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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 
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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 
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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 
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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


