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СА ЖЕ ТАК: Од ла га ње скла па ња пр вог бра ка нај че шће се до во ди у 
ве зу са од ла га њем ра ђа ња и па дом фер ти ли те та те се у ис тра жи ва њи ма, 
го то во по пра ви лу, у фо кус ста вља жен ско ста нов ни штво. Од ла га ње бра ка 
ка рак те ри стич но је за оба по ла, а циљ овог ра да је да про бле ма ти ку са гле-
да из „му шког угла”. У фо ку су ана ли зе је му шко ста нов ни штво ко је ни-
ка да ни је скло пи ло брак по сма тра но кроз два ста ро сна ра спо на, 35 до 49, 
и 40 до 49 го ди на. У ра ду је из ло же но ис тра жи ва ње рас про стра ње но сти 
фе но ме на од ла га ња скла па ња пр вог бра ка ме ђу му шким ста нов ни штвом. 
Та ко се утвр ђу је ру рал но-ур ба ни мо дел од ла га ња бра ка те се по ре ди са 
ка рак те ри сти ка ма ове по ја ве код су прот ног по ла. Ко ри шће ни су по да ци 
По пи са из 2011. го ди не на ни воу НУТС2 ре ги о на. Ре зул та ти по ка зу ју да 
по сто ји род но раз ли чит ру рал но-ур ба ни мо дел од ла га ња бра ка. Уде ли 
не у да тих ви ши су у град ским не го у ру рал ним сре ди на ма, док је код му шког 
ста нов ни штва овај па терн обра тан.

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: од ла га ње бра ка, нео же ње ни, се ло/град, ре ги о ни, 
Ср би ја

УВОД И МЕ ТО ДО ЛО ГИ ЈА

Од ла га ње бра ка је дан је од ка рак те ри стич них трен до ва у Ср би ји. 
Нај че шће се по сма тра у кон тек сту ре про дук ци је и фо ку си ра на жен ско 
ста нов ни штво, јер по раст про сеч не ста ро сти при скла па њу пр вог бра ка, 
упр кос сла бље њу овог де мо граф ског окви ра ре про дук ци је, ука зу је и на 
од ла га ње ра ђа ња, од но сно ро ди тељ ства. Ма да се исти про це си де ша ва ју 
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код му шког ста нов ни штва, по да ци о то ме обич но се не пре зен ту ју што 
због ис тра жи вач ке инерт но сти, што због не до стат ка по да та ка. Ис тра жи ва-
ња у Евро пи ко ја су пре зен то ва ли Б. Стан ко вић и Г. Пе нев [2010] по ка зу ју 
да пер цеп ци ја бра ка као нај по год ни јег ам би јен та за га је ње де це ва ри ра, да 
се же не ра ди је од лу чу ју за брак за од га ја ње по том ства не го за ко ха би та ци-
ју, ко ја је на кон ро ђе ња де те та не ста бил ни ја од бра ка, да је фор ма ли за-
ци ја бра ка те жа ме ђу му шкар ци ма итд. Брач ност ста нов ни штва је бит на 
од ред ни ца дру ге де мо граф ске тран зи ци је, ко ја сма њи ва ње пр ве брач но-
сти и по раст ста ро сти при скла па њу пр вог бра ка сма тра ин ди ка то ром со-
ци јал них за о кре та ко ји уво де у но ву еру ре про дук ци је и по ро дич них фор ми 
[Ван де Каа 2002]. Но, ис тра жи ва ња у Ср би ји [Petrović 2010; Bo bić i Vu ke lić 
2011; Pe nev i Stan ko vić 2011] ис та кла су спе ци фич ност Дру ге де мо граф ске 
тран зи ци је у Ср би ји и зна чај кон тек сту ал них фак то ра за ње ну ре а ли за-
ци ју, као и упит ност ко ли ко је она из раз мо дер но сти. 

Пред мет овог ра да је да ис тра жи рас про стра ње ност фе но ме на од ла-
га ња скла па ња пр вог бра ка ме ђу му шким ста нов ни штвом, утвр ди ру рал-
но-ур ба ни мо дел од ла га ња бра ка и упо ре ди га с ка рак те ри сти ка ма ове 
по ја ве код су прот ног по ла. На ме ра је да се по ну ди до дат ни угао иш чи-
та ва ња про бле ма ти ке, нео п хо дан за пра вил ну де тек ци ју род но и ре ги о-
нал но раз ли чи тих по ро дич них тран зи ци ја. У од су ству ин фор ма ци ја о 
фер ти ли те ту му шког ста нов ни штва, ана ли зи ра на ка рак те ри сти ка брач-
но сти мо же по слу жи ти као сво је вр сна апрок си ма ци ја од ла га ња ре про-
дук ци је и код му шка ра ца1. Ини ци ра ју се и про мо ви шу ком плек сни ја 
ис тра жи ва ња ове про бле ма ти ке. По се бан зна чај је у еви ден ти ра њу род ног 
обра сца од ла га ња бра ка и евен ту ал ном раз би ја њу пред ра су да о „од го-
вор но сти же на” за не до вољ ну ре про дук ци ју. Ис тра жи ва ња су от кри ла да 
је брач ност му шког ста нов ни штва не до вољ но ко ри шћен по ка за тељ, и да 
мо же би ти, по себ но у ком би на ци ји с дру гим обе леж ји ма, ин ди ка тор од ре-
ђе них дру штве них и де мо граф ских фе но ме на (еко ном ске не раз ви је но сти 
ре ги о на или на се ља, дру гих кон тек сту ал них фак то ра, фе но ме на „ве чи тих 
мла до же ња”, раз ли чи тих по ро дич них тран зи ци ја, про ду же не мла до сти, 
спе ци фич но сти тран зи ци је у од ра слост итд.) [Муцић и Де ве џић 2018]. 
Род не и ре ги о нал не ди фе рен ци ја ци је (ван)брач но сти от кри ва ју и кул ту-
ро ло шке ути ца је на сти ло ве жи во та и жи вот не ци клу се ста нов ни штва 
Ср би је2. 

У фо кус ис тра жи ва ња ста вље но је му шко ста нов ни штво ста ро сти 
35–49 го ди на, ко је ни ка да ни је скла па ло брак. Прет ход но ис тра жи ва ње 

1 Тре ба има ти на уму по раст ван брач них ра ђа ња у Ср би ји и сла бље ње уло ге бра ка као 
окви ра ре про дук ци је, као и те же еви ден ти ра ње очин ства ван бра ка и ду жи ре про дук тив ни 
пе ри од му шка ра ца. Ипак, со ци јал ни обра сци у на шем дру штву не ука зу ју на та кву ма сов-
ност ван брач ног очин ства ко је би ели ми ни са ло зна чај ове ана ли зе као апрок си ма тив не 
ме ре не у че ство ва ња у ре про дук ци ји у од ре ђе ним ста ро сти ма, по себ но ако се у ана ли зу 
увр сте и ко ха би та ци је, што је овом при ли ком учи ње но.

2 Ре зул та ти по след њег по пи са не би мо гли да иду у при лог прет по став ци да опре де-
ље ње за жи вот у ван брач ној за јед ни ци пред ста вља ре зул тат мо дер ни за ци је брач них од но са. 
Жи вот у ван брач ној за јед ни ци при сут ни ји је код ста нов ни штва ни жег со ци јал ног ста ту са, 
не го код ли ца бо љег обра зов ног ни воа [Станковић 2015].
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пре ма пе то го ди шњим ста ро сним гру па ма [Муцић и Де ве џић 2018] по ка-
за ло је да је ово ста ро сни ра спон ко ји је аде ква тан за про у ча ва ње од ла га ња 
бра ка. Ис кљу чи ва ње мла ђих ста ро сних гру па из ана ли зе и код му шког 
и код жен ског ста нов ни штва сма њу је ути цај про ду же ног шко ло ва ња на 
од ла га ње скла па ња пр вог бра ка. При ана ли зи по да та ка По пи са из 2011. 
го ди не узе те су у об зир и ко ха би та ци је, и тре ти ра не као парт нер ство аде-
кват но брач ној за јед ни ци. Ти ме је контингент ли ца ко ја ни ка да ни су скло-
пи ла брак све ден на ли ца ко ја ни ка да ни су скло пи ла брак ни ти су у тре-
нут ку овог по пи са жи ве ла у ко ха би та ци ји3. 

Ра ди са гле да ва ња ши ре сли ке, тј. трен да, обра за ца ван брач но сти и 
род ног ја за, од ла га ње бра ка му шког ста нов ни штва Ср би је нај пре је ана-
ли зи ра но кроз по дат ке ви тал не ста ти сти ке о про сеч ној ста ро сти при 
за кљу че њу пр вог бра ка и за кљу че ним пр вим бра ко ви ма пре ма ста ро сти 
мла до же ње/не ве сте (пе то го ди шње ста ро сне гру пе), а за тим је ак це нат 
ста вљен на ода бра ну ста ро сну ко хор ту 35–49 го ди на на осно ву по след њег 
по пи са.4 

СТА РОСТ МЛА ДО ЖЕ ЊА И НЕ ВЕ СТА  
ПРИ ЗА КЉУ ЧЕ ЊУ ПР ВОГ БРА КА

Пре ма по да ци ма ви тал не ста ти сти ке, од сре ди не 50-их го ди на 20. 
ве ка до 2017. го ди не, про сеч на ста рост сту па ња у пр ви брак знат но је 
по ве ћа на и код му шког и код жен ског ста нов ни штва, а раз ли ка у ста ро сти 
су пру жни ка све вре ме је по сто ја на (мла до же ње су од не ве ста у про се ку 
ста ри је из ме ђу 2 и 4 го ди не)5. То ком по след њих 60 го ди на про сеч на ста-
рост је код му шка ра ца по ра сла за 6,6 го ди на, а код же на за 6,2 го ди не. Пре-
ма по ра сту про сеч не ста ро сти мла до же ња и не ве ста при за кљу че њу пр вог 
бра ка по сма тра ни пе ри од 1956–2017. мо же се по де ли ти на две фа зе:

Пр ва фа за – пе ри од од 1956. до 1990.  – по раст про сеч не ста ро сти из-
ра же ни ји је код му шког не го код жен ског ста нов ни штва. Про сеч на ста-
рост мла до же ња по ра сла је за 2,8 го ди на (са 24,6 на 27,4 го ди не), а не ве ста 
за 1,5 го ди на (са 22,2 на 23,7 го ди на); 

Дру га фа за – пе ри од од 1990. до 2017.  – по раст про сеч не ста ро сти из-
ра же ни ји је код жен ског не го код му шког ста нов ни штва. Про сеч на ста рост 
не ве ста по ра сла је за 4,7 го ди на (са 23,7 на 28,3 го ди не), а мла до же ња за 
3,9 го ди на (са 27,4 на 31,2 го ди не).

3 У ра ду ће се те р ми ни: нео же ње ни/не у да те, ни ка да же ње ни/уда ва не, ли ца ван бра ка, 
ли ца ко ја ни ка да ни су скла па ла брак и сл. увек од но си ти на по ме ну ти кон тин гент (ли ца 
ко ја ни ка да ни су скла па ла брак ни ти су у тре нут ку По пи са 2011. год. жи ве ла у ван брач ној 
за јед ни ци). 

4 Сви анaлизирани по да ци, и де мо граф ске и по пи сне ста ти сти ке, од но се се на те ри-
то ри ју Ре пу бли ке Ср би је без Ко со ва и Ме то хи је. По пи сни по да ци за оп шти не Бу ја но вац и 
Пре ше во од но се се са мо на по пи са но ста нов ни штво. 

5 Раз ли чи ти ста ро сни мо де ли ула ска у брак мо гу се тре ти ра ти као оста так тра ди цио-
нал ног кул ту ро ло шког обра сца. У са вре ме ном дру штву ра ци о нал ност ове нор ме се зна чај-
но из гу би ла иа ко се инер ци ја ње ног ути ца ја на по на ша ње и да ље пре по зна је, иа ко све ма ње 
[Петровић 2006].



492

Гра фи кон 1. Про сеч не го ди не ста ро сти при за кљу че њу пр вог бра ка, 1956–2017.
Из вор: Де мо граф ска ста ти сти ка [РЗС, 2011. и 2018] 

На по ме на: По да ци за пе ри од 1956–1990. из ра чу на ти су пре ко арит ме тич ке сре ди не  
по да та ка за Вој во ди ну и Цен трал ну Ср би ју

Уо че ни тренд осли ка ва да је од ла га ње бра ка по себ но при сут но и 
„убр за но” на пре ла зу из ме ђу два ве ка и у нај но ви јем пе ри о ду, што оста-
вља про стор за ис тра жи ва ње ути ца ја дру штве не кри зе и ин сти ту ци о нал-
них окви ра на од ла га ње бра ка. Пре ма по след њим до ступ ним по да ци ма, 
2017. го ди не, у Ср би ји је при за кљу че њу пр вог бра ка мла до же ња од не-
ве сте у про се ку био ста ри ји ско ро три го ди не. Нај ви ша про сеч на ста рост, 
и ме ђу мла до же ња ма и ме ђу не ве ста ма, за бе ле же на је у Бе о град ском 
ре ги о ну, у ко јем су мла до же ње у про се ку би ле ста ро сти 32,4 го ди не, а 
не ве сте 29,8 го ди на. У Ре ги о ну Вој во ди не ста рост је код оба по ла исто-
вет на ре пу блич ком про се ку, док у ре ги о ни ма Ју жне и Ис точ не Ср би је и 
Шу ма ди је и За пад не Ср би је мла до же ње и не ве сте пр ви брак скла па ју 
ра ни је не го што је то на ни воу Ре пу бли ке. Иа ко су мла до же ње у 2017. 
го ди не у про се ку би ле нај мла ђе у Ре ги о ну Ју жне и Ис точ не Ср би је (30,5 
го ди на), а не ве сте у Ре ги о ну Шу ма ди је и За пад не Ср би је (27,5 го ди на), у 
пе ри о ду 2011–2017. нај ве ћи по раст про сеч не ста ро сти за бе ле жен је ме ђу 
не ве ста ма Ре ги о на Ју жне и Ис точ не Ср би је (са 26,4 на 27,6) што ука зу је 
да фе но мен од ла га ња све ви ше за хва та и ма ње раз ви је не ре ги о не. 

Од ла га ње бра ка ја сно осли ка ва ју про ме не уде ла ста ро сних гру па 
при скла па њу бра ка. Ка да је реч о за кљу че ним пр вим бра ко ви ма по ста-
ро сним гру па ма, пре ма по да ци ма де мо граф ске ста ти сти ке, у пе ри о ду 
1960–2017. нај ве ће про ме не за бе ле же не су у мла ђим ста ро сним гру па ма 
(15–29 го ди на). Ме ђу мла до же ња ма, удео нај мла ђих (15–19 го ди на) је већ 
1980. го ди не из но сио све га 2,9%, док је код не ве ста би ло по треб но још без-
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ма ло 30 го ди на да пр ви пут бу де за бе ле жен удео ма њи од 10% (2008). До 
80-их го ди на 20. ве ка нај ве ћи број пр вих бра ко ва, и код му шка ра ца и код 
же на, скла пан је у окви ру ста ро сне гру пе 20–24 го ди на (око 45% укуп ног 
бро ја за кљу че них пр вих бра ко ва). У на ред ном пе ри о ду, нај пре код му шког 
ста нов ни штва (2000), а за тим и код жен ског (2008), за бе ле же на је про ме-
на ста ро сне гру пе у окви ру ко је је скла па ње пр вог бра ка нај фре квент ни-
је (из ста ро сне гру пе 20–24 го ди на у ста ро сну гру пу 25–29 го ди на).

Гра фи кон 2. За кљу че ни пр ви бра ко ви, мла до же ње и не ве сте по ста ро сним 
гру па ма (% у укуп ном бро ју за кљу че них пр вих бра ко ва), 1960–2017.

Из вор: За пе ри од до 2010. го ди не – Де мо граф ска ста ти сти ка [РЗС, 2011],  
за 2017. го ди ну – РЗС, по се бан зах тев

Иа ко је и 2017. нај ве ћи део мла до же ња при скла па њу пр вог бра ка био 
ста ро сти 25–29 година, удео је у пе ри о ду 2000–2017. опао (са 41,7% на 
35,6%), док је исто вре ме но за бе ле жен по раст уде ла у ста ри јим ста ро сним 
гру па ма (30–34 и 35–49). Пре ма по след њим по да ци ма, сва ки пе ти мла-
до же ња је ста ро сти 35 до 49 го ди на.

НЕО ЖЕ ЊЕ НЕ И НЕ У ДА ТЕ ОСО БЕ СТА РО СТИ  
35–49 ГО ДИ НА: ПО ПИС 2011.

Ко хорт на ана ли за ко ја укљу чу је и ко ха би та ци је пру жа ре а лан увид 
у по пу лар ност фо р мал ног и не фор мал ног парт нер ства. По пи сом из 2011. 
го ди не, за бе ле же но је да у Ср би ји нео же ње них ли ца ста ро сти 35–49 го-
ди на има ско ро ду пло ви ше не го не у да тих исте ста ро сти, те да је од ла-
га ње бра ка му шка ра ца из ра же ни је не го код же на, што је ве ро ват но ве за-
но за фер тил ни пе ри од и мо гућ но сти ре пр о дук ци је, и (де ли мич но ти ме 
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усло вље не) род но -кул ту р не обра сце брач но сти6. У тре нут ку овог по пи са, 
из ван бра ка и ко ха би та ци је жи ве ло је 140.536 му шка ра ца и 72.825 же на 
ста ро сти 35–49 го ди на, од но сно 67.711 ви ше нео же ње них не го не у да тих. 
С дру ге стра не, ка да је у пи та њу укуп но ста нов ни штво ста ро сти 35–49 
го ди на (1.447.848 осо ба) при мет но је да не по сто ји род ни јаз, од нос броја 
му шка ра ца и же на је го то во из јед на чен, чак и бла го у ко рист же на (му-
шкар ци чи не 49,8% укуп ног ста нов ни штва ста ро сти 35–49 го ди на, тј. има 
све га 5.188 ви ше же на не го му шка ра ца). 

Ве ћи уде ли нео же ње них не го не у да тих ре ги стро ва ни су уну тар свих 
ре ги о на (НУТС2), али су при мет не ве ли ке раз ли ке пре ма ти пу на се ља. 
Пол ни дис ба ланс је у свим ре ги о ни ма из ра же ни ји у оста лим не го у град-
ским на се љи ма. На ни воу Ре пу бли ке, у град ским на се љи ма му шкар ци 
чи не 57,7%, а у оста лим на се љи ма чак 78,8% ли ца ко ја ни ка да ни су скло-
пи ла брак. По сма тра но пре ма ти пу на се ља, пол ни дис ба ланс је нај и зра-
же ни ју у оста лим на се љи ма Ре ги о на Ју жне и Ис точ не Ср би је (82,9% 
нео же ње них пре ма 17,1% не у да тих), а нај ма ње из ра жен, го то во за не мар-
љив, у град ским на се љи ма Бе о град ског ре ги о на (51,3% нео же ње них пре-
ма 48,7% не у да тих). Ова ка ва ре ги о нал ност уде ла го во ри у при лог те зе 
от кри ве не у прет ход ном ис тра жи ва њу – да брач ност мо же по слу жи ти 
као ин ди ка тор со ци о е ко ном ске (не)раз ви је но сти, али уз па жљи во ана ли-
зи ра ње оста лих фак то ра ло кал не сре ди не. Иа ко је од нос нео же ње них и 
не у да тих је ди но у Бе о град ском ре ги о ну по вољ ни ји од ре пу блич ког про-
се ка и у Бе о гра ду је у оста лим на се љи ма за бе ле же на ве ли ка раз ли ка у 
од но су нео же ње них и не у да тих (70,9% нео же ње них пре ма 29,1% не уда тих). 

На нео п ход ност де таљ ни је и ком плек сни је ана ли зе ових ди стинк-
ци ја упу ћу је ана ли за пол не структ урe ли ца ван бра ка ста ро сти 35–49 
го ди на пре ма пе то го ди шњим ста ро сним гру па ма. При мет на је бла га раз-
ли ка пре ма ти пу на се ља. Док је код град ских на се ља удео му шка ра ца 
ско ро исто ве тан у свим ста ро сним гру па ма, код оста лих на се ља удео 
му шка ра ца са ста ро шћу ра сте (Гра фи кон 3) и мо же пред ста вља ти увод 
у це ли бат, од но сно од у ста ја ње од бра ка. Брак и ко ха би та ци је се у оста лим 
(се о ским) на се љи ма за по чи њу ра ни је, па би мо гућ ност ис тра жи ва ња по-
за ди не не жен ства у по сма тра ној ста ро сној гру пи, вољ ног или не вољ ног, 
от кри ла до дат не ди фе рен ци ја ци је се о ског и град ског ста нов ни штва. У 
не до стат ку ин сти ту ци о нал не по др шке, ва жну уло гу има ју по ро дич не 
по др шке у ко ји ма су, та ко ђе, еви дент не ру рал но-ур ба не раз ли ке ин тер-
ге не ра циј ских од но са.

У про цент ној за сту пље но сти ли ца ста ро сти 35–49 го ди на, ко ја ни ка-
да ни су скло пи ла брак при сут не су раз ли ке пре ма по лу, ста ро сти и ти пу 
на се ља. По сма тра но по ста ро сним гру па ма, уде ли ли ца ван бра ка ве ћи 
су код му шка ра ца не го код же на у свим ре ги о ни ма и у град ским и у сео-
ским сре ди на ма. Ре зул та ти ана ли зе по ка зу ју да по сто ји род но раз ли чит 
ру рал но-ур ба ни мо дел од ла га ња бра ка – уде ли нео же ње них ви ши су у 

6 Б. Стан ко вић [2014] кон ста ту је да је у овом ста ро сном ра спо ну и нај ве ћи удео ко ха-
би та на та ме ђу му шком по пу ла ци јом, од но сно да је не фор мал но парт нер ство на кон тих 
го ди на ста ро сти у па ду.
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ру рал ним не го у град ским сре ди на ма, док је код жен ског ста нов ни штва 
овај па терн обра тан (Та бе ла 1).

Гра фи кон 3. Пол на струк ту ра ста нов ни штва ко је ни ка да ни је скло пи ло  
брак пре ма ста ро сним гру па ма и ти пу на се ља (По пис 2011)

Из вор: РЗС, по себ на об ра да по да та ка По пи са 2011.

Та бе ла 1. Ли ца ко ја ни су скла па ла брак пре ма ста ро сти, по лу и ти пу на се ља, у % 
(По пис 2011)

Град ска 
Му шкар ци Же не

35–39 40–44 45–49 35–39 40–44 45–49
Ре пу бли ка Ср би ја 23,5 16,3 12,4 16,2 11,6 8,3
Бе о град ски ре ги он 26,6 18,4 13,4 22,2 16,7 12,0
Ре ги он Вој во ди не 22,9 16,8 13,7 14,4 10,1 7,4
Ре ги он Шу ма ди је и За пад не Ср би је 21,6 14,7 11,1 13,4 9,2 7,0
Ре ги он Ју жне и Ис точ не Ср би је 21,5 14,0 10,7 11,5 7,7 5,4

Оста ла 
Му шкар ци Же не

35–39 40–44 45–49 35–39 40–44 45–49
Ре пу бли ка Ср би ја 27,2 21,5 18,1 9,0 6,1 4,5
Бе о град ски ре ги он 24,3 18,0 15,0 12,3 7,7 4,6
Ре ги он Вој во ди не 28,2 22,0 18,2 10,2 7,1 5,2
Ре ги он Шу ма ди је и За пад не Ср би је 28,1 22,9 19,6 8,5 5,9 4,5
Ре ги он Ју жне и Ис точ не Ср би је 26,3 20,3 17,0 6,8 4,4 3,8

Из вор: РЗС, по себ на об ра да по да та ка По пи са из 2011.
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По сма тра но по ре ги о ни ма, ка да је реч о град ским сре ди на ма, у свим 
ста ро сним гру па ма нај ви ши уде ли не у да тих и нео же ње них су у Бе о град-
ском ре ги о ну, а нај ни жи у Ре ги о ну Ју жне и Ис точ не Ср би је. За раз ли ку 
од то га, у се о ским сре ди на ма, у свим ста ро сним гру па ма, нај ни жи уде ли 
нео же ње них за ба ле же ни су у Бе о град ском ре ги о ну, а не у да тих у Ре ги о ну 
Ју жне и Ис точ не Ср би је. Нај ви ши уде ли не же ња су у ре ги о ни ма Вој во-
ди не и Шу ма ди је и За пад не Ср би је, а не у да тих у ре ги о ни ма Бе о гра да и 
Вој во ди не. Очи то је да иза ових по да та ка сто ји ре ги о нал но раз ли чит 
тем по по ро дич них тран зи ци ја, као и спе ци фич но сти сре ди на у ко ји ма се 
од ви ја ју, де мо граф ског ка рак те ра (сте пен ур ба но сти, ни во обра зо ва ња, 
до ми нант них ве ро и спо ве сти, пол ни (дис)ба лан си, ста ро сна струк ту ра) и 
не де мо граф ског ка рак те ра (стам бе ни усло ви, род не аси ме три је, по др шка 
срод ни ка итд.). Све ове спе ци фич но сти се ква ли фи ку ју као фак то ри ди-
фе рен ци ја ци је у по тен ци јал ним ква ли та тив ним ис тра жи ва њи ма, ка ко 
би се ис пи та ла спре га и сна га њи хо вог ути ца ја. То је по себ но зна чај но за 
об ја шња ва ње уо че них кон тро вер зи. Јед на од њих је да ако се по сма тра ју 
сви ре ги о ни по ста ро сти, по лу и ти пу на се ља, и нај ви ши и нај ни жи удео 
за бе ле жен је у ру рал ним сре ди на ма. Нај ни жи удео ли ца ван бра ка за бе-
ле жен је ме ђу же на ма ру рал них сре ди на ста ро сти 45–49 го ди на Ре ги о на 
Ју жне и Ис точ не Ср би је (3,8%), а нај ви ши ме ђу му шкар ци ма ру рал них 
сре ди на ста ро сти 35–39 го ди на Ре ги о на Вој во ди не (28,2%). 

Пре ма по след њем по пи су, у свих 168 оп шти на Ре пу бли ке Ср би је у 
ста ро сној гру пи 35–49 го ди на, по сто ји род ни јаз у ко рист нео же ње них 
на спрам не у да тих. Ра спон уде ла му шка ра ца ове ста ро сти ко ји се ни ка да 
ни су же ни ли кре ће се од 49,1% (Оп шти на Цр на Тра ва) до 11,8% (Оп шти-
на Но ви Па зар), а же на ко је се ни ка да ни су уда ва ле од 24,1% (Оп шти на 
Ста ри Град) до 2,7% (Оп шти на Жи то ра ђа).

ЗА КЉУ ЧАК
Од ла га ње бра ка му шког ста нов ни штва у Ср би ји је сло жен фе но мен 

ко ји је по ка зао бит не ди фе рен ци ја ци је, ка ко у од но су на исти фе но мен 
код су прот ног по ла, та ко и по свим ана ли зи ра ним обе леж ји ма. Та ко се 
од ла га ње скла па ња пр вог бра ка, па нај че шће и ро ди тељ ства, раз ли ку је 
у ур ба ним и ру рал ним сре ди на ма. У ру рал ним сре ди на ма и код му шка-
ра ца и код же на од ла га ње је из ра же ни је уко ли ко се по сма тра у окви ру 
ста ро сне гру пе 35–49 го ди на, али је ви ше нео же ње них не го не у да тих. С 
дру ге стра не, отва ра се мо гућ ност да се за до дат на ис тра жи ва ња у ру рал-
ним на се љи ма до ња ста ро сна гра ни ца спу сти, ка ко би се де тек то ва ле оне 
парт нер ске за јед ни це ко је се ус по ста вља ју ра ни је не го у гра ду. Ти ме се 
отва ра те за о ду ал но сти од ла га ња бра ка у гра ду и се лу. Од ла га ње бра ка 
у Ср би ји не мо же се све сти у ти пич не окви ре Дру ге де мо граф ске тран зи-
ци је ни код му шког, ни ти код жен ског ста нов ни штва. Екс пло ра ци ја овог 
ис тра жи ва ња отво ри ла је пи та ње да ли исти фак то ри де лу ју на од ла га ње 
скла па ња пр вог бра ка на исти на чин код оба по ла, и ко ли ки је зна чај род-
них раз ли ка овог фе но ме на за ре а ли за ци ју ре про дук ци је у се о ским и 
ур ба ним кра је ви ма. Ко ли ко су би о ло шки фак то ри ре про дук ци је утка ни 
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у уо че не обра сце од ла га ња бра ка и ин тим не до жи вља је о гра ни ци про-
лон ги ра ња парт нер ства, а ко ли ко су их тран сфор ми са ле но ве со ци јал не 
нор ме? Ре ги о нал не дис про пор ци је от кри ва ју ути ца је со ци јал них кон тек-
ста ма њих сре ди на и ви ше у зроч ност, ва ри ра ње уде ла нео же ње них и не-
у да тих, али и ве ли ку по сто ја ност раз ли ке у про сеч ној ста ро сти из ме ђу 
не ве ста и мла до же ња. Но ви „стил брач но сти” и од ла га ње бра ка из нај но-
ви јег пе ри о да, ко је је ви тал на ста ти сти ка већ за бе ле жи ла, тек ће у на ред-
ном по пи су ста нов ни штва по ка за ти свој од раз на брач ној струк ту ри ста-
нов ни штва. Од нос омла ди не пре ма бра ку и ре про дук ци ји еви ден ти ран 
у со ци о ло шким ис тра жи ва њи ма по чет ком 21. ве ка ука зу је на по ме ра ње 
уве ре ња ка да тре ба скло пи ти брак ка ста ри јим го ди на ма, нор ма тив но 
при хва та ње ко ха би та ци ја али да ва ње пред но сти брач ном су жи во ту [Тома-
новић и Ста но је вић 2015] што на го ве шта ва да љи тренд од ла га ња бра ка, 
али не и од у ста ја ње од ње га.

Фе но мен од ла га ња ула ска у пр ви брак је очи глед но мно го ком плек-
сни ји од уста ље ног ту ма че ња и, го то во по пра ви лу, ве зи ва ња са мо за жен-
ско ста нов ни штво при ана ли зи од ла га ња ра ђа ња пр вог де те та. По треб не су 
де таљ ни је ана ли зе ко је ће до дат но осве тли ти фак то ре ко ји ути чу на од ла-
га ње, а они су, чи ни се, ма ње ја сни ка да се ра ди о му шком ста нов ни штву. 
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SUM MARY: Post po ne ment of the first mar ri a ge is most of ten as so ci a ted with post-
po ne ment of births and dec li ne of fer ti lity, and in re se arch, al most as a ru le, the fo cus is 
put on fe ma le po pu la tion. Post po ne ment of mar ri a ge is cha rac te ri stic for both se xes, and 
the aim of this pa per is to per ce i ve this phe no me non from the “ma le an gle”. The fo cus of 
the analysis is put on the ma le po pu la tion of two age gro ups, 35 to 49 and 40 to 49 years 
that ne ver mar ried. The pre va len ce of the phe no me non of post po ne ment of fi rst mar ri a ge 
among the ma le po pu la tion is ex plo red, the ru ra l-ur ban mo del is de ter mi ned and com pa red 
with the cha rac te ri stics of this phe no me non of the op po si te sex. The 2011 Cen sus da ta at 
the le vel of NUTS2 re gi ons was analysed. The re sults show that the re is a gen der-dif fe rent 
ru ra l-ur ban mo del of mar ri a ge post po ne ment. The sha res of un mar ried wo men are hig her 
in ur ban than in ru ral are as, whi le this pat tern is re ver sed in the ma le po pu la tion.
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