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СА ЖЕ ТАК: Циљ ра да је да се раз ли ка у фер ти ли те ту из ме ђу же на са и 
без тер ци јар ног обра зо ва ња у Ср би ји „раз ло жи” на три ефек та ко ји ре флек-
ту ју од сту па ња у ре про дук тив ном по на ша њу из ме ђу ове две гру пе же на. 
При ме њен је ме тод де ком по зи ци је ба зи ран на по да ци ма По пи са ста нов ни-
штва и до ма ћин ста ва (2011). Овај ме тод омо гу ћа ва кван ти фи ка ци ју до при-
но са не у че ство ва ња у ре про дук ци ји, ста ро сти при ула ску у ро ди тељ ство 
(ефе кат ком по зи ци је) и сто па фер ти ли те та пре ма ста ро сти при ра ђа њу 
пр вог де те та (ефе кат сто па), у об ја шња ва њу раз ли ке у фе р ти ли те ту из ме ђу 
же на са и без тер ци јар ног обра зо ва ња (45–49, 50–54, 55–59). По ка за ло се да 
ефе кат ком по зи ци је и не у че ство ва ња у ре про дук ци ји до при но се у зби ру 
чак 80% раз ли ке у ни воу ра ђа ња из ме ђу ове две обра зов не ка те го ри је же на. 
Сла би ји ефе кат сто па од ра жа ва по при лич но ујед на чен мо дел за ви сно сти 
ни воа ра ђа ња и ста ро сти при ула ску у ро ди тељ ство (мо дел кван тум-тај-
минг ин тер ак ци је) код же на свих ни воа обра зо ва ња.

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: фер ти ли тет, обра зо ва ње же на, ме тод де ком по зи ци је, 
Ср би ја

Не га тив на ве за из ме ђу фер ти ли те та и обра зо ва ња об ја шња ва се чи-
ње ни цом да по раст обра зо ва ња усло вља ва ве ће опор ту ни тет не тро шко ве 
ра ђа ња де те та [Bec ker 1991], као и ши ре ње 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 
& Van de Kaa 1986]. Од ла га ње ра ђа ња код нај о бра зо ва ни јих, пр во бит но ини-
ци ра но ду жим про це сом шко ло ва ња, пре по зна то је као ди рек тан узрок ове 
не га тив не ве зе [So bot ka 2004; Bil la ri et al. 2006; Bhrol chain & Be a u jo uan 2012]. 
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Ис тра жи ва ња су по ка за ла да у усло ви ма по вољ не ин сти ту ци о нал не 
и дру штве не кли ме (као што су зе мље Скан ди на ви је), обра зо ва ни је же не 
по ка зу ју тен ден ци ју ка „на док на ђи ва њу” ка сног ула ска у ро ди тељ ство по-
ви ше ним сто па ма ра ђа ња у по зни јим го ди на ма жи во та, до при но се ћи на 
тај на чин су жа ва њу обра зов не раз ли ке фе р ти ли те та. Иа ко сти ца ње те р-
ци јар ног обра зо ва ња по вла чи ка сни је ра ђа ње пр вог де те та, по ви ше ним 
сто па ма ра ђа ња на кон три де се те и три де сет пе те го ди не жи во та нај о бра-
зо ва ни је же не те же „опо рав ку” плод но сти, што се че сто у ли те ра ту ри 
на зи ва кван тум-тај минг ин тер ак ци јом [Ren dall & Smal lwo od 2003; Ne els 
& De Watcher 2010; Frej ka 2012; Ca stro 2015]. 

Бе ринг тон, Сто ун и Бе и жу ан на гла ша ва ју да раз ли ка у фе р ти ли те ту 
пре ма обра зо ва њу же на све ви ше би ва де тер ми ни са на овом кван тум-тај минг 
ин тер ак ци јом. Ра де ћи ис тра жи ва ње за Ве ли ку Бри та ни ју, ау то ри су на 
јед ној стра ни ука за ли да обра зов ној ра зли ци фе р ти ли те та до ми нант но 
до при но се из ра же ни је од ла га ње ра ђа ња и по сле дич но фре квент ни је не-
у че ство ва ње у ре про дук ци ји код нај о бра зо ва ни јих же на у од но су на мање 
обра зо ва не (ко хор та ро ђе на 1950–1959. го ди не). На дру гој стра ни, ви ше 
сто пе ра ђа ња код нај о бра зо ва ни јих же на, ко је су пр во де те ро ди ле у три-
де се тим го ди на ма жи во та у од но су на ма ње обра зо ва не, „убла жа ва ју” обра-
зов ну раз ли ку фе р ти ли те та за око 16% у овој ко хор ти [Ber ring ton et al. 2015].

ЦИ ЉЕ ВИ И КОН ТЕКСТ ИС ТРА ЖИ ВА ЊА

Прет ход на ис тра жи ва ња у Ср би ји та ко ђе су ука за ла на раз ли ке у фер-
ти ли те ту пре ма обра зо ва њу же на у сми слу ње го ве нај ни же вред но сти код 
нај о бра зо ва ни јих [Рашевић 2015]. Ме ђу тим, ис тра жи ва ње Н. Ми рић [2018] 
по ка за ло је да ге не рал но ути цај обра зо ва ња на фе р ти ли тет вре ме ном 
сла би на во де ћи по да так да је за вр шни фер ти ли тет нај о бра зо ва ни јих 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 у 2011. 
го ди ни, док је две де це ни је ра ни је (1991) овај про це нат из но сио чак 39%. 
Упра во је то био мо тив да се обра зов ној ди фе рен ци ја ци ји фе р ти ли те та 
де таљ ни је при сту пи и да се ис пи та шта, и у ко јој ме ри, њој до при но си.

Ин тен зив ни је од ла га ње ра ђа ња пре по зна то је као глав ни узрок ни жег 
фе р ти ли те та нај о бра зо ва ни јих же на у Ср би ји. Ра де ћи ана ли зу из мо мент не 
пе р спек ти ве, Ра ше вић и Ва сић [Rašević i Va sić 2017] су по ка за ли да по ло-
ви ну укуп ног ра ђа ња нај о бра зо ва ни је же не оства ре тек на кон 31. го ди не 
ста ро сти, док же не без тер ци јар ног обра зо ва ња по ло ви ну свог ра ђа ња 
оства ру ју до 24. го ди не. Од ла га ње ро ди тељ ства код нај о бра зо ва ни јих жена 
Ра ше вић [Rašević 2008] об ја шња ва зах те ви ма ко је пред же не по ста вља 
обра зов ни си стем, као и чи ње ни цом да је школ ска спре ма по ве за на с ни зом 
со ци јал них и пси хо ло шких фак то ра фер ти ли те та, ме ђу ко ји ма ис ти че 
за по сле ност, за ни ма ње, жи вот ни стан да рд, ста тус у дру штву, мо бил ност, 
ин ди ви ду ал не по тре бе и аспи ра ци је и мо гућ но сти њи хо вог оства ре ња, 
раз ли чи ти при ти сци и оба ве зе ко је се по ста вља ју пред же ну, по и ма ње 
вред но сти бра ка, по ро ди це и де це, пси хо ло шка це на ро ди тељ ства, це на мај-
чи ног вре ме на, ин ди ви ду а ли зам. Тре ба спо ме ну ти и со ци о ло шка ис тра-
жи ва ња ко ја су по ка за ла да се у тран зи ци о ним усло ви ма мла ди у Ср би ји 
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те шко оса мо ста љу ју ис ти чу ћи фе но мен „про ду же не мла до сти”, што у 
крај њој ли ни ји ре зул ти ра про лон ги ра њем сту па ња у брак и за сни ва ња 
по ро ди це [Ignjatović 2009; To ma no vić 2012].

Де фи ни тив но је да је од ла га ње ро ди тељ ства по ве за но с фре квент ним 
не у че ство ва њем у ре про дук ци ји код нај о бра зо ва ни јих. Фо ку си ра ју ћи се 
на пост фер тил ни кон тин гент же на (50–59), Ми рић [Mirić 2017] је ука за ла 
да се сто па не у че ство ва ња у ре про дук ци ји кре ће у ра спо ну од око 5% код 
же на без шко ле или с основ ном шко лом до чак 25% код же на с ака дем-
ском ти ту лом (ма ги стри и док то ри на у ка). 

Има ју ћи у ви ду на ла зе прет ход них сту ди ја, овај рад тре ба да пру жи 
од го вор на пи та ње: у ко ли кој ме ри од сту па ња по пи та њу ста ро сти при ула-
ску у ро ди тељ ство од но сно не у че ство ва ња у ре про дук ци ји до при но се разли-
ци у ни воу ра ђа ња из ме ђу же на са и без тер ци јар ног обра зо ва ња у Ср би ји? 

По што су ис тра жи ва ња у европ ским зе мља ма по ка за ла да је од ла га ње 
ра ђа ња пр вог де те та не рет ко пра ће но „опо рав ком” плод но сти у ка сни јим 
го ди на ма жи во та нај о бра зо ва ни јих, циљ ра да је сте и да ис пи та да ли ово 
ва жи и за Ср би ју. Дру гим ре чи ма, тре ба од го во ри ти на пи та ња: да ли је 
ин тен зив ни је од ла га ње ро ди тељ ства пра ће но по ви ше ним сто па ма ра ђа ња 
у три де се тим, че тр де сетим го ди на ма жи во та нај о бра зо ва ни јих же на? Да 
ли „опо ра вак“ плод но сти мо же убла жи ти ефек те ин тен зив ног од ла га ња 
ра ђа ња и не у че ство ва ња у ре пр о дук ци ји код нај о бра зо ва ни јих и на тај 
на чин до при не ти сма ње њу обра зов не раз ли ке фер ти ли те та у Ср би ји?

МЕ ТО ДО ЛО ГИ ЈА ИС ТРА ЖИ ВА ЊА

Ана ли за је ба зи ра на на по да ци ма По пи са ста нов ни штва и до ма ћин става 
(2011).1 Об у хва ће не су же не ко је су у мо мен ту по пи са би ле на кра ју фер тилне 
до би (45–49) или су из ње иза шле (50–54, 55–59). Ко ри шће на је ди хо том на 
кла си фи ка ци ја обра зо ва ња: же не с тер ци јар ним обра зо ва њем (ви ша и ви сока 
шко ла, фа кул тет, ака де ми ја) и же не без тер ци јар ног обра зо ва ња (Та бе ла 1).

Та бе ла 1. Обра зов ни са став же на ко хор ти 45–49, 50–54 и 55–59, Ре пу бли ка 
Ср би ја, 2011.

Ста ро сне 
ко хор те У куп но Же не с тер ци јар ним 

обра зо ва њем 
Же не без тер ци јар ног 

обра зо ва ња Не по зна то 

Број
45–49 245.484 48.570 196.043 871
50–54 265.836 46.947 217.941 948
55–59 306.713 45.800 259.783 1,130

%
45–49 100 19,8 79,9 0,3
50–54 100 17,7 82,0 0,3
55–59 100 14,9 84,7 0,4

Из вор: По пис ста нов ни штва и до ма ћин става (2011)
На по ме на: Ни је об у хва ће на те ри то ри ја АП Ко со во и Ме то хи ја

1 Ре зул та ти 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 ја. 
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По угле ду на рад [Ber ring ton et al. 2015], ана ли за је под ра зу ме ва ла при-
ме ну ме то да де ком по зи ци је.2 Овај ме тод омо гу ћа ва да се раз ли ка у сто пи 
ку му ла тив ног фер ти ли те та (про се чан број де це по же ни) из ме ђу же на са 
и без тер ци јар ног обра зо ва ња (на ве де них ста ро сних ко хор ти) раз ло жи на 
три ефек та: 1) Ефе кат не у че ство ва ња у ре про дук ци ји; 2) Ефе кат ком по-
зи ци је-ста ро сти же на при ра ђа њу пр вог де те та; 3) Ефе кат сто па-сто па 
фер ти ли те та пре ма ста ро сти же на при ра ђа њу пр вог де те та.

До при нос не у че ство ва ња у ре пр о дук ци ји ра зли ци у фер ти ли те ту 
из ме ђу две обра зов не гру пе же на, из ра чу на ће се на сле де ћи на чин (Фор-
му ла 1):

 (1)

СКФ – сто па ку му ла тив ног фер ти ли те та же на од ре ђе не ста ро сне ко хор те; СКФм – сто па 
ку му ла тив ног фер ти ли те та мај ки (ни су узе те у об зир же не ко је ни су уче ство ва ле у ре пр о-
дук ци ји); Пм – удео мај ки у укуп ном бро ју же на од ре ђе не ста ро сне ко хор те; т – же не с 
тер ци јар ним обра зо ва њем; о – же не без тер ци јар ног обра зо ва ња.

Дру га ком по нен та у фор му ли (1) пред ста вља ефе кат не у че ство ва ња 
у ре про дук ци ји. До би је на вред ност би ће ре ла ти ви зо ва на та ко што ће 
би ти из ра чу нат њен про цен ту ал ни удео у ра зли ци (СКФт–СКФо).

Исти ме тод би ће ис ко ри шћен за раз ла га ња раз ли ке у сто пи ку му ла тив-
ног фер ти ли те та мај ки са тер ци јар ним обра зо ва њем и мај ки без тер ци јар-
ног обра зо ва ња (СКФм,т–СКФм,о) на две ком по нен те. Пр ва ком по нен та 
ре флек ту је до при нос раз ли чи то сти из ме ђу ове две гру пе же не по пи та њу 
ста ро сти при ра ђа њу пр вог де те та (ефе кат ком по зи ци је). Дру га ком по нен-
та ре флек ту је раз ли чи тост из ме ђу ове две гру пе же на по пи та њу сто па 
фер ти ли те та пре ма ста ро сти при ра ђа њу пр вог де те та (ефе кат сто па). Дру-
гим ре чи ма, до би ја се увид у то у ко јој ме ри раз ли ка (СКФм,т–СКФм,о) 
ва ри ра под прет по став ком кон стант них сто па фер ти ли те та пре ма ста ро-
сти при ра ђа њу пр вог де те та (пр ва ком по нент а) од но сно кон стант не ди стри-
бу ци је же на пре ма ста ро сти при ра ђа њу пр вог де те та (дру га ком по нент а). 
Пре до че не ком по нен те из ра же не су кроз Фор му лу 2:

 (2)

Б,т – број мај ки с тер ци јар ним обра зо ва њем у од ре ђе ној ста ро сној ко хор ти; Б,о – број мај ки без 
тер ци јар ног обра зо ва ње у од ре ђе ној ста ро сној ко хор ти; i – ста рост же на (ста ро сна гру па) 

2 Ме тод де ком по зи ци је је фо ку си ран на ком по нен та ма раз ли ке из ме ђу две сто пе. Сма тра 
се јед ном од тех ни ка стан дар ди за ци је због то га што се при из ра чу на ва њу јед не ком по нен те 
(ефек та), дру га узи ма као стан дард. Иа ко има ши ро ку при ме ну, че сто се ис ти че не до ста так 
овог ме то да ко ји је ве зан за ње го ву за ви сност од про из вољ ног стан дар да. По сто ји ви ше вр ста 
ме то да де ком по зи ци је. Нај јед но став ни ја је сте она ко ја се ба зи ра на по да ци ма кла си фи ко ва ним 
за је дан фак тор, уве де на од стра не Китагаве (Ki ta ga we, 1955). Та ко ђе по сто ји ме тод де ком по-
зи ци је ко ји узи ма у об зир два или ви ше фак то ра [Kim & Stro bi no 1984], као и ме тод ко ји узима 
у об зир за ви сност ре зул та та од ре да ко јим се фак то ри из ра чу на ва ју [Gup ta 1978].
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при ра ђа њу пр вог де те та; Б,т,i – број же на са тер ци јар ним обра зо ва њем ко је су у i-тој ста-
ро сти ро ди ле пр во де те; Б,о,i – број же на без тер ци јар ног обра зо ва ње ко је су у i-тој ста ро сти 
ро ди ле пр во де те; СКФм,т,i – сто па ку му ла тив ног фер ти ли те та же на са тер ци јар ним обра-
зо ва њем ко је су пр во де те ро ди ле у i-тој го ди ни ста ро сти; СКФм,о,i – сто па ку му ла тив ног 
фер ти ли те та же на без тер ци јар ног обра зо ва ња ко је су пр во де те ро ди ле у i-тој ста ро сти.

До би је не вред но сти ефек та ком по зи ци је и ефек та сто па би ће ре ла-
ти ви зо ва не та ко што ће би ти из ра чу нат њи хов про цен ту ал ни удео у ра зли-
ци (СКФм,т–СКФм,о). На кра ју су вред но сти ова два уде ла (ефе кат сто-
па и ефе кат ком по зи ци је) при ме ње ни на оста так раз ли ке (СКФт–СКФо) 
ко ји ни је об ја шњен ефек том не у че ство ва ња у ре про дук ци ји (Фор му ла 1).

РЕ ЗУЛ ТА ТИ ИС ТРА ЖИ ВА ЊА

Раз ли ке у па ри те ту де це из ме ђу же на са и без  
тер ци јар ног обра зо ва ња

Сто па ку му ла тив ног фер ти ли те та же на с тер ци јар ним обра зо ва њем 
ни жа је у од но су на оне без тер ци јар ног обра зо ва ња у свим ста ро сним ко-
хор та ма у про се ку за 0,35. Уче шће же на без де це је дво стру ко ве ће код оних 
с тер ци јар ним обра зо ва њем (око 15%) у од но су на оне без тер ци ја р ног 
обра зо ва ња (7%). Рас ту ћи ка рак тер не у че ство ва ња у ре пр о дук ци ји ти пи чан 
је нај о бра зо ва ни јим, док је код же на без тер ци јар ног обра зо ва ња еви ден ти-
ра на стаг на ци ја. Та ко 18% нај о бра зо ва ни јих же на нај мла ђе ко хор те 45–49 
ни је има ло ни јед но де те у вре ме по след њег по пи са (Та бе ла 2). 

Ге не рал но, до ми нант ну ка те го ри ју чи не же не с два де те та без об зи ра 
на обра зо ва ње. Око по ло ви не ис пи ти ва них ста ро сних ко хор ти же на с тер-
ци јар ним обра зо ва њем од но сно око 60% же на без тер ци јар ног обра зо ва ња 
има ло је дво је де це. Раз ли ке су ви дљи ви је ка да је у пи та њу за сту пље ност 
оних ко је се од лу чу ју за ве ћи број де це (тро је и че тво ро и ви ше) или пак 
за са мо јед но де те. С јед не стра не, про пор ци ја оних с јед ним де те том (око 
25%) је тро стру ко ве ћа у од но су на про пор ци ју оних ко је се од лу чу ју за 
тро је и ви ше де це (око 8%) код нај о бра зо ва ни јих, док су, с дру ге стра не, 
ови уде ли го то во ујед на че ни код же на без тер ци јар ног обра зо ва ња (око 
16%) (Та бе ла 2).

О по сто ја но сти и хо мо ге но сти из ра зи то ни ских ре про дук тив них 
нор ми код нај о бра зо ва ни јих же на све до чи ана ли за ве ро ват но ћа по ве ћа ња 
бро ја де це. Иа ко нај ви ша ве ро ват но ћа ра ђа ња нај ма ње јед ног де те та упу-
ћу је на из у зет ну ва жност мај чин ства у жи во ту же на свих ни воа обра зо ва-
ња [Мирић 2018], од сту па ња из ме ђу же на са и без тер ци јар ног обра зо ва ња 
су знат но из ра же ни ја ка да је у пи та њу про гре си ја ка де ци ви ших ре до ва 
ро ђе ња (што је у скла ду с на пред пре до че ним од сту па њи ма у са мој струк-
ту ри же на пре ма па ри те ту де це). Та ко је про пор ци ја нај о бра зо ва ни јих 
же на с нај ма ње дво је де це у кон тин ген ту оних с јед ним де те том ма ња за 
пре ко 10 про цент них по е на у од но су на же не без тер ци јар ног обра зо ва ња. 
Слич но ва жи и за ве ро ват но ћу ра ђа ња нај ма ње тро је од но сно че тво ро и 
ви ше де це (Та бе ла 2).
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Та бе ла 2. Сто па ку му ла тив ног фер ти ли те та, ди стри бу ци ја пре ма па ри те ту деце 
и ве ро ват но ћа по ве ћа ња бро ја де це пре ма обра зо ва њу же на, по ста ро сним ко-
хор та ма, Ре пу бли ка Ср би ја, 2011. 

Ста ро сне 
ко хор те Па ри тет де це 

Же не са тер ци јар ним 
обра зо ва њем 

Же не без тер ци јар ног 
обра зо ва ња

% ВПБД % ВПБД

45–49

0 18,1 8,6
1 25,2 0,819 16,8 0,914
2 48,5 0,694 57,8 0,816
3 7,4 0,145 13,1 0,225

4+ 0,8 0,100 3,7 0,219
СКФ 1,48 1,86

50–54

0 15,2 7,4
1 24 0,848 16,1 0,926
2 52,7 0,718 61,0 0,826
3 7,3 0,134 12,1 0,203

4+ 0,8 0,101 3,4 0,218
СКФ 1,55 1,88

55–59

0 14,3 7,2
1 23,7 0,857 16,9 0,928
2 54,9 0,724 62,0 0,818
3 6,4 0,115 10,8 0,183

4+ 0,7 0,094 3,1 0,224
СКФ 1,56 1,86

СКФ – сто па ку му ла тив ног фер ти ли те та; ВПБД – ве ро ват но ћа по ве ћа ња бро ја деце
Из вор: По пис ста нов ни штва и до ма ћин ста ва (2011)
На по ме на: Ни је об у хва ће на те ри то ри ја АП Ко со во и Ме то хи ја

Раз ли ке у ста ро сти при ула ску у ро ди тељ ство из ме ђу же на  
са и без тер ци јар ног обра зо ва ња 

По да ци по пи са (2011) по ка зу ју да је про сеч на ста рост при ула ску у 
ро ди тељ ство код же на с тер ци јар ним обра зо ва њем у про се ку ви ша за 
ско ро 5 го ди на у од но су на же не без тер ци јар ног обра зо ва ња. Да ве ћи на 
же на ко је се од лу чу ју за сти ца ње ви со ког обра зо ва ња ула зе у ро ди тељ ство 
тек на кон ди пло ми ра ња по твр ђу је про сеч на ста рост при ро ђе њу пр вог 
де те та ко ја је на ни воу од 27 го ди на. С дру ге стра не, же не без тер ци јар ног 
обра зо ва ња по ста ле су мај ке у сво јој 22. го ди ни жи во та у про се ку за све 
три ко хор те (Та бе ла 3). 

О ин тен зив ни јем од ла га њу ро ди тељ ства код нај о бра зо ва ни јих све-
до чи по да так да је око 45% њих ро ди ло пр во де те из ме ђу 25–29 го ди на, 
док је не што пре ко по ло ви не же на без тер ци јар ног обра зо ва ња ушла у 
мај чин ство из ме ђу 20–24 го ди не. Ве ли ка од сту па ња из ме ђу ове две ка-
те го ри је же на при сут на су и ка да је у пи та њу за сту пље ност ра ног ула ска у 
мај чин ство, као и за сту пље ност ула ска у ро ди тељ ство на кон 30. го ди не. 
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С јед не стра не, за сту пље ност ра ног ула ска у ро ди тељ ство (пре 20. го ди не) 
ско ро 20 пу та је ве ћа код же на без тер ци јар ног обра зо ва ње у од но су на 
нај о бра зо ва ни је (22% на спрам 1,5%). С дру ге стра не, ско ро че тво ро стру-
ко ви ше нај о бра зо ва ни јих же на (око 26–27%) је ро ди ло пр во де те из ме ђу 
30–39. го ди не у од но су на же не без тер ци јар ног обра зо ва ња (око 7%). Вео-
ма је ма ло уче шће же на, на ро чи то без тер ци јар ног обра зо ва ња, ко је су пр во 
де те ро ди ле на кон 40. го ди не (0,5% же на без тер ци јар ног обра зо ва ња; око 
2% же на с тер ци јар ним обра зо ва њем) (Та бе ла 3).

Та бе ла 3.Ди стри бу ци ја же на пре ма ста ро сти при ра ђа њу пр вог де те та и обра-
зо ва њу, према ста ро сним ко хор та ма, Ре пу бли ка Ср би ја, 2011.

Ста рост 
при ра ђа њу 

пр вог де те та 

Же не са тер ци јар ним обра зо ва њем Же не без тер ци јар ног обра зо ва ња

45–49 50–54 55–59 45–49 50–54 55–59
<20 1,3 1,4 1,8 20,2 21,5 23,8

20–24 24,1 26,1 26,1 52,2 52,7 51,7
25–29 43,4 44,8 45,6 18,6 17,8 16,8
30–34 21,4 19,1 18,7 5,7 5,0 5,0
35–39 7,1 6,3 5,6 2,0 1,7 1,6
40+ 2,2 1,8 1,7 0,5 0,5 0,4

Не по зна то 0,5 0,5 0,5 0,8 0,8 0,7
Укуп но 100 100 100 100 100 100
Просек 27,4 27,1 27,0 22,6 22,4 22,2

Из вор: По пис ста нов ни штва и до ма ћин става (2011)
На по ме на: Ни је об у хва ће на те ри то ри ја АП Ко со во и Ме то хи ја

Ме ђу тим, по да ци по ка зу ју да је на де лу ин тен зи ви ра ње од ла га ња ро-
ди тељ ства код же на свих ни воа обра зо ва ња о че му све до чи бла ги по раст 
про сеч не ста ро сти при ра ђа њу пр вог де те та за 0,4 (по ре де ћи нај мла ђу и 
нај ста ри ју ко хор ту). Еви дент но је да се све ве ћа про пор ци ја же на обе 
обра зов не гру пе од лу чу је за мај чин ство на кон 30. го ди не (као и из ме ђу 
25–29. го ди не код оних без тер ци јар ног обра зо ва ња), а све је ма ње оних 
ко је пр во де те ра ђа ју пре два де се те и у ра ним два де се тим (Та бе ла 3).

Ве за из ме ђу бро ја де це и ста ро сти при ула ску у ро ди тељ ство  
код же на са и без тер ци јар ног обра зо ва ња 

За ви сност ни воа ра ђа ња од ста ро сти при ула ску у ро ди тељ ство, у 
стра ној ли те ра ту ри че сто на зи ва на кван тум-тај минг ин тер ак ци јом фер-
ти ли те та, ег зи сти ра и у на шој зе мљи. Еви ден ти ра на је не га тив на ве за ко ја 
се ис по ља ва кроз чи ње ни цу да же не свих ни воа обра зо ва ња ко је су по-
ста ле мај ке у мла ђим го ди на ма (пре и ра не два де се те) има ју знат но ве ћи 
фер ти ли тет (за ско ро пр во де те) у од но су на же не ко је су по ста ле мај ке 
у „по зни јим“ го ди на ма (Та бе ла 4).
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Та бе ла 4.Сто па ку му ла тив ног фер ти ли те та мај ки пре ма ста ро сти при ра ђа њу 
пр вог де те та и обра зо ва њу, по ста ро сним ко хор та ма, Ре пу бли ка Ср би ја, 2011.

Ста рост 
при ра ђа њу 

пр вог де те та 

Сто па ку му ла тив ног фер ти ли те та 
Мај ке с тер ци јар ним обра зо ва њем Мај ке без тер ци јар ног обра зо ва ња

45–49 50–54 55–59 45–49 50–54 55–59
<20 1,99 1,96 1,93 2,31 2,25 2,17

20–24 1,98 1,98 1,95 2,08 2,07 2,03
25–29 1,89 1,89 1,88 1,91 1,91 1,90
30–34 1,65 1,67 1,67 1,66 1,68 1,68
35–39 1,34 1,37 1,38 1,39 1,37 1,39
40 + 1,12 1,13 1,11 1,13 1,16 1,15

Не по зна то 2,21 2,15 2,05 2,95 3,02 3,02
Укупно 1,81 1,83 1,82 2,06 2,05 2,02

Из вор: По пис ста нов ни штва и до ма ћин става (2011)
На по ме на: Ни је об у хва ће на те ри то ри ја АП Ко со во и Ме то хи ја

Ме ђу тим, раз ли ка у сто пи ку му ла тив ног фер ти ли те та из ме ђу мај ки 
са и без тер ци јар ног обра зо ва ња уо че на је је ди но код оних ко је су пр во 
де те ро ди ле пре 20. го ди не. Пре ци зни је, сто па ку му ла тив ног фер ти ли те та 
од 1,95 (у про се ку за ана ли зи ра не ста ро сне ко хор те) је ти пич на нај о бра-
зо ва ни јим же на ма ко је су пр во де те ро ди ле пре 20. го ди не жи во та, док 
иста сто па код же на без тер ци јар ног обра зо ва ња пре ла зи 2,20 (Та бе ла 4). 
Има ју ћи у ви ду прет по ста вље ну ста рост гра ни цу за за вр ше так тер ци јар-
ног обра зо ва ња (23–24 го ди на), чи ње ни ца је да су оне по ста ле мај ке и пре 
са мог сти ца ња ди пло ме.

Да ље, сто па ку му ла тив ног фер ти ли те та опа да кон ти ну и ра но с ра стом 
ста ро сти при ула ску у ро ди тељ ство, док исто вре ме но раз ли ка пре ма 
обра зо ва њу иш че за ва. Та ко је ни во фер ти ли те та го то во ујед на чен код свих 
мај ки ко је су пр во де те ро ди ле на кон сво је два де се те го ди не жи во та, на-
ро чи то две де сет пе те го ди не. Пре ци зни је, сто па ку му ла тив ног фер ти ли-
те та кон ти ну и ра но опа да с ра стом ста ро сти при ула ску у ро ди тељ ство од 
око 1,9 код оних ко је су пр во де те ро ди ле уз ме ђу 25–29. го ди не до све га 
1,1 код оних ко је су по ста ле мај ке на кон 40. го ди не, без зна чај них раз ли ка 
пре ма обра зо ва њу (Та бе ла 4). 

Су ми ра но, су прот но не ким европ ским зе мља ма, „ком пен зо ва ње” 
од ла га ња ро ди тељ ства по ви ше ним сто па ма ра ђа ња у по зни јим го ди на ма 
жи во та нај о бра зо ва ни јих же на ни је еви ден ти ра но у Ср би ји. 

Де ком по зи ци ја раз ли ке у фер ти ли те ту из ме ђу же на  
са и без тер ци јар ног обра зо ва ња 

Пре до че но је да је ни во фер ти ли те та же на с тер ци јар ним обра зо ва-
њем ни жи за 0,35 де те та у од но су на же не без тер ци јар ног обра зо ва ња, 
у про се ку за ана ли зи ра не ста ро сне ко хор те. Иа ко је убла же на из о ста вља-
њем же на ко је ни су уче ство ва ле у ре про дук ци ји, не га тив на ко ре ла ци ја 
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из ме ђу ни воа фер ти ли те та и обра зо ва ња је при сут на и ка да су у пи та њу 
са мо же не ко је су ра ђа ле. Та ко је про се чан број де це по мај ци с нај ви шим 
сте пе ном школ ске спре ме у ана ли зи ра ним ста ро сним ко хор та ма за око 0,20–
0,25 ма њи у од но су на мај ке без тер ци јар ног обра зо ва ња (Та бе ла 4 и 5).

Ме тод де ком по зи ци је је по ка зао да ефе кат не у че ство ва ња у ре про дук-
ци ји зна чај но до при но си ра зли ци фер ти ли те та из ме ђу же на са и без тер-
ци јар ног обра зо ва ња. Пре ци зни је, од сту па ње по пи та њу фре квент но сти 
не у че ство ва ња у ре про дук ци ји до при но си са око 45% укуп ној ра зли ци 
у фер ти ли те ту из ме ђу ове две ка те го ри је же на, без зна чај них раз ли ке 
из ме ђу ста ро сних ко хор ти (45,9%, 43,6%, 43,4%) (Та бе ла 5). Ова кав на лаз 
је у скла ду с пре до че ним обра зов ним па тер ном (схе мом) не ма ња де це у 
сми слу ње го ве дво стру ко ве ће за сту пље но сти код нај о бра зо ва ни јих. На 
ве ли ки зна чај не у че ство ва ња у ре про дук ци ји ин ди рект но упу ћу је убла-
же на раз ли ка у сто пи ку му ла тив ног фер ти ли те та мај ки (СКФм).

Та бе ла 5.Ре ла тив ни до при нос ефек та не у че ство ва ња у ре про дук ци ји, ефек та 
сто па и ефек та ком по зи ци је ра зли ци у сто пи ку му ла тив ног фер ти ли те та из ме ђу 
же на са и без тер ци јар ног обра зо ва ња, пре ма ста ро сним ко хор та ма, Ре пу бли ка 
Ср би ја, 2011.

Ста ро сне 
ко хор те

СКФ СКФм
До при нос ра зли ци у СКФ 

из ме ђу же на са и без 
тер ци јар ног обра зо ва ња (%) 
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45–49 1,48 1,86 0,38 1,81 2,06 0,25 45,9 19,2 34,9
50–54 1,55 1,88 0,43 1,83 2,05 0,22 43,6 20,8 35,6
55–59 1,56 1,86 0,30 1,82 2,02 0,20 43,4 22,2 34,4

СКФ  – сто па ку му ла тив ног фер ти ли те та; СКФм – сто па ку му ла тив ног фер ти-
ли те та мај ки
Из вор: По пис ста нов ни штва и до ма ћин става (2011)
На по ме на: Ни је об у хва ће на те ри то ри ја АП Ко со во и Ме то хи ја

Па ра лел но с овим, ефе кат ком по зи ци је до ми ни ра у од но су на ефе кат 
сто па у об ја шња ва њу раз ли ке у фер ти ли те ту из ме ђу же на са и без тер-
ци јар ног обра зо ва ња. Ре ла тив ни до при нос ефек та ком по зи ци је из но си 
35–36% без зна чај них раз ли ка из ме ђу ста ро сних ко хор ти. Ова ко јак ефе-
кат осли ка ва ка сни ју доб при ула ску у ро ди тељ ство код нај о бра зо ва ни јих 
же на у од но су на же не без тер ци јар ног обра зо ва ња (Та бе ла 3). Ме тод 
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де ком по зи ци је је та ко ђе ука зао на по зи ти ван ефе кат сто па ко ји се кре ће 
у ра спо ну од 19,2% у нај мла ђој ко хор ти до 22,2% у на ста ри јој (Та бе ла 5). 
По зи тив ном, али ипак до ста сла би јем ефек ту сто па до при но си то што је 
обра зов на ди фе рен ци ја ци ја фер ти ли те та мај ки СКФм (у сми слу ње го ве 
ве ће вред но сти код же на без тер ци јар ног обра зо ва ња) при сут на са мо код 
же на ко је су се као мла ђе оства ри ле као мај ке (до 25. го ди не жи во та). 
Го то во ујед на че не сто пе ку му ла тив ног фер ти ли те та код свих мај ки ко је 
су на кон 25. го ди не ро ди ле пр во де те (без об зи ра на обра зо ва ње) ути чу 
на то да је њи хов до при нос укуп ној ра зли ци у ни воу ра ђа ња из ме ђу две 
ка те го ри је же на нај ма њи. 

Су ми ра но, мо дел по ви ше них сто па ра ђа ња у по зни јим го ди на ма 
жи во та нај о бра зо ва ни јих ко ји „ума њу је” ефе кат ка сни јег ро ди тељ ства и 
ти ме до при но си убла жа ва њу обра зов не ди фе рен ци ја ци је фер ти ли те та, 
ина че еви ден ти ран у не ким европ ским зе мља ма, из о стао је у Ср би ји. Дру-
гим ре чи ма, сва три ефек та де лу ју у истом прав цу, тј. у прав цу по сто ја ња 
(а не убла жа ва ња) ди фе рен ци ја ци је фер ти ли те та пре ма обра зо ва њу же на.

* * *
Ме тод де ком по зи ци је је ука зао да обра зов на ди фе рен ци ја ци ја ста ро-

сти при ра ђа њу пр вог де те та и по сле дич но не у че ство ва ње у ре про дук ци ји, 
до при но се у зби ру чак 80% раз ли ке у фер ти ли те ту из ме ђу же на са и без 
тер ци јар ног обра зо ва ња. Мо же се за кљу чи ти да од ла га ње ро ди тељ ства 
код нај о бра зо ва ни јих же на нај не по сред ни је, кон ти ну и ра но и до ми нант-
но де тер ми ни ше раз ли ку ни воа ра ђа ња из ме ђу же на раз ли чи тог ни воа 
обра зо ва ња.

Из о ста нак „ком пен зо ва ња” од ла га ња ра ђа ња ви шим сто па ма фер ти-
ли те та у ка сни јим го ди на ма жи во та код нај о бра зо ва ни јих же на ис кљу чио 
је мо гућ ност убла жа ва ња обра зов не раз ли ке фер ти ли те та. Ово за пра во 
све до чи о истом со цио-еко ном ском и ин сти ту ци о нал ном кон тек сту жи вље-
ња у ко јем же не свих ни воа обра зо ва ња ре а ли зу ју сво ју ре про дук ци ју. 

Ова кви ре зул та ти отва ра ју пи та ња ко ја су ве о ма ва жна с апли ка тив ног 
аспек та и ко ја ће као та ква би ти пред мет бу ду ћих ис тра жи ва ња, а то су: 
да ли по сто ји „пра во вре ме” за спро во ђе ње ме ра за под сти ца ње ра ђа ња? 
Да ли тре ба де ло ва ти у прав цу ускла ђи ва ња обра зо ва ња и ра ђа ња или у 
прав цу „опо рав ка” ра ђа ња? Ова пи та ња на ро чи то до би ја ју на зна ча ју има-
ју ћи у ви ду то да је на де лу тран сфор ма ци ја обра зов не струк ту ре фер тил ног 
кон тин ген та у прав цу екс пан зив ног ра ста про пор ци је нај о бра зо ва ни јих.3 
Да кле, све је ве ћа про пор ци ја оних же на чи ја је основ на ка рак те ри сти ка 
ре про дук тив ног по на ша ња – од ла га ње ро ди тељ ства. 

Има ју ћи то у ви ду, отво ре но је пи та ње да ли би евен ту ал но сма ње ње 
го ди на ин ди ви ду ал не ста ро сти при за вр шет ку шко ло ва ња мо гло до при-
не ти убла жа ва њу обра зов не ди фе рен ци ја ци је фер ти ли те та, а ујед но и све-
у куп ном по ра сту ра ђа ња у на шој зе мљи. Ино стра не сту ди је су ука за ле 
на „нај бо љи де мо граф ски сце на рио“ пре ма ко јем би се упра во ре фор мом 

3 Пре ма по да ци ма по пи са ста нов ни штва (2011), пре ко јед не пе ти не же на фер тил ног 
кон тин ген та (15–49) по се до ва ло је тер ци јар но обра зо ва ње. 
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обра зов ног си сте ма у овом сми слу сма њи ла про сеч на ста рост же на при 
ра ђа њу де це за две го ди не што би до ве ло до ра ста ку му ла тив ног фер ти-
ли те та [Lutz & Skir bekk 2005; Ра ше вић 2008].

До дат но, про стор за де ло ва ње у прав цу ускла ђи ва ња обра зо ва ња и 
ра ђа ња у на шој зе мљи мо же се сма тра ти по при лич но огра ни че ним. У 
при лог то ме го во ри ис тра жи ва ње То ма но ви ће ве и сар. [2016] ко је је по-
ка за ло да обра зо ва ње ди вер зи фи ку је тран зи ци ју у ро ди тељ ство уну тар 
жи вот ног ци клу са мла дих ро ди те ља. За ве ћи ну ис пи та ни ка с ви со ким 
обра зо ва њем не по сто је ин сти ту ци о нал не мо гућ но сти ускла ђи ва ња сту-
ди ра ња и ро ди тељ ства (и по тен ци јал но ра да), та ко да је „пу та ња“ тран-
зи ци је у ро ди тељ ство стан дард на и под ра зу ме ва: нај пре обра зо ва ње и 
за по сле ње, па по том брак и за сни ва ње по ро ди це у ка сни јим го ди на ма. 
Не стан дард не жи вот не пу та ње су ре ђе и у нај ве ћем бро ју слу ча је ва под-
ра зу ме ва ју на пу шта ње шко ло ва ња (или за по сле ња) у слу ча ју за сни ва ња 
по ро ди це. До дат но, ово ис тра жи ва ње је по ка за ло да ма кро-дру штве ни 
кон текст по ста вља знат на струк ту рал на огра ни че ња за тран зи ци ју у ро-
ди тељ ство. Ви со ка не за по сле ност, не ста бил но и не ре гу ли са но за по сле ње, 
ма те ри јал на угро же ност чи не мла де (чак и оне са фа кул тет ском ди пло-
мом) све ви ше за ви сним од ре сур са ро ди тељ ске по ро ди це и оте жа ва тран-
зи ци ју у ро ди тељ ство.4

Сход но то ме, да ли се он да као нај ре ал ни је на ме ће де ло ва ње у прав цу 
„опо рав ка“ ра ђа ња, од но сно ства ра ња ин сти ту ци о нал не кли ме ко ја би 
омо гу ћи ла „на док на ђи ва ње“ од ла га ња мај чин ства. Иа ко од го вор на ово 
пи та ње зах те ва ду бља ква ли та тив на ис тра жи ва ња, из ве сно је да би се 
спро во ђе њем аде кват них ме ра за ускла ђи ва ње ка ри је ре и ро ди тељ ства 
мо гли по сти ћи по зи тив ни ефек ти на овом по љу што би убла жи ло не га тив-
не ефек те од ла га ња ро ди тељ ства. О то ме све до чи Ис тра жи ва ње о ускла-
ђи ва њу ра да и ро ди тељ ства [Бјелобрк 2017] спро ве де но у на шој зе мљи 
на ре пре зен та тив ном узо р ку. По ла зе ћи од те о риј ских упо ри шта пре ма 
ко ји ма су нај о бра зо ва ни је же не (ко је су при том све број ни је) оне ко је нај-
че шће те же ка ри је ри, сло бод ном вре ме ну и оста лим по тре ба ма „ви шег 
ре да“ [Lest ha eg he & Van de Kaa 1986], мо же се прет по ста ви ти да би урав-
но те же ње раз ли чи тих сфе ра жи во та ових же на у ве ли кој ме ри олак ша ло 
њи хо ву од лу ку о про ши ре њу по ро ди це и у ка сни јим го ди на ма жи во та.
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SUM MARY: This pa per po ints to the re la ti ve im por tan ce of chil dles sness (chil dles-
sness ef fect), post po ne ment of mot her hood to la ter ages (age com po si tion ef fect), and 
fer ti lity ra tes con di ti o nal upon age at en try in to mot her hood (ra tes ef fect) in ex pla i ning ove rall 
dif fe ren ce in the le vel of fer ti lity bet we en wo men with and wit ho ut ter ti ary edu ca tion. 
The aut hor esti ma tes the se in di ca tors for three age co horts, 45–49, 50–54, and 55–59, and 
thus show whet her and how the re la ti ve con tri bu tion of the se three ef fects has chan ged 
over ti me. The de com po si tion met hod ba sed on the da ta from the Cen sus of Po pu la tion, 
Ho u se holds and Dwel lings (2011) is used in this pa per. The re sults in di ca te that the dif-
fe ren ce in fer ti lity bet we en wo men with and wit ho ut ter ti ary edu ca tion is 0.35, on ave ra ge 
for the analyzed age co horts. De com po si tion met hod shows that chil dles sness ef fect and 
age com po si tion ef fect ha ve sig ni fi cantly con tri bu ted with over 80% to this dif fe ren ce. This 
fin ding sug gests that post po ning of child be a ring among wo men with ter ti ary edu ca tion 
has a con ti nu o us, do mi nant im por tan ce in the de ter mi ni stic ba sis of the edu ca ti o nal dif-
fe ren ti a tion of fer ti lity. On the ot her si de, a we a ker ra tes ef fect (20–23%) is evi dent in all 
age co horts. Re a son for this is an ab sen ce of fer ti lity re cu pe ra tion among wo men with 
ter ti ary edu ca tion (in con trary to so me Eu ro pean co un tri es), thus re flec ting the sa me (not 
so fa vo ra ble) so cio-eco no mic and in sti tu ti o nal con text of li fe in which all wo men re a li ze 
re pro duc tion.
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