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СА ЖЕ ТАК: По ла ри зо ва ност у про стор ној ди стри бу ци ји ста нов ни-
штва Ср би је да нас је ве о ма ак ту ел на, јер је на ве ћем де лу те ри то ри је Цен-
трал не Ср би је и Вој во ди не ста ње по пу ла ци о них по тен ци ја ла у кван ти та-
тив ном, а на ро чи то у ква ли та тив ном (струк тур ном) по гле ду ли ми ти ра ју ћи 
фак тор одр жи вог раз во ја. Оту да по тре ба да се ја сно де фи ни шу ме ре по пу-
ла ци о не по ли ти ке пре ма ми гра ци ја ма ста нов ни штва од ло кал ног, ре ги о-
нал ног до на ци о нал ног ни воа, пре све га у ци љу сма ње ња да ље еми гра ци је, 
а за тим и по врат ка ста нов ни штва с по вољ ни јим де мо граф ским струк тур-
ним од ли ка ма (мла ђи, обра зо ва ни ји). Нео п ход но је, та ко ђе, пред ло жи ти и 
рав но мер ни ју тран сфор ма ци ју функ ци ја, као и ве ли чи ну цен трал них на-
се ља у скла ду с по сто је ћим ре сур си ма, уз ува жа ва ње њи хо вог ге о граф ског 
по ло жа ја. Пре у сме ра ва ње пра ва ца у раз ме шта ју ста нов ни штва Ср би је ка 
оп ти мал ни јој ди стри бу ци ји у скла ду с ре сур си ма мо же се по сти ћи ува жа-
ва њем са вре ме них те о риј ских при сту па и спро ве де них по ли ти ка у по је ди-
ним др жа ва ма све та, ко је су у овој сфе ри да ле ре зул та те. С тим у ве зи је 
нео п ход но ор га ни зо ва ње на уч них де ба та у ци љу из на ла же ња ре ше ња на 
ре ла ци ји на у ка –стру ка –по ли ти ка за нај ва жни је де мо граф ске иза зо ве ко ји 
су слич ни они ма пред ко ји ма се на ла зи нај ве ћи број др жа ва Евр о пе, а чи-
ја се ис ку ства мо гу при ме ни ти и им пле мен ти ра ти у осо бен исто риј ски, 
кул тур ни и про стор ни ам би јент Ср би је.

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: ми гра ци је ста нов ни штва, раз ме штај, по пу ла ци о на 
по ли ти ка, Ср би ја 

По пу ла ци о ни иза зо ви пред ста вља ју јед ну од нај зна чај ни јих те ма 
са вре ме них по ли тич ких аген ди [Рашевић 2009]. У нај ва жни је на по чет ку 
21. ве ка свр ста ни су по пу ла ци о ни по раст у др жа ва ма у раз во ју, ур ба ни-
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за ци ја, ми гра ци је ста нов ни штва и про цес ста ре ња. Због ком плек сно сти 
са вре ме них де мо граф ских кре та ња, нео п ход но је са гле да ти при ме ну свих 
ме ра по пу ла ци о не по ли ти ке, њи хо ве пред но сти и ма не, тро шко ве одр-
жи во сти, да би њи хо во спро во ђе ње до ве ло до оства ре ња пред ви ђе них 
ци ље ва. Упра вља ње ми гра ци ја ма (“mi gra tion ma na ge ment”) пред ста вља 
низ ме ра ко је су нео п ход не за ефи ка сно ре ша ва ње пи та ња про сто р не мо-
бил но сти на на ци о нал ном, ре ги о нал ном и гло бал ном ни воу [I OM, 2003]. 

У по пу ла ци о ној на у ци у Ср би ји и све ту у 20. ве ку те жи ште ис тра-
жи ва ња би ло је усме ре но ка из у ча ва њу ком по нен ти при род ног кре та ња 
ста нов ни штва, као од лу чу ју ћег фак то ра фор ми ра ња по пу ла ци о них по-
тен ци ја ла. Ми гра ци је ста нов ни штва су у истом пе ри о ду на уч но пра ће не 
кроз ан тро по ге о граф ски, де мо граф ски и про сто р но-ана ли тич ки при ступ. 
Мул ти ди сци пли нар на ис тра жи ва ња у до ме ну ми гра ци ја ни су би ла до-
вољ но афир ми са на, те је и при ме на ре зул та та у дру штве ној прак си би ла 
ре ла тив но скром на. Она се нај ви ше огле да ла у про стор ном пла ни ра њу, као 
фак тору ко ји у про јек ци ја ма ста нов ни штва не у тра ли ше де по пу ла ци о не 
трен до ве, по себ но на ло кал ним и ре ги о нал ним ни во и ма. Ме ђу тим, по след-
њих де це ни ја услед ја ча ња укуп не про стор не по кре тљи во сти ста нов ни-
штва, еви дент не су про ме не у оби му и прав ци ма ми гра ци ја, по ја ви ле су 
се но ве фо р ме мо бил но сти, до шло је до ди фе рен ци ја ци је струк тур них 
обе леж ја ми гра на та и по ра ста бро ја де тер ми ни ра ју ћих фак то ра и по сле-
ди ца ми гра ци је, што ути че на све ве ћу ком плек сност фе но ме на. На ве де-
ни трен до ви, као и по ве ћа ње бро ја ире гу лар них ми гра на та им пли ци ра ло 
је ин тен зи ви ра ње по ку ша ја свет ских др жа ва да ре гу ли шу ми гра ци о не 
то ко ве на сво јој те ри то ри ји пре ко кре и ра ња ефи ка сних по ли ти ка и би-
ла те рал них, ре ги о нал них и ме ђу на род них пре го во ра у овом до ме ну. 

По ли ти ка пре ма ми гра ци ја ма је пред мет ин те ре со ва ња ге о граф ске 
на у ке, јер се ње ним кре и ра њем по ку ша ва упра вља ти ми гра ци о ним то ко-
ви ма, чи ме би се из ме нио ге о граф ски обра зац раз ме шта ја ста нов ни штва 
и ње го ве ка рак те ри сти ке. Раз ме штај ста нов ни штва пред ста вља срж гео-
граф ског при сту па ста њу и раз во ју по пу ла ци о них си сте ма. Сто га пред-
ста вља је дан од про це са тран сфор ма ци је про сто р не струк ту ре ко ји се 
мо же схва ти ти дво ја ко: као фи зич ка про ме на ло ка ци је и као про ме на у 
струк ту ри узро ко ва на дис па ри те том ра ста, а ко ја се мо же ста ти стич ки 
утвр ди ти. У ду гом исто риј ском пе ри о ду, раз ме штај је об ја шња ван до ми-
нант ним ути ца јем при род них усло ва, све док са вре ме на на у ка ни је при-
шла при род ном окви ру као усло ву, а не као узр о ку раз ме шта ја и ува жи ла 
ста нов ни штво као ак тив ног чи ни о ца у про сто ру [Шантић 2013]. Да нас је 
са свим ја сно да су сло же ну про сто р ну струк ту ру са вре ме ног раз ме шта ја 
по пу ла ци је у све ту, као и у Ср би ји, фор ми ра ле ми гра ци је сло же ног оби ма 
и де тер ми нан ти у ду гом исто риј ском пе ри о ду [Радовановић 1989]. 

ОСНОВ НЕ КА РАК ТЕ РИ СТИ КЕ ПРО СТО Р НЕ  
ДИ СТРИ БУ ЦИ ЈЕ СТА НОВ НИ ШТВА СР БИ ЈЕ

Про бле ма ти ка раз ме шта ја ста нов ни штва по ста је 80-их го ди на 20. 
ве ка по ље ши рег ин те ре со ва ња по пу ла ци о не на у ке у Ср би ји, ко ја је до 
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да нас и по ред не до стат ка де таљ ни јих ем пи риј ских ис тра жи ва ња на свим 
те ри то ри јал ним ни во и ма, про ду бље на због не по вољ них тен ден ци ја у 
де мо граф ском раз вит ку Ср би је. По ла ри зо ва ност са вре ме ног де мо граф-
ског раз вит ка Ср би је, услед узроч но-по сле дич не по ве за но сти са свим 
струк тур ним обе леж ји ма, рас по ре дом и раз ме шта јем ста нов ни штва, мо же 
се пра ти ти по свим ње го вим сег мен ти ма. Не до вољ но ра ђа ње са де по пу-
ла ци јом у Цен трал ној Ср би ји и Вој во ди ни, пре ко мер но ра ђа ње са по пу-
ла ци о ном екс пан зи јом на Ко со ву и Ме то хи ји, не по вољ не по ја ве у смрт но-
сти, ве ли ки при лив из бе гли ца и ин тер но ра се ље них ли ца, као и еми гра ци ја 
из Ср би је, ди фе рен ци јал но ста ре ње ста нов ни штва и де фор ма ци је ста ро-
сне струк ту ре, про ме не у ет нич кој струк ту ри под деј ством де мо граф ског 
про це са и не га тив не по ја ве у раз ме шта ју и ге о граф ским ка рак те ри сти-
ка ма ста нов ни штва усло ви ли су по ла ри за ци ју у по пу ла ци о ној ди на ми ци 
у Ср би ји у по след њих 50 година.

Ди фе рен ци ја ци ја кра је ва и на се ља у Ср би ји пре ма по пу ла ци о ној 
ди на ми ци за по че та је у пе ри о ду 1948–1961. го ди не, a нај ве ћи ути цај су 
има ле ми гра ци је ста нов ни штва на ре ла ци ји се ло –град, ло кал ног и ре гио-
нал ног ка рак те ра. У том пе ри о ду нај бр жи раст има ле су оп шти не Бе о гра-
да, по кра јин ски и ре ги о нал ни цен три, као и оп шти не у ви ше ин ду стри-
ја ли зо ва ним и ур ба ни зо ва ним ре ги о ни ма. По ин тен зив ној по пу ла ци о ној 
ди на ми ци из два ја ле су се и оп шти не Ко со ва и Ме то хи је, али је њи хов 
раст био ре зул тат ви со ког при род ног при ра шта ја. С дру ге стра не, у Ис точ-
ној и Ју го и сточ ној Ср би ји број ста нов ни ка је имао опа да ју ћи тренд, услед 
за по че те кон тро ле ра ђа ња и прак се јед ног де те та. У пе ри о ду 1961–1981. 
по ве ћан је број оп шти на у ко ји ма ста нов ни штво број ча но опа да, а де по-
пу ла ци о ни ре јо ни про ши ре ни су по ред Ис точ не и Ју го и сточ не Ср би је и 
на се вер ну и ис точ ну Вој во ди ну, По мо ра вље, као и на пла нин ске де ло ве 
Ју го за пад не Ср би је. Ко со во и Ме то хи ја су и да ље оста ли про сто ри с ви-
со ким про сеч ним го ди шњим сто па ма ра ста по пу ла ци је [Спасовски 1996]. 
У пе ри о ду 1981–1991. до го ди ле су се зна чај не про ме не у од но си ма ком по-
нен ти по пу ла ци о ног ра ста. Услед не га тив ног ми гра ци о ног сал да ком по-
нен та при род ног кре та ња по ста је је ди ни фак тор по ра ста бро ја ста нов ни ка 
на свим ни во и ма. У та квим окол но сти ма до сма ње ња бро ја ста нов ни ка 
до шло је у 75 оп шти на Цен трал не Ср би је, 34 оп шти не Вој во ди не и две 
оп шти не Ко со ва и Ме то хи је. Ови трен до ви су на ста вље ни ве ћим ин тен-
зи те том у на ред ној де це ни ји, а кул ми ни ра ју у свом пра вом об ли ку на 
по чет ку 21. ве ка [Спасовски и Шан тић 2012]. 

На по чет ку 21. ве ка ре ги стро ван је не га ти ван ми гра ци о ни сал до 
(ма ње око 14.000 ли ца) на ни воу Цен трал не Ср би је и Вој во ди не, али је 
ње го ва ре ал на вред ност би ла зна чај но ве ћа услед из ме на у ме то до ло ги ји 
по пи са, као и не до стат ка по да та ка ми гра ци о не ста ти сти ке и ре ги ста ра 
ста нов ни штва. У по след њем ме ђу по пи сном пе ри о ду са мо је Бе о град ски 
ре ги он за бе ле жио по раст бро ја ста нов ни ка, што је ис кљу чи во по сле ди ца 
по зи тив ног ми гра ци о ног сал да. Ме ђу тим, то се ни је мо гло ре флек то ва ти 
на уку пан ми гра ци о ни би ланс др жа ве, јер је у пи та њу ре зул тат уну тра-
шњих ми гра ци ја. Оста ли ре ги о ни пред ста вља ју еми гра ци о на под руч ја, 
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у пр вом ре ду Ре ги он Ју жне и Ис точ не Ср би је, где је сма ње њу бро ја ста нов-
ни ка од 190.000 ли ца до при нео пре све га из ра зи то не га ти ван ми гра ци о-
ни сал до. Са де мо граф ског ста но ви шта, по то ме је овај ре ги он је дин ствен 
у Ср би ји. Про сеч на го ди шња не то ми гра ци ја би ла је нај ни жа у Ре ги о ну 
Вој во ди не (око 600 ли ца) и то за хва љу ју ћи по зи тив ном ми гра ци о ном 
сал ду града Но вог Са да. У Ре ги о ну Шу ма ди је и За пад не Ср би је би ла је 
че ти ри пу та ин тен зив ни ја (око 2.500 ли ца), а у Ре ги о ну Ју жне и Ис точ не 
Ср би је чак 16 пу та (око 10.000 ли ца) [Спасовски и Шан тић 2012; Ђур ђев 
и Ар се но вић 2014].

Ко ли ко је ми гра ци о на ком по нен та зна чај на за де мо граф ски раз ви так 
на про сто ру Ср би је го во ри у при лог чи ње ни ца да је по раст бро ја ста нов-
ни ка по по пи су 2011. го ди не за бе ле жен у 22 оп шти не до ми нант но ими гра-
ци о ног ка рак те ра (Но ви Сад, Гроц ка, Па ли лу ла, Су р чин, Ба ра је во), али 
и у оп шти на ма Ту тин и Но ви Па зар услед по зи тив ног при род ног при ра-
шта ја. Дру га чи ји тренд по пу ла ци о не ди на ми ке у пе ри о ду 2002–2011. 
го ди не за бе ле жен је у 146 оп шти на Цен трал не Ср би је и Вој во ди не, ко је 
од ли ку је ви ше де це ниј ски про цес де по пу ла ци је. Нај и зра же ни ја би о ло шка 
и укуп на де по пу ла ци ја за бе ле же на је у Ис точ ној и Ју жној Ср би ји, и то у 
до ми нант но по љо при вред ним оп шти на ма Цр ној Тра ви, Ба бу шни ци, Га-
џи ном Ха ну, Бо си ле гра ду, Тр го ви шту, у ко ји ма су ин тен зив не ми гра ци је 
за по че те још 50-их го ди на и усло ви ле зна чај но сма ње ње по пу ла ци о них 
по тен ци ја ла и ба зе за де мо граф ску об но ву. Ра пи дан пад бро ја ста нов ни-
ка има ју и не ка да из ра зи то ими гра ци о не оп шти не, у ко ји ма су 90-их 
го ди на у вре ме тран зи ци је при вре де и дру штва опу сте ли ин ду стриј ски 
цен три. Опа да ње бро ја ста нов ни ка у по след њих де вет го ди на за бе ле же но 
је и у шест оп шти на нај у жег град ског под руч ја Бе о гра да (Ста ри Град, Вра-
чар, Сав ски Ве нац, Но ви Бе о град), као и у оп шти на ма у ши рем ре ги о ну 
гра да (Ла за ре вац и Со пот), што је у ве зи са за у ста вља њем до се ља ва ња и 
про це сом ста ре ња ста нов ни штва [Шантић 2013].

Узи ма ју ћи у об зир све из не то, ја сно је да је у по след њих 60 го ди на 
до шло до из ра зи те те ри то ри јал но-де мо граф ске по ла ри за ци је Ср би је. За 
по тре бе овог ра да би ће ко ри шћен по ка за тељ гу сти не на сеље но сти, ко ји је 
је дан од нај че шће упо тре бља ва них и нај зна чај ни јих по ка за те ља про стор-
но-де мо граф ских од но са не ког про сто ра, од но сно ква ли та тив них и кван-
ти та тив них ка рак те ри сти ка ре ди стри бу ци је ста нов ни штва [Грчић 1990]. 
Оп шта гу сти на на се ље но сти у Ср би ји има ла је раз ли чит ни во и тем по 
ра ста по по је ди ним ма кро ре ги о нал ним и ми кро ре ги о нал ним це ли на ма, 
што је по сле ди ца ду го трај ног де ло ва ња при род них, дру штве них, исто-
риј ских, де мо граф ских, еко ном ских, со ци јал них, кул тур но-ци ви ли за циј-
ских и дру гих фак то ра. Про ме не у рас по ре ду ста нов ни штва су до ве ле до 
ве о ма сна жне ре ги о нал не ди фе рен ци ја ци је, ка ко из ме ђу по је ди них ве ћих 
ре ги о нал них сре ди на, та ко и уну тар њих, а то ре зул ти ра и по ве ћа њем 
ра спо на из ме ђу нај ви ше и нај ни же вред но сти ко е фи ци јен та оп ште на се-
ље но сти. На и ме, 1961. го ди не нај ма ња гу сти на на се ље но сти је за бе ле же на 
у Оп шти ни Мај дан пек са 25 ст./km2, док је на те ри то ри ји Гра да Бе о гра да 
би ла 300 ст./km2 (Оп шти на Вра чар 29.474 ст./km2). Два де сет го ди на ка сни је, 
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оп шти на са нај ма њом гу сти ном на се ље но сти би ла је Цр на Тра ва са 20 
ст./km2, док је у Бе о гра ду жи ве ло 456 ст/km2 или 23 пу та ви ше на ис тој 
је ди ни ци по вр ши не. Овај ра спон је још дра стич ни ји 1991. го ди не, јер је 
у Оп шти ни Цр на Тра ва гу сти на на се ље но сти из но си ла 12 ст./km2, а на 
те ри то ри ји Бе о гра да 497 ст./km2 или 40 пу та ви ше. У истом пе ри о ду се 
и на те ри то ри ји по кра ји на уо ча ва ју тен ден ци је по ве ћа ва ња мак си мал них 
и ми ни мал них вред но сти гу сти не на се ље но сти, али ни су би ле то ли ко 
из ра зи те. Та ко је 1991. го ди не Оп шти на При шти на са 349 ст./km2 би ла 14 
пу та на се ље ни ја од Оп шти не Зу бин По ток са 29 ст./km2. У Вој во ди ни је 
нај ре ђе на се ље на оп шти на би ла Се чањ са 35 ст./km2, што је би ло 11 пу та 
ма ње од вред но сти истог по ка за те ља за Но ви Сад, 380 ст./km2 [Стојановић 
1995]. На по чет ку 21. ве ка, ра спон ме ђу оп шти на ма пре ма овом по ка за-
те љу се све ви ше про ду бљи вао, па је та ко нај ма ња гу сти на на се ље но сти 
за бе ле же на у Оп шти ни Цр на Тра ва (5,3 ст./km2), а нај ве ћа у ре ги о ну Бео-
гра да (508 ст./km2), од но сно Оп шти ни Вра чар (18.777 ст./km2). Ова ко ве ли-
ки ра спон у гу сти на ма на се ље но сти на ни воу оп шти на по ка зу је тен ден-
ци ју кон цен тра ци је ста нов ни штва у по је ди ним обла сти ма, као по сле ди-
цу ми гра ци ја се ло –град услед про це са ур ба ни за ци је и не рав но мер ног 
при вред ног и укуп ног раз во ја Ср би је у де це ни ја ма по сле Дру гог свет ског 
ра та [Шантић 2013].

По сма тра но на ни воу ми кро ре ги о нал них и ме зо ре ги о нал них це ли на 
је на кон 60-их го ди на еви дент но ши ре ње рет ко на се ље них про сто ра и то 
у де по пу ла ци о ним по гра нич ним про сто ри ма Вој во ди не, пре све га у ис точ-
ном Ба на ту, као и у ис точ ном и ју го и сточ ном де лу Цен трал не Ср би је. Исто-
вре ме но до 90-их го ди на су се ши ри ли про сто ри са ве ћом гу сти ном на-
се ље но сти на Ко со ву и Ме то хи ји и у до ли на ма ве ли ких ре ка Цен трал не 
Ср би је и Вој во ди не [Спасовски 1996]. Број оп шти на са из ра зи то ма лом 
гу сти ном на се ље но сти (ма ње од 25 ст./km2) се на по чет ку 21. ве ка (По пи си 
2002. и 2011. го ди не) дво стру ко по ве ћао и то са 8 на 16 оп шти на. Те ри то-
ри јал но су кон цен три са не у Ис точ ној и Ју го и сточ ној Ср би ји (Цр на Тра ва, 
Тр го ви ште, Бо си ле град, Бо ље вац и Жа гу би ца с ма ње од 20 ст./km2), као 
и две оп шти не у За пад ној Ср би ји (Сје ни ца и Ча је ти на). Ово су пре вас-
ход но де по пу ла ци о не и еми гра ци о не оп шти не у пре те жно пла нин ским 
про сто ри ма, ко је су еко ном ски не раз ви је не и са о бра ћај но изо ло ва не. У 
од но су на По пис из 2002. го ди не по вр ши на оп шти на са из ра зи то ма лим 
гу сти на ма на се ље но сти се го то во удво стру чи ла, са 5.546 ст./km2 на 9.836 
ст./km2, а број ста нов ни ка је по рас тао са 109.282 на 185.677 ли ца. У Вој во-
ди ни, 2011. го ди не, ни јед на оп шти на ни је при па да ла овој ка те го ри ји. 

Гу сти ну на се ље но сти од 25 до 50 ст./km2 има ла је 2002. го ди не 31 
оп шти на Цен трал не Ср би је и де вет оп шти на Вој во ди не, а пре ма по пи су 
2011. го ди не та квих оп шти на је би ло 33 у Цен трал ној Ср би ји и 13 у Вој-
во ди ни. Ова зо на сла бе на се ље но сти про стор но и де мо граф ски у Цен трал-
ној Ср би ји стаг ни ра, док у Вој во ди ни бе ле жи бла ги по раст. То су ре ла-
тив но ком пакт ни про сто ри на ис то ку и ју го за па ду Цен трал не Ср би је, са 
кон стант но не га тив ним ми гра ци о ним сал дом, не раз ви је ном мре жом ур-
ба них цен та ра, спо ри јим при вред ним раз во јем и пе ри фер ним по ло жа јем 
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у од но су на ве ће ре ги о нал не цен тре и раз вој не ко ри до ре. У Вој во ди ни 
за у зи ма ју ве о ма ком пак тан про стор ко ји чи ни се дам оп шти на Ба на та и 
по јед на оп шти на у Сре му и Бач кој. Оп шти на с нај ма њом гу сти ном на-
се ље но сти у Вој во ди ни је Се чањ, са 31 ст./km2, а овој гру пи оп шти на 
при па да ју и План ди ште, Али бу нар, Жи ти ште, Но ви Кне же вац, Чо ка, 
Пе ћин ци, Но ви Бе чеј, Бач и Но ва Цр ња. Спе ци фич но је да у це лој зо ни 
има пет ур ба них сре ди шта, од ко јих са мо Кур шу мли ја има пре ко 10.000 
ста нов ни ка.

Зо на сред ње на се ље но сти (50–100 ст./km2) об у хва та ла је по по пи су 
2002. го ди не 59 оп шти на, и то 24 у Вој во ди ни и 35 у Цен трал ној Ср би ји, 
а 2011. го ди не 54 оп шти не, 21 у Вој во ди ни и 33 у Цен трал ној Ср би ји. Пре ма 
ре зул та ти ма по пи са ста нов ни штва 2011. го ди не у њој је жи ве ло 1.831.325 
ста нов ни ка на 25.298 km2, а про сеч на гу сти на на се ље но сти из но си 70,9 
ст./km2. Хо мо ге ни ја је у се вер ном де лу Цен трал не Ср би је и у Бач кој. 
Углав ном се ра ди о сла бо ур ба ни зо ва ним под руч ји ма, пе ри фер ним у од-
но су на раз вој не осо ви не. 

Зо на ве ли ке на се ље но сти (100–200 ст./km2) се у по след њем ме ђу по-
пи сном пе ри о ду сма њи ла са 45 на 37 оп шти на, од че га у Цен трал ној Ср-
би ји са 34 на 30, и у Вој во ди ни са 11 на се дам оп шти на. У Цен трал ној 
Ср би ји де мо граф ски пад у овој зо ни био је осет но бр жи у по ре ђе њу са 
сма ње њем ње ног те ри то ри јал ног об у хва та. Ова зо на за хва та про стор око 
ве ли ких ур ба них цен та ра по ду нав ско-по мо рав ског под руч ја, За пад не 
Ср би је, као и у зо ни не по сред ног гра ви та ци о ног ути ца ја Бе о гра да. У 
Вој во ди ни је ова зо на про стор но хе те ро ге ни ја око бе о град ско-но во сад ске 
осо ви не раз во ја и око ве ли ких цен та ра. Зо на су пер кон цен тра ци је, с пре-
ко 200 ст./km2, је оа зног ка рак те ра и ја вља се око че ти ри по пу ла ци о но 
нај ве ћа град ска сре ди шта Бе о гра да, Но вог Са да, Ни ша и Кра гу јев ца. 

Еви дент но је да се на по чет ку 21. ве ка на ста вља ју тен ден ци је по ла-
ри за ци је про сто ра Ср би је на зо не из у зет но ни ске и зо не из ра зи те кон-
цен тра ци је, јер је ди но оне по ве ћа ва ју свој те ри то ри јал ни и де мо граф ски 
об у хват, а оста ле или стаг ни ра ју или оства ру ју зна ча јан пад. Про сто ри 
сред ње гу сти не на се ље но сти се те ри то ри јал но и по пу ла ци о но сма њу ју 
у ко рист рет ко на се ље них про сто ра, јер и јед не и дру ге од ли ку је би о ло-
шка де по пу ла ци ја и еми гра ци ја. Гу сто и ве о ма гу сто на се ље ни про сто ри 
су фор ми ра ли сво је број ни је укуп не по пу ла ци о не по тен ци ја ле за хва љу-
ју ћи ми гра ци ја ма. Ме ђу тим, и њих, у по след њих де вет го ди на, ка рак те-
ри ше за у ста вља ње да љег по пу ла ци о ног и про стор ног ши ре ња. Ове тен-
ден ци је нај ви ше до ла зе до из ра жа ја у Цен трал ној Ср би ји, док су сла би је 
у Вој во ди ни.

ИЗА ЗО ВИ ПО ЛИ ТИ КЕ ПРЕ МА УНУ ТРА ШЊИМ  
МИ ГРА ЦИ ЈА МА

Ре пу бли ка Ср би ја су о ча ва се са број ним иза зо ви ма у ре гу ли са њу 
ми гра ци о них то ко ва, од уну тра шњих пре се ља ва ња на ре ла ци ји се ло –
град, пре ко исе ља ва ња рад не сна ге од 60-их и ви со ко о бра зо ва них од 
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90-их го ди на 20. ве ка, ре ша ва ња ста ту са из бе гли ца и ра се ље них ли ца, до 
са вре ме них то ко ва тра жи ла ца ази ла. Ду го се у на уч ној јав но сти у Ср би-
ји ис ти ца ло да ми гра ци о на ком по нен та ни је има ла зна чај ни ји ути цај на 
по пу ла ци о ну ди на ми ку и ре ди стри бу ци ју ста нов ни штва. Сма тра ло се да 
про блем кон цен тра ци је ста нов ни штва у по је ди ним де ло ви ма др жа ве и 
дис пер зи је на знат но ве ћем де лу те ри то ри је не мо же би ти ре шен упра-
вља њем уну тра шњим ми гра ци ја ма, те из тог раз ло га ни су раз ма тра не 
као мо гу ће ре ше ње [Drezgić 2008]. Ре ше ње за по пу ла ци о не про бле ме у 
Ср би ји са гле да ва но је кроз ре ха би ли та ци ју фер ти ли те та. Ми гра ци је су 
сма тра не као фак тор про ме не оби ма ста нов ни штва, али не и као фак тор 
ко ји ути че на про ме не у ста ро сној струк ту ри ста нов ни штва [A vra mov 
1990/91]. С об зи ром да се сма тра ло да ми гра ци је ста нов ни штва на про-
сто ру Ср би је ни по оби му, ни по по сле ди ца ма ни су би ле зна чај не (иа ко 
су број на ге о граф ска, де мо граф ска и дру га ис тра жи ва ња ука зи ва ла дру-
га чи је) пре о вла да вао је став да ни ка кву по себ ну по ли ти ку пре ма ми гра-
ци ја ма ни је би ло нео п ход но фор му ли са ти [Мат ковић и др. 1999] 

Да нас је, ме ђу тим, са свим ја сно да узро ци, а на ро чи то по сле ди це 
ми гра ци о них кре та ња ни су из у ча ва не у до вољ ној ме ри, пре све га у обла-
сти ма по ре кла ми гра на та, би ло да је реч о уну тра шњим пре се ља ва њи ма, 
или о ме ђу на род ним ми гра ци ја ма. Исе ља ва ње ста нов ни штва од 60-их 
го ди на про шлог ве ка, ути ца ло је на сма ње ње бро ја стал них ста нов ни ка 
ка ко ди рект но, та ко и ин ди рект но. Ср би ја је ди рект но гу би ла ста нов ни-
штво исе ља ва њем, а ин ди рект но и њи хо ву де цу, ко ја су од ла зи ла с њи ма, 
или се ра ђа ла у ино стран ству [Рашевић 2017]. Исто се мо же ре ћи и за 
уну тра шње ми гра ци је. Сна жна уну тра шња пре се ља ва ња и тран сфер 
ста нов ни штва се ло –град, усло ви ла су про стор ну по ла ри за ци ју де мо граф-
ских по тен ци ја ла на те ри то ри ји Ср би је. 

И по ред чи ње ни це да су ми гра ци је ста нов ни штва оста ви ле озбиљ не 
по сле ди це на де мо граф ски раз вој Ср би је, у за кон ским до ку мен ти ма ни-
је тре ти ра но из на ла же ње ре ше ња за пот пу ни ји по ли тич ки од го вор пре-
ма уну тра шњим пре се ља ва њи ма и исе ља ва њу из зе мље. Тек по чет ком 
21. ве ка је, услед по тре бе уса гла ша ва ња на шег за ко но дав ства са за ко ни-
ма Европ ске уни је, усво јен низ до ку ме на та ко јим се тре ти ра ју пи та ња 
ми гра ци ја. Ме ђу тим, у њи ма се не на ла зи кон крет ни ји по ли тич ки од го вор 
по пи та њу уну тра шњих и спо ља шњих ми гра ци о них то ко ва. Не пред ла жу 
се ме ре и ак ци је ко је тре ти ра ју не јед нак про стор ни раз ме штај ста нов ни-
штва, на стао улед раз ли чи тих пра ва ца ми гра ци о них то ко ва. Ана ли зом 
нај зна чај ни јих за ко на и стра те ги ја у Ср би ји (За кон о ази лу, 2008; и За кон 
о ази лу и при вре ме ној за шти ти, 2018; Стра те ги ја упра вља ња ми гра ци ја-
ма, 2012; Стра те ги ја су прот ста вља ња ире гу лар ним ми гра ци ја ма у Ре пу-
бли ци Ср би ји за пе ри од од 2018. до 2020. го ди не; За кон о стран ци ма, 2018. 
и дру ги) за кљу че но је да је ми гра ци о ни фе но мен раз ли чи тим сте пе ном 
и ква ли те том ин те гри сан у та до ку мен та. Из тог раз ло га је по треб но ин-
си сти ра ти на ба лан си ра ном укљу чи ва њу фе но ме на ми гра ци ја у стра те шка 
до ку мен та др жа ве у бу дућ но сти. 
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У из ве шта ју Ује ди ње них на ци ја из 2012. го ди не у ко јем је тре ти ра но 
пи та ње по ли ти ке пре ма ди стри бу ци ји ста нов ни штва на ве де но је да Ср би-
ја на сто ји да за др жи по сто је ћи ни во ими гра ци је на сво јој те ри то ри ји, а 
основ ни раз лог је сте да се за др же рад на ме ста за ау тох то но ста нов ни штво 
(по ну ђе ни од го во ри би ли су и да се спре чи ду го роч но опа да ње бро ја ста-
нов ни ка, да се ума ње ефек ти ин тен зив ног про це са ста ре ња и да се по пу-
не по тре бе за рад ном сна гом на тр жи шту ра да). На ве де но је да по ли ти ка 
пре ма исе ља ва њу ви со ко о бра зо ва них оста је иста, пре ма еми гра ци ји да 
се сма њи њен обим, а по ли ти ка пре ма ире гу лар ним ми гран ти ма на ла же 
да по сло дав ци пла ћа ју ка зне за за по шља ва ње рад ни ка без од го ва ра ју ћих 
до ку ме на та, али и мо гућ ност до би ја ња ле гал ног ста ту са ових ли ца. Та ко ђе, 
ис так ну то је да Ре пу бли ка Ср би ја има по ли ти ку ко јом охра бру је по вра так 
ње них гра ђа на из ино стран ства [UN, 2017]. 

Нео п ход но је на гла си ти да је при ли ком кре и ра ња по ли ти ка пре ма 
ми гра ци ја ма по треб но има ти увид о по сто је ћој ли те ра ту ри о ми гра ци-
ја ма, до ступ ним ем пи риј ским по да ци ма, те сти ра ти по сто је ће мо де ле, а 
све то да би се ин ден ти фи ко ва ла при о ри тет на пи та ња у ис тра жи ва њи ма 
ми гра ци ја ко ја и да ље оста ју без од го во ра. Да нас је и да ље ак ту е лан став 
ака де ми ка М. Ма цу ре да је од из ра зи тог зна ча ја уса гла ша ва ње по ли тич-
ких ко ра ка и на уч них до стиг ну ћа. Сма трао је да је по ли тич ко и на уч но 
од под јед на ке ва жно сти, при че му ис ти че уло гу на уч ног при сту па, ма да 
по ли тич ки став тре ба им пли цит но да са др жи на уч ни за кљу чак, јер у 
рас пра ва ма о де мо граф ским про бле ми ма че сто не до ста је овај мо ме нат. 
Та ко ђе је ис ти цао да се прак тич на по ли ти ка мо ра осла ња ти на нај зна чај-
ни ја са зна ња ко ја су тре нут но до ступ на и до пу ни ти их ин сти ту ци јом и 
ви зи јом с ци љем под сти ца ја про це са ко ји во де ка зна чај ном по бољ ша њу 
по сто је ће си ту а ци је [Мacura 1975]. 

С об зи ром на при ка за ну из ра зи то не рав но мер ну про стор ну ди стри-
бу ци ју ста нов ни штва, по треб но је до не ти ме ре по пу ла ци о не по ли ти ке 
ко је би би ле усме ре не ка ујед на че ни јем раз ме шта ју ста нов ни штва и убла-
жа ва ње фак то ра ко ји усло вља ва ју уну тра шња ми гра ци о на кре та ња. Ху го 
[Hu go 2003] ис ти че зна чај тран сми гра ци о не или ре ди стри бу тив не по ли-
ти ке ко ја под ра зу ме ва ре ло ка ци ју ста нов ни штва ка ко би се сма њио при-
ти сак ста нов ни штва. Али ме ре ре ди стри бу тив не по ли ти ке ни је ла ко де фи-
ни са ти, јер и да нас не по сто ји кон сен зус о по жељ ној и ефи ка сној ак ци ји 
др жа ве пре ма овом пи та њу. Ве ли ки број ис тра жи ва ча је ми шље ња да су 
до са да шње ре ди стри бу тив не по ли ти ке би ле не е фи ка сне, те се ин си сти ра 
на сма ње њу уло ге др жа ве и уво ђе ње но вих ин стру ме на та ко ји се од но се 
на по бољ ша ва ње са о бра ћај не ин фра струк ту ре, ства ра ње ин фор ма ци о них 
и ко му ни ка ци о них мре жа, под сти ца ње раз во ја ма лих и сред њих пред у-
зе ћа [Мат ковић и др. 1999]. 

У ци љу по сти за ња што ефи ка сни јих ре зул та та по треб но је про бле ме 
са гле да ти на нај ма њим те ри то ри јал ним ни во и ма. Ва жност кре и ра ња по-
ли ти ке пре ма ми гра ци ја ма на ло кал ном ни воу огле да се у чи ње ни ци да 
ло кал не са мо у пра ве на нај бо љи мо гу ћи на чин мо гу пре по зна ти по тре бе 
сво јих гра ђа на и ак ти ви ра ти од го ва ра ју ће ме ха ни зме за за до во ље ње тих 
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по тре ба. Ни јед на по пу ла ци о на по ли ти ка на на ци о нал ном ни воу, а пре 
све га она ко ја се од но си на ре гу ли са ње уну тра шњих ми гра ци о них то ко ва 
не мо же са гле да ти све по тре бе ста нов ни штва услед спе ци фич них усло ва 
жи во та у сва ком на се љу и оп шти ни. Се о ска на се ља су че сто оста вље на 
без по треб не и до вољ не па жње ис тра жи ва ча, ко ја би од го ва ра ла њи хо вој 
уло зи и зна ча ју, пре све га у кон тек сту тех но ло шког раз во ја, ур ба ни за ци је 
и мо дер ни за ци је. В. Ни ки то вић сма тра да је про блем се ла у Ср би ји, ква-
зи де мо граф ски про блем и да ме ре ко је би би ле усме ре не ка ма сов ни јем 
по врат ку ста нов ни штва у ова на се ља не би до ве ле до ре ша ва ња де мо граф-
ских про бле ма у зе мљи. Пле ди ра на при ла го ђа ва њу се о ских на се ља са вре-
ме ним усло ви ма ор га ни за ци је при вре де и дру штва, што би под ра зу ме ва ло 
и га ше ње од ре ђе ног бро ја на се ља овог ти па [Никитовић 2017]. С дру ге 
стра не, у мно гим ис тра жи ва њи ма се на гла ша ва зна чај раз во ја ма њих и 
сред њих гра до ва и се о ских на се ља, пре све га ре ди стри бу ци јом ин ду стриј-
ских и ад ми ни стра тив них функ ци ја, усме ра ва њем ин ве сти ци ја, као и 
раз вит ком ин фра струк ту ре и јав них слу жби у овим на се љи ма [Рашевић 
2009]. Кре и ра ње по пу ла ци о не по ли ти ке на ни воу ло кал них са мо у пра ва 
мо ра би ти кон ти ну и ран про цес ко јим се упра вља, ко ји се пра ти и ева лу и ра, 
про цес ко ји је ја ван и ко ји под ра зу ме ва ан га жо ва ње ком пе тент них љу ди, 
др жав них ин сти ту ци ја и ци вил ног дру штва [Маринковић и Ма јић 2014]. 

ЗА КЉУ ЧАК

У усло ви ма ви ше де це ниј ске де по пу ла ци је и сна жних уну тра шњих 
ми гра ци ја и но ви јих исе ља ва ња ме ђу на род ног ка рак те ра мла дих и обра-
зо ва них, про ме њен је пра вац пре ра зме шта ја ста нов ни штва у Ср би ји на 
по чет ку 21. ве ка. Тран сфор ма ци јом ми гра ци ја ста нов ни штва на ло кал ном 
ни воу и ин тен зи ви ра њем ових кре та ња ка цен три ма ви шег хи је рар хиј ског 
ран га отво рен је пут де мо граф ском из у ми ра њу чи та вих на се ља и кра је ва, 
у ре ги о ни ма ко ји са све у куп ним при род ним и ан тро по ге ним ре сур си ма 
мо гу по др жа ва ти број ни ју по пу ла ци ју. Сто га, про ме не у раз ме шта ју ста-
нов ни штва на раз ли чи тим те ри то ри јал ним ни во и ма, пред ста вља ју ве о ма 
ва жан сег мент по пу ла ци о них ис тра жи ва ња, на осно ву ко јих се од ре ђу ју 
број не ак тив но сти др жа ве и дру штва, а ко је се од но се на еко ном ски, со-
ци јал ни и про стор ни раз вој.

По ли ти ка пре ма ми гра ци ја ма је ве о ма зна чај на за функ ци о ни са ње 
дру штва из два раз ло га: да би се упра вља ло по пу ла ци о ним трен до ви ма 
(пре на се ље ност и де по пу ла ци ја) и еко ном ским ра стом и да би се обез бе-
ди ла дру штве на ста бил ност. Вла де др жа ва су све ви ше све сне по те шко ћа 
усва ја ња урав но те же ног при сту па пре ма про стор ној мо бил но сти ста нов-
ни штва, на ро чи то да нас ка да су ста во ви пре ма ми гра ци ја ма и ми гран ти ма 
ва жан фак тор по ли тич ких про гра ма. До ступ не и ре ле вант не ин фор ма ци је, 
као и јав не де ба те о ми гран ти ма и ми гра ци ја ма уоп ште, отва ра ју пут тран-
спа рент ни јим по ли ти ка ма, ба зи ра ним на урав но те же ним вред но сти ма и 
ци ље ви ма. У по сти за њу ци ље ва ко ји се од но се на упра вља ње ми гра цио ним 
то ко ви ма, нео п ход но их је по ве за ти са исто риј ским трен дом ми гра ци ја 
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и ши рим со ци јал ним, еко ном ским, по ли тич ким и кул тур ним кон тек стом. 
Пи та ње на ко је тре ба да од го во ри по ли ти ка пре ма ми гра ци ја ма је сте ка ко 
нај бо ље упра вља ти про стор ном мо бил но шћу ста нов ни штва из бе га ва ју ћи 
не га тив не ефек те ко је пре се ља ва ње мо же има ти на од ре ђе не дру штве не 
гру пе у окви ру од ре ђе не те ри то ри је. 

По ли ти ке пре ма ми гра ци ја ма мо ра ју увек би ти по ве за не са ме ра ма 
сма ње ња не јед на ко сти из ме ђу на се ља, оп шти на, ре ги о на и уна пре ђе ња 
упра вља ња ми гра ци о ним то ко ви ма ко ји се од но се на це ло дру штво. Упра-
вља ње ми гра ци ја ма је ком плек сан про цес ко ји укљу чу је ве ли ки број ак те ра, 
у пр вом ре ду по ли тич ку струк ту ру јед не др жа ве, ло кал не за јед ни це, али 
и са ме ми гран те. Нео п хо дан је сет по ли ти ка да ми гра ци је по ста ну ору ђе 
раз во ја не раз ви је них ре ги о на. 

По зна ва ње узро ка, де тер ми нан ти и по сле ди ца уну тра шњих ми гра-
ци ја је од су штин ског зна ча ја за раз у ме ва ње при ро де и ка рак те ри сти ка 
раз вој ног про це са. Ве о ма је ва жно кре и ра ње од го ва ра ју ћих по ли ти ка 
ко је би ути ца ле на про цес раз ме шта ја ста нов ни штва у же ље ном сме ру. 
Да би под ву кли зна чај ми гра ци о них про це са по треб но је на гла си ти да 
сва ка раз вој на по ли ти ка (еко ном ска, со ци јал на) ути че ди рект но или ин-
ди рект но на то ко ве кре та ња љу ди. С дру ге стра не, ми гра ци о ни про це си 
мо гу ути ца ти на по пу ла ци о ну ди на ми ку, из ме ну ге о граф ских, де мо граф-
ских и еко ном ских по ка за те ља и др. Нео п ход но је да се пре по зна цен трал-
но зна че ње уну тра шњих ми гра ци ја и ин те гри са ње дво стру ке ве зе из ме ђу 
ми гра ци ја и про стор не ди стри бу ци је ста нов ни штва с јед не, и еко ном ских 
ва ри ја бли с дру ге стра не, у оби ман ана ли тич ки оквир на пра вљен да уна-
пре ди раз вој не по ли ти ке. По ли ти ка пре ма ми гра ци ја ма мо же пред ста вља-
ти ко рек тив ни ме ха ни зам за не по вољ не тен ден ци је у при род ном кре та њу 
ста нов ни штва од ре ђе ног под руч ја. Осим што мо гу ути ца ти на ни во при-
род ног при ра шта ја, мо гу ути ца ти и на се лек тив ност до се ље ни ка по пи-
та њу „по жељ не” ста ро сти, ни воа обра зо ва ња и ра зних дру гих обе леж ја.

Др жа ва уз по моћ ака дем ске за јед ни це и на уч них ин сти ту ци ја, тре ба 
да по ка же спо соб ност ана ли зе и пред ви ђа ња ду го роч них по сле ди ца ми-
гра ци о не по ли ти ке, по ли тич ку спо соб ност да се по стиг не кон сен зус о 
ду го роч ним ци ље ви ма на овом по љу, по ли тич ка ору ђа да се по стиг ну 
ци ље ви у скла ду с де мо кра ти јом и вла да ви ном пра ва. Нео п хо дан је кон-
цеп ту ал ни оквир ко ји по ма же раз у ме ва њу основ них ди на ми ка ми гра ци-
о них кре та ња. На тај на чин по сти жу се успе шне ми гра ци о не по ли ти ке. 
Ми гра ци о ни про це си су ду го роч ни, а пред ло же не ме ре крат ко роч не и 
ве за не за ег зи сто ва ње од ре ђе них по ли тич ких си сте ма. Ме ђу тим, за ана-
ли зу ми гра ци о них кре та ња још увек не по сто ји од го ва ра ју ћа ба за по да-
та ка, у пр вом ре ду ми гра ци о на ста ти сти ка или ре ги стри ста нов ни штва, 
чи ме би се омо гу ћи ло де таљ ни је са гле да ва ње овог фе но ме на и де фи ни-
са ње свр сис ход них по ли ти ка пре ма ми гра ци ја ма. 

Пор тес [Po r tes 1997] упо зо ра ва да се не мо же оче ки ва ти “Grand the ory” 
ми гра ци ја ко ја мо же об ја сни ти сва ки аспект ових кре та ња у сва ком ме сту. 
Да ли по сто ји ма гич на фор му ла ко ја би нам по мо гла да про на ђе мо из лаз 
из ових ди ле ма?
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SUM MARY: Po pu la tion di stri bu tion, as one of the key to pics in ge o grap hi cal re-
se arch, re flects the in te grity of physi cal, so cial, eco no mic and hi sto ri cal fac tors of cer tain 
area. This pa per pro vi des an over vi ew of the spa tial con cen tra tion of po pu la tion in Ser bia 
at the be gin ning of XXI cen tury (Cen su ses 2002 and 2011). The analysis of po pu la tion 
di stri bu tion and re di stri bu tion was per for med at dif fe rent le vels of ter ri to rial struc tu re of 
Ser bia. The re sults in di ca te une ven di stri bu tion of po pu la tion po ten ti als (both in qu an ti-
ta ti ve and qu a li ta ti ve ways) by ex pan ding the area of ex tre mely low and ex tre mely high 
con cen tra tion. Ho we ver, the re re ma ins a need for a bro a der sci en ti fic con si de ra tion of 
mi gra tion flows in or der to cre a te mi gra tion po li ci es. Tho se po li ci es are of in te rest to 
ge o grap hers be ca u se they re pre sent at tempts to ma na ge the flow of pe o ple and to al ter 
the ge o grap hi cal pat tern of po pu la tion di stri bu tion and cha rac te ri stics. 

KEYWORDS: mi gra tion, spa tial di stri bu tion, po pu la tion po licy, Ser bia


