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

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

КОН ТЕКСТ И ЦИЉ ИС ТРА ЖИ ВА ЊА

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



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

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

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

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



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

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

МЕ ТО ДО ЛО ГИ ЈА ИС ТРА ЖИ ВА ЊА

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

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

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

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

Σ4+
i  Vx

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

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

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

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

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

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

  
(3)

  
(4)

 
  

(5) 

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

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

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

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

2011. и 1991. (SKF2011 – SKF1991):

  (6)

  (7)

  (8)



  (9)

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

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

У ПЕ РИ О ДУ 1991–2011.

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

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

Ста ро сне 
ко хор те

За вр шни 
фе р ти ли тет

СКФ

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

а0 а1 а2 а3+

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

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

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

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

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

У ПЕ РИ О ДУ 1991–2011.

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

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

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

Ста ро сне 
ко хор те 

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

„Стан дар ди зо-
вани“ за вр шни 

фер ти ли тет
 (стСКФ1991)

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

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

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

СКФ1991 СКФ2011
Про ме на

СКФ2011 – СКФ1991

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

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



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

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

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

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

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

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

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

KEYWORDS: com ple ted co hort fer ti lity, high-edu ca ted wo men, po pu la tion po licy, 
Ser bia
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