов цу и Ла за рев цу (1,90 и 1,99), 
и то по чет ком де ве де се тих. По раст фер ти ли те та у пе ри о ду 2001–03, ко ји 
је у де мо гра фи ји Ср би је за бе ле жен као крат ко трај на пост кри зна ре ви та-
ли за ци ја плод но сти, при ме ћу је се са мо у нај ур ба ни јим оп шти на ма, од но-
сно „стро гом цен тру” – Сав ском вен цу, Ста ром гра ду и Зве зда ри.

Ко хорт на ана ли за, ме ђу тим, по твр ђу је да из ме ђу град ског и при-
град ског под руч ја Бе о гра да по сто је зна чај не и оче ки ва не раз ли ке у ни-
воу плод но сти. Пре ма по да ци ма по след њег по пи са, же не ко је су на са мом 
кра ју ре про дук тив ног пе ри о да, у ужем град ском под руч ју ро ди ле су у 
про се ку 1,61 де те, а у при град ским оп шти на ма 1,90 де те. Раз ли ке у ни воу 
плод но сти мла ђих ко хор ти на раз ли чи тим под руч ји ма Гра да по сле ди ца 
је ви со ке кон тро ле фер ти ли те та и ин тен зив ни јег од ла га ња ра ђа ња жен-
ске по пу ла ци је ко ја жи ви у ур ба ним де ло ви ма Гра да. Не што ма ња раз-
ли ка у ни воу плод но сти ста ри јих ко хор ти (30–44) по ка зу је да су не ка 
од ло же на ро ђе ња у ужем град ском под руч ју ка сни је и ре а ли зо ва на. Сто-
пе ку му ла тив ног фер ти ли те та ко хор ти же на ко је жи ве на под руч ју Гра да 
Бе о гра да 2002. го ди не би ле су при мет но ни же у свим ста ро сним гру па-
ма у од но су на од го ва ра ју ће у ма кро це ли на ма.

„СТА РЕ ЊЕ” ФЕР ТИ ЛИ ТЕ ТА

Основ но обе леж је дру ге де мо граф ске тран зи ци је пред ста вља и од-
ла га ње ра ђа ња. Про блем од ла га ња ра ђа ња је ви ше сло јан. Он има ја сну 
де мо граф ску и у ве зи с тим со ци јал ну ди мен зи ју, а за тим и ин ди ви ду ал-
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ну, лич ну. У ли те ра ту ри као при мер слу жи за пад но е вроп ски мо дел, чи ја 
је ка рак те ри сти ка по ве ћа ње ра ђа ња по сле 30. го ди не и нај ви ше спе ци фич-
не сто пе фер ти ли те та код ко хор ти 25–29 и 30–34. Ова ква пре ра спо де ла 
ра ђа ња је ка рак те ри стич на за зе мље у ко ји ма је тран зи ци ја од ма кла. 
Број нe де мо граф ске ана ли зе ука зу ју на по сто ја ње сна жне ве зе из ме ђу 
фер ти ли те та ис под ни воа за ме не и од ла га ња ра ђа ња [Lest ha eg he 2001; 
Ko hler, Bil la ri, Or te ga 2002; So bot ka 2004]. 

Цен трал на Ср би ја и Вој во ди на су још пре се дам де се тих го ди на би ла 
под руч ја ве о ма ни ског фер ти ли те та [Бре зник и дру ги 1972; Бре зник и 
дру ги 1980]. Фер ти ли тет тог пе ри о да ка рак те ри сао је ско ко вит пад по сле 
30, од но сно 35 го ди на ста ро сти. Оп шта сто па фер ти ли те та за др жа ла је 
тен ден ци ју па да и на кон се дам де се тих. У оба ре ги о на, у по сма тра ном пе-
ри о ду, зна чај не про ме не се де ша ва ју по пи та њу рас по де ле жи во ро ђе не 
де це по ста ро сти же на у ре про дук тив ном пе ри о ду. У том сми слу, по след-
ње де це ни је 20. ве ка до но се пре о крет у трен до ви ма фер ти ли те та у свим 
ста ро сним гру па ма, с из у зет ком оне ста ро сти 20–24 го ди не, ко ја је на-
ста ви ла да сни жа ва фер ти ли тет, са мо бр жим тем пом.

Ста ро сни мо дел фер ти ли те та

У Бе о гра ду је до шло до про ме не ста ро сног мо де ла ра ђа ња. Тран зи-
ци ји фер ти ли те та у по сма тра ном пе ри о ду нај ви ше до при но си пад ра ђа-
ња у две нај мла ђе ста ро сне гру пе. Спе ци фич на сто па фер ти ли те та је за 
ста ро сну гру пу 15–19 у пе ри о ду од 1971. до 2008. сма ње на три пу та. Ре-
дук ци ја ра ђа ња сле де ће две ста ро сне гру пе на сту пи ла је ка сни је: же на 
ста ро сти 20–24, осам де се тих, а ста ро сти 25–30, де ве де се тих го ди на про-
шлог ве ка. С дру ге стра не, про цес по ве ћа ња ра ђа ња же на ста ри јих од 
30 го ди на, при су тан то ком це лог по сма тра ног пе ри о да, ин тен зи ви ран је 
де це ни ју ра ни је у од но су на цен трал ну Ср би ју и Вој во ди ну. Бе о град је, 
као ме тро по ла, на пре до вао бр же у про це су мо дер ни за ци је. Број ни фак-
то ри ко ји де лу ју у усло ви ма град ске сре ди не (ви ши ни во обра зо ва ња, 
ве ћа за по сле ност) ути чу на бр же по ме ра ње бит них до га ђа ја у жи вот ном 
ци клу су (за по сле ње, ра ђа ње, брак). Та ко је ко хор та же на ста ро сти 30–34 
го ди не 2008. оства ри ла спе ци фич ну сто пу фер ти ли те та од 79,67‰ и са мо 
је ко хор та 25–29 има ла ви ши ни во плод но сти, али је раз ли ка из ме ђу њих 
све ма ња, у од но су на прет ход не го ди не. С об зи ром на то да ста ри ја гру-
па же на бе ле жи уз ла зни тренд ра ђа ња, за раз ли ку од ста ро сне гру пе 25–29, 
њи хов нај ве ћи до при нос ра ђа њу у бли жој бу дућ но сти при лич но је из ве-
стан. Про ме ну ста ро сног мо де ла ра ђа ња илу стру је и ви ше не го дво стру-
ки по раст спе ци фич ног фер ти ли те та же на од 35 до 39 го ди на, као и на-
ред не ста ро сне гру пе.

Већ по чет ком де ве де се тих, же не ста ри је од 30 го ди на су оства ри ле 
уче шће у фор ми ра њу сто пе уку пог фер ти ли те та ка кво се у ма кро це ли-
на ма по ка за ло тек на по чет ку овог ве ка. Го ди не 2008. уче ство ва ле су са 
44,6%, што је 2,3 пу та ви ше не го 1971. (19,5%), и чак 10% ве ће не го што 
је удео ко ји су оства ри ле же не на ни воу ма кро це ли на. Зна ча јан по да так 
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је да се 2/3 ра ђа ња од ви ја ло у окви ру са мо две ко хор те 25–29 и 30–34, 
као и да су же не ста ри је од 35 го ди не три пу та уве ћа ле сво је уче шће у 
фор ми ра њу СУФ у од но су на 1971. го ди ну, тач ни је с 5,4% на 16,1%. Кон-
траст из ме ђу мла ђих и ста ри јих ко хор ти у по гле ду ра ђа ња по ста је све 
из ра же ни ји, и у од ре ђе ној ме ри ре про дук тив не уло ге су за ме ње не.

Та бе ла 2. Спе ци фич не сто пе фер ти ли те та по ста ро сти
 f 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 СУФ

1971. 48,17 45,91 126,62 96,15 46,95 15,15 2,47 0,52 1,67
1981. 52,89 34,64 126,15 108,66 55,34 17,70 3,29 0,27 1,73
1991. 42,20 23,49 99,48 108,33 58,84 19,54 3,99 0,24 1,57
2002. 40,21 14,31 67,04 95,26 76,60 30,16 5,32 0,13 1,44
2008. 42,55 15,09 53,54 84,17 79,67 37,72 6,57 0,51 1,39

Из вор: Ста ти стич ки го ди шња ци Бе о гра да 1971–1991, а за 2002. и 2008. 
по себ на об ра да по да та ка у РЗС

Раз ли ке су ви дљи ве и с те ри то ри јал ног аспек та. У цен трал ним град-
ским оп шти на ма ре про дук тив ни врх 2008. го ди не фор ми ра ла је ко хор та 
30–34. Ова кав рас по ред ра ђа ња се ре ги стру је у раз ви је ним европ ским 
зе мља ма, а уже град ско под руч је Бе о гра да је пред вод ник ка да је реч о 
овом ста ро сном мо де лу ра ђа ња. Од ла га ње ра ђа ња нај ви ше је при сут но 
у оп шти на ма Сав ски ве нац, Но ви Бе о град и Вра чар. У оста лим бе о град-
ским оп шти на ма нај ви ши ни во ра ђа ња је има ла ко хор та 25–29 го ди на. 
Из у зе так је би ла оп шти на Со пот с рас по ре дом ра ђа ња у ко јем је до ми-
ни ра ла ко хор та 20–24 го ди на. 

Гра фи кон 1. Ди стри бу ци ја ра ђа ња по ста ро сти у 2008. го ди ни
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Из вор: До ку мен та ци о ни ма те ри јал Ре пу блич ког за во да за ста ти сти ку

Жен ска ур ба на по пу ла ци ја Бе о гра да се по ка за ла као пред вод ник у 
про це су ста ре ња фер ти ли те та. У не ким град ским ад ми ни стра тив ним 
це ли на ма, же не ста ри је од 30 го ди на уче ство ва ле су с пре ко 2/3 ро ђе ња 
(оп шти на Ста ри град 59% и оп шти на Вра чар 61%). Сто пе фер ти ли те та 
у овој гру пи оп шти на кре та ле су се од 74,81 (Ста ри град) до 111,66 (Сав ски 
ве нац). Уче шће же на ста ри јих од 35 го ди на у ра ђа њу је би ло нај ни же у 
Зе му ну и Па ли лу ли (14%), а нај ви ше у оп шти на ма Ста ри град, Сав ски 
ве нац и Вра чар, у ко ји ма је сва ко че твр то де те ро ди ла же на ста ри ја од 
35 го ди на. С дру ге стра не, у дру гој гру пи оп шти на же не ове ста ро сти 
су да ле знат но ма њи до при нос, од но сно тек сва ко 9. де те је ро ди ла же на 
ове ста ро сти.
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Гра фи кон 2. Удео плод но сти по је ди них ко хор ти у СУФ, 1971. и 2008.

Из вор: До ку мен та ци о ни ма те ри јал РЗС
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Про сеч на ста рост при ли ком пр во ро ђе ња и ред ро ђе ња де те та2

По ме ра ње ста ро сне гра ни це ро ђе ња пр вог де те та зна чај но су жа ва 
ефек тив ни ре про дук тив ни пе ри од и не оста вља пре ви ше про сто ра мај ка-
ма за пла ни ра ње ни ти ре а ли за ци ју свих же ље них труд но ћа, што не ми нов-
но во ди не до вољ ној ис ко ри шће но сти ре про дук тив ног пе ри о да и на став ку 
сни жа ва ња фер ти ли те та. Стал ни по раст про сеч не ста ро сти же на при ро-
ђе њу пр вог де те та у про шло сти на во ди на за кљу чак да ће ова гра ни ца 
на ста ви ти по ме ра ње и пре ћи вред ност од 30 го ди на, што се већ де си ло 
у не ким цен трал ним бе о град ским оп шти на ма (Вра чар и Ста ри град), где 
је ка па ци тет за опо ра вак фер ти ли те та зна чај но сма њен. 

Про стор Гра да Бе о гра да је у по гле ду од ла га ња ро ди тељ ства по де љен. 
Же не у цен трал ним оп шти на ма су 2008. го ди не у про се ку по чи ња ле 
про кре а ци ју тек на кон на вр ше не 29. го ди не. Оне су за чак 2,9 го ди на по-
ди гле гра ни цу пр во ро ђе ња у од но су на же не ко је жи ве у при град ским 
оп шти на ма. По ред то га, мај ке на под руч ју ужег град ског је згра у про се ку 
су ста ри је од мај ки ко је жи ве у дру гим де ло ви ма гра да, али и од мај ки у 
цен трал ној Ср би ји и Вој во ди ни за око 2 го ди не. 

Гра фи кон 3. Про сеч на ста рост же не при ро ђе њу пр вог де те та, Град Бе о -
град, 1999–2008.
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Из вор: До ку мен та ци о ни ма те ри јал РЗС

По ла ри за ци ја оп шти на у по гле ду про сеч не ста ро сти же на при ро-
ђе њу пр вог де те та пра ти раз ли ке у сте пе ну со цио-еко ном ског раз во ја и 

2 Подаци за израчунавање просечне старости жене приликом рођења првог детета и 
просечне старости мајке добијени су у РЗС само за период од 1999. до 2008. године.
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ур ба ни за ци је, и ви дљи ва је не са мо на про сто ру Гра да Бе о гра да већ и 
на це ло куп ном про сто ру Ср би је. 

Пад укуп ног ни воа ра ђа ња је во ђен нај пре па дом ро ђе ња ви ших ре-
до ва (из над че ти ри), а за тим и пр во и дру го ро ђе ња. То ком осам де се тих 
го ди на уде ли пр во ро ђе ња и дру го ро ђе ња су би ли нај при бли жни ји и го во-
ре о та да пре о вла ђу ју ћој нор ми од два де те та. Де ве де се тих, кри ва пр во ро-
ђе ња и дру го ро ђе ња је по че ла да ди вер ги ра, раз ли ке у пар ти ци па ци ји 
по ста ја ле су све ве ће, што је био од раз ни ског ква ли те та сва ки да шњег 
жи во та и ја ча ња струк тур них и пси хо ло шких пре пре ка плод но сти у 
кри зном пе ри о ду.

Раз ли ка у ре ду ро ђе ња је уоч љи ва из ме ђу раз ли чи тих де ло ва Гра-
да. На под руч ју ужег град ског је згра пр во ро ђе ња то ком це лог пе ри о да 
уче ству ју с 50–60% (и су ге ри шу по ја ву огра ни ча ва ња ра ђа ња на јед но 
де те), док из ван цен трал них оп шти на њи хо ва пар ти ци па ци ја углав ном 
не пре ла зи по ло ви ну. Кра јем пе ри о да, де ца ро ђе на као пр ва или дру га чи-
ни ла су за јед но 88,6% свих ро ђе ња ван на се ља Бе о град, а у цен трал ном 
под руч ју 91,3%. Ова ко ви сок удео ро ђе ња пр вог и дру гог ре да го во ри да 
су ни ске ре про дук тив не нор ме при хва ће не у нај ве ћем де лу по пу ла ци је.

Кре та ње сто па ро ђе ња тре ћег ре да је по ка за ло уз ла зни тренд и мак-
си ма лан ни во у тро го ди шту 1994–1996, с тим да је он на под руч ју из ван 
ужег град ског је згра био не што ви ши у од но су на уже град ско под руч је, 
па чак и ма кро це ли не. За бе ле жен по раст тре ће ро ђе ња мо же се схва ти ти 
као по сле ди ца ду ал ног мо де ла ре про дук ци је, од но сно за др жа ва ња ви ших 
ре до ва ро ђе ња у од ре ђе ним суб по пу ла ци ја ма, уз исто вре ме но од ла га ње 
пр во ро ђе ња ста нов ни штва дру га чи је ре про дук тив не ори јен та ци је. 

Гра фи кон 4. Кре та ње уде ла ро ђе ња пре ма ре ду ро ђе ња, Град Бе о град, 
1970–2008.

УГП

0

10

20

30

40

50

60

70

19
70

-197
2

19
73

-197
5

19
76

-197
8

19
79

-198
1

19
82

-198
4

19
85

-198
7

19
88

-199
0

19
91

-199
3

19
94

-199
6

19
97

-199
9

20
00

-200
2

20
03

-200
5

20
06

-200
8

1
2
3
4
5+



65

ИУГП

0

10

20

30

40

50

60

19
70

-197
2

19
73

-197
5

19
76

-197
8

19
79

-198
1

19
82

-198
4

19
85

-198
7

19
88

-199
0

19
91

-199
3

19
94

-199
6

19
97

-199
9

20
00

-200
2

20
03

-200
5

20
06

-200
8

1
2
3
4
5+

Из вор: Де мо граф ска ста ти сти ка за од го ва ра ју ће го ди не

ВАН БРАЧ НА РО ЂЕ ЊА

Кон стан тан пад брач ног и су про тан тренд ван брач ног фер ти ли те та 
сма тра ју се ин те грал ним де лом све у куп них про ме на у окви ру дру ге де-
мо граф ске тран зи ци је. Об ја шње ње ова квог трен да се на ла зи у по ра сту 
пост мо дер ни стич ких вред но сти. Ве ћи на ван брач них ро ђе ња у зе мља ма 
Се вер не и За пад не Евро пе је пла ни ра на, оче ки ва на од стра не оба ро ди-
те ља и она се че сто ре а ли зу ју уну тар ста бил них ко ха би та ци ја [So bot ka, 
To u le mon 2008]. Ве ли чи на са ме по ја ве, као и узро ци ко ји су до ве ли до по-
ве ћа ња уде ла ван брач них ро ђе ња су ве о ма раз ли чи ти, а по раст ван брач-
ног фер ти ли те та се не мо же об ја сни ти увек ра сту ћом не за ви сно шћу и 
ин ди ви ду а ли змом по је ди на ца већ и не по вољ ном со цио-еко ном ском си-
ту а ци јом [Pe rel li-Har ris 2008; Pe rel li-Har ris, Ger ber 2009]. 

Основ но пи та ње ве за но за по раст ван брач них ро ђа ња је да ли су она 
про из вод иде а ци о них про ме на, рас ту ће не за ви сно сти, од но сно од ба ци-
ва ња бра ка као тра ди ци о нал не ин сти ту ци је, или, пак, у осно ви ове по ја-
ве ле же еко ном ски фак то ри или тра ди ци ја. Уко ли ко је узрок пр во на ве-
де но, он да би по раст ван брач ног фер ти ли те та тре ба ло оче ки ва ти у ве ли-
ким ур ба ним цен три ма, пре све га у цен трал ним бе о град ским оп шти на ма 
(ви ши дру штве ни сло је ви, ве ћи удео же на с ви шим обра зо ва њем). Уко ли-
ко је узрок еко ном ска не си гур ност, не раз ви је не сре ди не ће има ти ви ши 
ни во ван брач ног ра ђа ња, те би се по ка за ло да у овом по гле ду ипак пра-
ти мо обра зац зе ма ља Ис точ не и Цен трал не Евро пе [So bot ka 2008]. По-
ред овог, тре ба има ти у ви ду да су ван брач на ро ђе ња у не ким ру рал ним 
де ло ви ма Ср би је тра ди ци о нал но ви ше за сту пље на као ре зул тат спе ци-
фич них исто риј ских и со цио-кул тур них усло ва.



Гра фи кон 5. Удео ван брач них ро ђе ња, 1970–2008.
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Из вор: Ста ти стич ки го ди шња ци Бе о гра да за од го ва ра ју ће го ди не

У пе ри о ду 1971–2008, на под руч ју Гра да Бе о гра да, удео ван брач них 
ра ђа ња био је не знат но, али ипак стал но ис под ре пу блич ког про се ка. Пре-
ма по да ци ма за 2008, на под руч ју Гра да Бе о гра да је из но сио 19,5%, тј. за 
3,3% ни жи од ре пу блич ког про се ка [Пе нев и Стан ко вић 2010]. Ме ђу тим, 
у це ло куп ном по сма тра ном пе ри о ду, а по себ но од сре ди не де ве де се тих, 
оп шти не ко је се на ла зе из ван ужег град ског је згра по ка зу ју ви ши удео 
ван брач них ро ђе ња. Пре ма ис тра жи ва њу Пе не ва и Стан ко вића, нај ма њи 
удео ван брач них ра ђа ња у 2008. го ди ни је ре ги стро ван у оп шти ни Ра-
ко ви ца (14,7%), а нај ве ћи, и то дво стру ко ве ћи, у оп шти ни Со пот (29,7%). 
Про цент но уче шће ро ђе них ван бра ка је у свим оп шти на ма с ужег град-
ског под руч ја (17,3%) би ло ис под про се ка за Град Бе о град. С дру ге стра-
не, све при град ске оп шти не су има ле нат про сеч не уде ле (22,9%), осим 
Ла за рев ца (18,2%). 

Удео ван брач них ро ђе ња за ви си и од кре та ња нуп ци ја ли те та и ро-
ђе ња у бра ку, али тре ба при ме ти ти да је про цес мо дер ни за ци је ве ро ват-
но дао од ре ђен до при нос по ве ћа њу ван брач ног фер ти ли те та и си гур но је 
био при сут ни ји у град ском је згру. Ипак, пре о вла да ва ње по сма тра не по-
ја ве у при град ским оп шти на ма, у ко ји ма до ми ни ра си ро ма шни ја и ма ње 
обра зо ва на по пу ла ци ја упу ћу је на дру га чи ји узрок. Пре ма об ја шње њу 
еко ном ске не си гур но сти ван брач на ро ђе ња тре ба да ра сту ве ћи ном ме ђу 
они ма с ло шом еко ном ском пер спек ти вом, од но сно код оних с ни жим 
обра зо ва њем [Со бот ка 2008; Бо бић 2003]. Школ ска спре ма и за ни ма ње 
же на ко је су ро ди ле ван брач ну де цу у по след њој де це ни ји 20. ве ка по-
твр ђу ју ова кво об ја шње ње. Нај ви ше мај ки ван брач но ро ђе не де це то ком 
1997. има ло је за вр ше ну са мо основ ну шко лу, а чак 72% су би ле из др жа-
ва на ли ца [Гу дац-До дић 2003]. Та ко, ка да је реч о ра ђа њу из ван бра ка не 
мо же мо го во ри ти о дру гој де мо граф ској тран зи ци ји. При мер Бе о гра да 
пре ука зу је на ван брач на ро ђе ња од са мо хра них мај ки, од но сно, до ми-
на ци ју еко ном ске ком по нен те у од но су на мо дер ни за ци о ну.
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ЖЕ НЕ КО ЈЕ НИ СУ РА ЂА ЛЕ

По ред го ди на ста ро сти ка да се по чи ње оства ри ва ње ре про дук тив-
не функ ци је и из гра ђе них нор ми о ра ђа њу, за ни во фер ти ли те та би тан 
је и обим же на ко је не уче ству ју у об на вља њу ста нов ни штва. По раст 
уче шћа же на ко је не уче ству ју у ре про дук ци ји ука зу је на од ла га ње ра-
ђа ња али мо же по сред но да по ка же ра ши ре ност по ја ве тзв. со ци јал ног 
сте ри ли те та као ефек та про ме на у вред но сном си сте му.

Ана ли за по сма тра не по ја ве у окви ру ма кро це ли на је по ка за ла ма-
сов но од ла га ње ра ђа ња ме ђу же на ма ре про дук тив ног пе ри о да, али не и 
од у ста ја ње од истог (су де ћи пре ма ко хор та ма ко је су окон ча ле ре про-
дук тив ни пе ри од или су на са мом ње го вом кра ју). Са мим тим, прет по-
став ка о по ве ћа њу уде ла же на ко је до бро вољ но од у ста ју од ра ђа ња ни је 
по твр ђе на. Ме ђу тим, про стор Гра да Бе о гра да у овом по гле ду пру жа дру-
га чи ју сли ку. 

Пре ма по след њем по пи су, на про сто ру Гра да Бе о гра да 44% фер тил-
них же на ни је уче ство ва ло у ре про дук ци ји. Зна чај не раз ли ке су ре ги-
стро ва не из ме ђу град ских оп шти на (45% же на фер тил ног пе ри о да ни је 
ра ђа ло) и оних ко је се на ла зе из ван ужег град ског је згра (35%). У цен-
трал ним оп шти на ма по себ но се из два ја ју Вра чар, Сав ски ве нац и Ста ри 
град, у ко ји ма је тај удео пре ко 50%. С дру ге стра не, ви сок удео же на из 
ре про дук тив ног пе ри о да ко је не ра ђа ју, ви ши од 30%, има ју и оп шти не 
из ван ужег град ског је згра. 

Са ста но ви шта ТДДТ ве ће уче шће же на на про сто ру Гра да Бе о гра да 
ко је ни су оства ри ле ре про дук тив ну функ ци ју, као и по де ље ност из ме ђу 
град ских и при град ских оп шти на је оче ки ва на. По зна то је да се ефек ти 
мо дер ни за ци је нај ја че ис по ља ва ју на про сто ру ве ћег сте пе на со цио-еко-
ном ског и кул тур ног раз вит ка. Мла ђе, ви со ко о бра зо ва не ге не ра ци је у 
сва ком дру штву чи не аван гар ду у мо дер ни за ци о ном про це су и нај пре 
при хва та ју но ве обра сце по на ша ња и раз ми шља ња. Из ме њен вред но сни 
си стем, и по сле дич но жи вот ни стил, по је дин ца у град ској сре ди ни уда-
ља ва од ре про дук ци је. Од укуп ног бро ја же на из ужег град ског је згра, 
ста ри јих од 50 го ди на, 14,02% ни је ра ђа ло, док тај удео за же не исте ка-
те го ри је на оста лом под руч ју Бе о гра да из но си бит но ма њих 8,43%. Нај-
кри тич ни ји су у том по гле ду Вра чар, Ста ри град и Сав ски ве нац, у ко ји-
ма је сва ка пе та же на пре ко 50 го ди на ста ро сти без де це. 
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Гра фи кон 6. Удео же на ста ри јих од 50 го ди на ко је ни су ра ђа ле, 2002. 
го ди на

Гра фи кон 7. Удео же на ста ри јих од 50 го ди на ко је ни су ра ђа ле, бе о град -
ске оп шти не, 2002.

Из вор: По пис 2002.
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ЗА КЉУ ЧАК

Под руч је Гра да Бе о гра да у пост тран зи ци о ном пе ри о ду од ли ку је из у-
зет но ни зак фер ти ли тет и по раст уде ла ра ђа ња же на пре ко 30 го ди на ста-
ро сти у укуп ном фер ти ли те ту. Од ла га ње ра ђа ња је из ра же но по себ но 
код по пу ла ци је ужег град ског под руч ја. Ове ка рак те ри сти ке су знат но 
из ра же ни је у Бе о гра ду не го у цен трал ној Ср би ји или Вој во ди ни. Бе о-
град има и за око 10% ви ши удео же на ко је не уче ству ју у ре про дук ци ји, 
це ли ба те ра у цен трал ном де лу ре про дук тив ног пе ри о да, као и ве ћи удео 
раз ве де них же на. Дис про пор ци је из ме ђу ма кро це ли на и Бе о гра да, из ме-
ђу ши рег и ужег под руч ја пре сто ни це (схва ће не као ре пре зен та со ци јал-
ног ми љеа и сте пе на мо дер ни те та) да ју еле мен те за пре по зна ва ње дру ге 
тран зи ци је фер ти ли те та у Бе о гра ду. Сто га би се мо гло по јед но ста вље но 
за кљу чи ти да је Бе о град ти пи чан пред став ник ова квог про це са. Ипак, 
број на де мо граф ска ис тра жи ва ња у Ср би ји по ка зу ју да и тра ди ци ја и 
тран зи ци ја мо гу има ти слич не де мо граф ске ма ни фе ста ци је, по себ но на 
по љу брач но сти а да се ку ла ран пад фер ти ли те та и ду го го ди шње не до-
вољ но об на вља ње ста нов ни штва не мо ра ју би ти ефек ти ис кљу чи во иде а-
ци о них про ме на, ка кве ТДДТ ак цен ти ра. Не ка од сту па ња, као што је тип 
ван брач ног фер ти ли те та и узроч ност по је ди них по ја ва у фер ти ли те ту, 
по твр ђу ју да ДДТ не ма уни вер зал не то ко ве и да не по сто ји њен је дин-
ствен мо дел, не го пре ве ли ки ва ри је тет де мо граф ских си ту а ци ја. Су ма ран 
за кљу чак ана ли за свих по ја ва у обла сти фер ти ли те та ко је ТДДТ ис ти че, 
је сте да дру га тран зи ци ја фер ти ли те та у Бе о гра ду има сво је спе ци фич-
ности и да се, у ком па ра ци ји с оста лом те ри то ри јом где се те по ја ве та-
ко ђе ма ни фе сту ју, Бе о град из два ја тем пом и ин тен зи те том про ме на, као 
и на чи ном њи хо вог ини ци ја ња. За раз ли ку од „пр ве” де мо граф ске тран зи-
ци је ко ја се у Ср би ји ши ри ла од се ве ро и сто ка пре ма ју го за па ду, дру га 
тран зи ци ја фер ти ли те та је „ур ба ног ка рак те ра” те се Бе о град мо же сма-
тра ти пред вод ни ком ова квих тран сфор ма ци ја. Пред сто је ћи по пис ста нов-
ни штва ће еви ден ти ра њем ствар ног, а не са мо фор мал ног, брач ног ста ња 
омо гу ћи ти де таљ ни је ис пи ти ва ње брач но сти, што је нео п ход но за ком-
плет ну про ве ру ве ро до стој но сти кон тек ста те о ри је ДДТ у Бе о гра ду.
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FERTILITY OF BELGRADE’S POPULATION IN THE CONTEXT 
OF THE THEORY OF THE SECOND DEMOGRAPHIC TRANSITION

by

Snežana Spasenović and Mirjana Devedžić

SUMMARY: The paper identifies the features of fertility in the population of Bel-
grade that can be regarded as a manifestation of the second demographic transition. 
The analysis focuses on fertility decline, its age model, birth postponing, extramarital 
births, and exclusion from reproduction. It compares the municipalities constituting the 
inner city to those belonging to the suburbs, and checks whether the fertility changes 
correspond to the context of the second demographic transition.
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