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СА ЖЕ ТАК: Ве о ма из ра же не ме ђу ре пу блич ко-по кра јин ске де мо граф-
ске раз ли ке би ле су једнa од основ них осо бе но сти раз вит ка ста нов ни штва 
СФР Ју го сла ви је. Рас па дом за јед нич ке др жа ве, све но во фор ми ра не државе 
де мо граф ски су ма ње хе те ро ге не, а про ме не су вре ме ном во ди ле ка ели-
ми ни са њу њи хо вих раз ли ка. Ак ту ел на по ли тич ка ре ал ност усло ви ла је и 
да Ре пу бли ка Ср би ја (те ри то ри ја без Ко со ва и Ме то хи је), у де мо граф ском 
по гле ду по ста не ма ње-ви ше хо мо ге но под руч је. Раз ли ке су и да ље при-
сут не, а по себ ност је да су оне вр ло из ра же не у не ким ма њим ре ги о нал ним 
це ли на ма. 

Под руч је ју го и сточ не Ср би је, ко је об у хва та пет окру га (Ја бла нич ки, 
Ни шав ски, Пи рот ски, Пчињ ски, То плич ки) при вла чи по себ ну па жњу. Њега 
чи не оп шти не де мо граф ски вр ло раз ли чи те, али ко је и у ре пу блич ким окви-
ри ма има ју ми ни мал не или мак си мал не вред но сти нај ва жни јих по ка за те ља 
фе р ти ли те та, мо р та ли те та, ми гра ци ја и ста ро сне струк ту ре. 

У ра ду је при ка за на ак ту ел на де мо граф ска си ту а ци ја у ју го и сточ ној 
Ср би ји, као и про ме не на ста ле на кон 1980, и то до оп штин ског ни воа. Утвр-
ђе но је да су оне во ди ле ка ве ћој де мо граф ској хо мо ге ни за ци ји под руч ја. 
Та кве про ме не ства ра ју усло ве за ефи ка сни ју по пу ла ци о ну по ли ти ку. Ујед-
но, још увек при сут не уну тар ре ги о нал не раз ли ке зах те ва ју диференциранe 
ме ре на ни воу ло кал них за јед ни ца при ла го ђе не њи хо вим спе ци фич ним 
по тре ба ма. Та ко ђе, у ра ду је ука за но на ре ал не те шко ће у ве зи с при ку пља њем 
ста ти стич ких по да та ка, као и на огра ни че ња и ре зер ве при ту ма че њу ре-
зул та та.
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КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: де мо граф ске раз ли ке, ре ги о нал ни аспект, сма ње ње 
ста нов ни штва, фер ти ли тет, мор та ли тет, ми гра ци је, де мо граф ско ста ре ње, 
ју го и сточ на Ср би ја

Ве о ма из ра же не ме ђу ре пу блич ко-по кра јин ске де мо граф ске раз ли ке 
пред ста вља ле су јед ну од основ них осо бе но сти раз вит ка ста нов ни штва 
СФРЈ [Bre znik 1990]. Рас па дом за јед нич ке фе де рал не др жа ве, све но во фор-
ми ра не, углав ном уни тар не државе, де мо граф ски су ма ње хе те ро ге не, а 
про ме не су нај че шће во ди ле и ка ели ми ни са њу њи хо вих ме ђу соб них раз-
ли ка [Josipovič 2016; Kot za ma nis and Pa rant 2018]. По ли тич ка ре ал ност, по-
себ но на кон са мо про гла ше ња „Ре пу бли ке Ко со во” (фе бру ар 2008), усло ви ла 
је и да Ре пу бли ка Ср би ја (те ри то ри ја без АП Ко со ва и Ме то хи је), у де мо-
граф ском по гле ду по ста не ма ње-ви ше хо мо ге но под руч је. Раз ли ке су и 
да ље при сут не, а по себ ност је да су оне вр ло из ра же не у не ким ма њим 
ре ги о нал ним це ли на ма. У том сми слу, по себ ну па жњу при вла чи под руч је 
ју го источ не Ср би је (Ни шав ски, То плич ки, Пи рот ски, Ја бла нич ки и Пчињ-
ски управ ни округ), на чи јој се те ри то ри ји на ла зе оп шти не ко је су де мо граф-
ски вр ло раз ли чи те, а исто вре ме но и у ре пу блич ким окви ри ма спа да ју у 
гру пу с ми ни мал ним или мак си мал ним вред но сти ма нај ва жни јих по-
ка за те ља фер ти ли те та, мор та ли те та, ми гра ци ја и ста ро сне струк ту ре 
[Митровић 2012]. То је под руч је и с ре ла тив но ве ли ким уде лом при пад-
ни ка ма њин ских ет нич ких (ал бан ска, ром ска, бу гар ска) и тра ди ци о нал них 
вер ских за јед ни ца (ислам ска). Та ква на гла ше на де мо граф ска ра зно ли кост 
на јед ном, по пу ла ци о но и те ри то ри јал но, ре ла тив но ма лом под руч ју, не-
сум њи во пред ста вља иза зов за ис тра жи ва че, али и за кре а то ре јав них по-
ли ти ка, по себ но у до ме ну по пу ла ци о не по ли ти ке од но сно по ли ти ке пре-
ма по ро ди ци. С тим у ве зи, у ра ду су при ка за не нај ва жни је де мо граф ске 
осо бе но сти под руч ја ју го и сточ не Ср би је сре ди ном дру ге де це ни је 21. ве ка, 
као и смер и ин тен зи тет про ме на на ста лих на кон 1980. Ана ли за је ра ђе на 
до ни воа окру га, с по себ ним освр том на ста ње у оп шти на ма ко је нај ви ше 
од у да ра ју од про се ка. 

ВРЕ МЕН СКИ ОКВИР, ИЗ ВО РИ ПО ДА ТА КА  
И МЕ ТО ДО ЛО ШКЕ НА ПО МЕ НЕ

Рад тре ти ра основ не де мо граф ске ка рак те ри сти ке ста нов ни штва југо-
источне Ср би је у пе ри о ду од по чет ка 1980-их, па до 2017. го ди не. То је раз-
до бље ко је по кри ва тур бу лент не до га ђа је но ви је срп ске исто ри је, а ко је 
се ујед но по кла па с вр ло ин тен зив ним про ме на ма у де мо граф ском раз вит-
ку зе мље. 

Ана ли за је нај ви ше за сно ва на на ре зул та ти ма по пи са ста нов ни штва 
оба вље них од 1981. до 2011. го ди не, као и те ку ће ви тал не ста ти сти ке у 
пе ри о ду 1980–2017. За по дат ке ко ји се од но се на ста нов ни штво ал бан ске 
ет нич ке при пад но сти, ко је је ма сов но бој ко то ва ло по пи се из 1991. и 2011. 
го ди не, ко ри шће не су зва нич не про це не Са ве зног за во да за ста ти сти ку (за 
31. март 1991), као и ау то ро ве про це не (за 30. сеп тем бар 2011) за сно ва не 
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на про це на ма укуп ног ста нов ни штва оп шти на Бу ја но вац и Пре ше во, које 
је ура ди ла тзв. ме ђу на род на екс перт ска гру па [РЗС, 2016] од но сно ре ви-
ди ра ним те ку ћим про це на ма Ре пу блич ког за во да за ста ти сти ку ко је се 
од но се на по че так и крај 2011. го ди не. 

Што се ти че ви тал них до га ђа ја, ко ри шће ни су ис кљу чи во об ја вље ни 
по да ци те ку ће де мо граф ске ста ти сти ке. Тре ба на гла си ти да је из по ли-
тич ких раз ло га, али и због мањ ка во сти при ли ком еви ден ти ра ња ви тал них 
до га ђа ја, про блем, ве ћег или ма њег, об у хва та при су тан и код пра ће ња 
бро ја жи во ро ђе них, умр лих, до се ље них и од се ље них ли ца (на ро чи то ако 
се ра ди о ме ђу на род ним ми гра ци ја ма). То је на ро чи то на гла ше но у слу-
ча ју ста нов ни штва ал бан ске и ром ске на ци о нал но сти, али и у не ким 
ма њим, углав ном се о ским сре ди на ма, због по гре шног еви ден ти ра ња 
ме ста стал ног бо рав ка ли ца. 

До дат ни ме то до ло шки про блем пред ста вља и не пот пу на упо ре ди-
вост рас по ло жи вих ста ти стич ких по да та ка, не са мо по пи сних, већ и о 
ви тал ним до га ђа ји ма. Она је оте жа на због че стих про ме на де фи ни ци је 
укуп ног ста нов ни штва (ста ти стич ки трет ман ста нов ни штва на ра ду или 
бо рав ку у ино стран ству, а у по пи си ма из 2002. и 2011. и ста нов ни штва 
из бе глог из дру гих бив ших ју го сло вен ских ре пу бли ка од но сно ин тер но 
ра се ље них ли ца /ИРЛ/ с Ко со ва и Ме то хи је).1 Уз то, Ре пу блич ки за вод за 
ста ти сти ку (РЗС) ускла ђи ва ње де фи ни ци ја у ви тал ној и по пи сној ста ти-
сти ци углав ном спро во ди с тро го ди шњим вре мен ским по ма ком, што 
до дат но за ма гљу је ре ал ну сли ку о по пу ла ци о ној ди на ми ци.

СМА ЊЕ ЊЕ БРО ЈА СТА НОВ НИ ШТВА КАО ОСНОВ НА ОД ЛИ КА 
СКО РА ШЊИХ ДЕ МО ГРАФ СКИХ ПРО МЕ НА

Ре зул та ти по пи са спро ве де них од 1981. до 2011. упу ћу ју на при су ство 
кон ти ну и ра ног и све ин тен зив ни јег сма ње ња бро ја ста нов ни штва ју го-
и сточ не Ср би је (ЈИС). То ком три де це ни је, број ста нов ни ка тог под руч ја 
сма њен је са 1.121 хи ља де на 983 хи ља де тј. за 12,3% (Та бе ла 1). Исто вре-
ме но је за бе ле же но и сма ње ње ста нов ни штва Ср би је, али оно је би ло ма ње 
ин тен зив но (све га 3%), што је ре зул ти ра ло и сма ње њем уде ла ју го и сточ-
не Ср би је у укуп ном ста нов ни штву зе мље (са 15,0% на 13,6%). 

По чев од 1981, у сва ком на ред ном по пи су еви ден ти ран је ма њи број 
ста нов ни ка ју го и сточ не Ср би је не го у прет ход ном, а про сеч но го ди шње 
сма ње ње је у сва ком ме ђу по пи сном раз до бљу би ло ба рем дво стру ко ве ће 
од оног у прет ход ном (са -1,7‰ на -3,7‰ и за тим на -7,8‰). Не га тив не су 
и вред но сти обе ком по нен те про ме не бро ја ста нов ни ка. У пе ри о ду 1981–
2011. не га ти ван при род ни при ра штај из но сио је 24 хи ља де, док је не га ти ван 
ми гра ци о ни сал до био го то во пет пу та ве ћи (114 хи ља да). При род ни при-

1 Пре ма ме то до ло шким ре ше њи ма за По пис 2002, у укуп но ста нов ни штво ни су укљу-
че на ин тер но ра се ље на ли ца, ко јих је на под руч ју ју го и сточ не Ср би је та да еви ден ти ра но 
око 27 хи ља да. Та ли ца су та ко ђе по пи са на и 2011. го ди не, али су пре ма но вој де фи ни ци ји 
укуп ног ста нов ни штва би ла укљу че на у тзв. уо би ча је но ста нов ни штво Ср би је.
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ра штај је не га ти ван у пе ри о ду 1991–2002, док је ми гра ци о ни сал до био 
не га ти ван у сва три ме ђу по пи сна пе ри о да. Ме ђу тим, у по след њем раз до-
бљу (2002–2011) бе ле жи се пре о крет у по гле ду зна ча ја ко ји ком по нен те 
кре та ња има ју на оства ре но сма ње ње бро ја ста нов ни ка ЈИС-а – не га ти ван 
при род ни при ра штај је, са 57‰, по стао до ми нант на ком по нен та про ме не 
бро ја ста нов ни ка.2

Сма ње ње укуп ног бро ја ста нов ни штва при сут но је и у свих пет окру-
га ко ји чи не под руч је ју го и сточ не Ср би је. На и ме, у вре ме По пи са из 2011. 
број ста нов ни ка је у сва ком окру гу био ма њи не го 1981. (сма ње ње од, 
скром них 2,6% у Ни шав ском окру гу, до огром них 26,2% у Пи рот ском 
– Та бе ла 1). Та ко ђе, тај про цес је био кон ти ну и ран и углав ном све ин тен-
зив ни ји. Из у зе так пред ста вља ју са мо Ни шав ски и Пчињ ски округ, чи је 
је ста нов ни штво у пе ри о ду 1981–1991. има ло ни ску по зи тив ну сто пу ра-
ста (0,7‰, од но сно 1,7‰ го ди шње), али ка сни је, та ко ђе не га тив ну, а у Пчињ-
ском окру гу и ин тен зив но ра сту ћу. Про ме не у по гле ду кре та ња бро ја 
ста нов ни ка во ди ле су ка сма ње њу раз ли ка из ме ђу окру га. Та ко су се Ја бла-
нич ки и Пчињ ски округ у ме ђу по пи сном пе ри о ду 2002–2011, с вред но сти-
ма го ди шње сто пе сма ње ња ста нов ни штва од пре ко -10‰, при дру жи ли 
То плич ком и Пи рот ском окру гу. Пр ва два окру га су се још то ком 1980-их 
од ли ко ва ла ви ше стру ко ни жом не га тив ном (Ја бла нич ки) од но сно по зи-
тив ном сто пом по пу ла ци о ног ра ста (Пчињ ски). Та ко се по чет ком 21. века, 
пре ма сто пи де мо граф ског ра ста, на јед ној стра ни на шао цен трал ни Ни-
шав ски округ, с ни ском не га тив ном, го то во нул том сто пом де мо граф ског 
ра ста, а на дру гој стра ни пре о ста ла че ти ри, услов но ре че на по гра нич на 
окру га, с ви со ким не га тив ним сто па ма ра ста (од -11‰ до -14‰ го ди шње). 

Уну тар ре ги о нал не раз ли ке су мно го упе ча тљи ви је уко ли ко се по сма-
тра ју ни во и смер про ме на ком по нен ти кре та ња ста нов ни штва, а пр вен-
стве но ми гра ци о не. Смер и ин тен зи тет про ме на при род не ком по нен те 
во ди ли су ка хо мо ге ни за ци ји под руч ја југоисточне Ср би је. Природни
прираштај је 1981–1991. био не га ти ван са мо у То плич ком и Пи рот ском 
окру гу, и то с ре ла тив но ни ским го ди шњим сто па ма (ис под -3‰). Исто-
вре ме но, у пре о ста ла три окру га, при род ни при ра штај је био по зи ти ван, 
али су вред но сти про сеч не го ди шње сто пе би ле вр ло раз ли чи те – у Ни-
шав ском и Ја бла нич ком оне су би ле ни ске, као у То плич ком и Пи рот ском 
окру гу, али с по зи тив ним пред зна ком. Нај ве ће од сту па ње од про се ка је 
за бе ле же но у Пчињ ском окру гу (сто па при род ног при ра шта ја од 9,4‰). 
У на ред не две де це ни је про ме не су во ди ле ка не га тив ном при род ном 
при ра шта ју. Та ко су сто пе у пе ри о ду 2002–2011. би ле не га тив не у че ти ри 
од пет окру га (од -5,1‰ до -10,0‰). Пчињ ски округ је је ди ни имао ве ћи 
број жи во ро ђе них не го умр лих, и то у сва три ме ђу по пи сна раз до бља. 
Ме ђу тим, и та мо је сто па при род ног при ра шта ја ин тен зив но опа да ла ка 
не га тив ним вред но сти ма (Tабела 1). 

2 Ту кон ста та ци ју тре ба узе ти с ре зер вом с об зи ром да По пи сом из 2002. у укуп но 
ста нов ни штво ни су би ла укљу че на ИРЛ-а, већ тек По пи сом из 2011. То зна чи да је ствар ни 
не га тив ни ми гра ци о ни сал до у пе ри о ду 1991–2002. био знат но ма њи, а у раз до бљу 2002–2011. 
знат но ве ћи од на ве де ног. 
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Што се ти че миграционекомпоненте, оства ре не про ме не у по сма-
тра ном тро де це ниј ском раз до бљу ни су во ди ле ка сма њи ва њу уну тар ре-
ги о нал них раз ли ка. На про тив, оне су на кон по чет ног ме ђу по пи сног раз-
до бља до ве ле до њи хо вог по ве ћа ња (Та бе ла 1). 

Док су у пе ри о ду 1981–1991. у свих пет окру га вред но сти сто пе ми гра-
ци о ног сал да би ле не га тив не (од -0,8‰ у Ни шком до -7,7‰ у Пчињ ском), 
у на ред ном раз до бљу, у Ни шав ском ме ња ју пред знак, у То плич ком, Пи-
рот ском и Ја бла нич ком су сма ње не, али и да ље не га тив не, док су у Пчињ-
ском окру гу по ста ле још не га тив ни је. У по след њем раз до бљу (2002–2011), 
у Ни шав ском и Пчињ ском је на ста вљен до та да шњи смер про ме на (по ве-
ћа ње вред но сти по зи тив ног од но сно не га тив ног ми гра ци о ног сал да), док 
је у пре о ста ла три окру га пре ки ну то сма њи ва ње сто пе не га тив ног ми гра-
ци о ног сал да. Као ре зул тан та, раз ли ка изме ђу вред но сти ми гра ци о ног 
сал да Ни шав ског и Пчињ ског окру га по ста је ве ћа (+3,6‰ пре ма -12,2‰). 

Та бе ла 1. Укуп но ста нов ни штво и ком по нен те про ме не у ме ђу по пи сним пе ри-
о ди ма. Ср би ја и ЈИС (по окру зи ма), 1981. до 2011.

Те ри то ри ја 
/ пе ри од 

Број ста нов ни ка у 
вре ме по пи са 

По ве ћа ње  
ста нов ни штва 

При род ни  
при ра штај Ми гра ци о ни сал до 

Ра ни ји 
по пи с

Ка сни ји 
по пи с

У пе ри о ду  
(ста новн.)

Го ди-
шње 
(‰)

У пе ри о ду 
(ста новн.)

Го ди-
шње 
(‰)

У пе ри о ду 
(ста новн.)

Го ди-
шње 
(‰)

СР БИ ЈА

1981–1991. 7.460.224 7.548.978 88.754 1,2 171.428 2,3 -82.674 -1,1

1991–2002. 7.548.978 7.498.001 -50.977 -0,6 -171.689 -2,1 120.712 1,5

2002–2011. 7.498.001 7.233.622 -264.379 -3,8 -300.988 -4,3 36.609 0,5

Ју гои сточ на Ср би ја

1981–1991. 1.120.733 1.101.515 -19.218 -1,7 31.442 2,8 -50.660 -4,6

1991–2002. 1.101.515 1.058.099 -43.416 -3,7 -12.463 -1,0 -30.953 -2,6

2002–2011. 1.058.099 982.697 -75.402 -7,8 -42.604 -4,4 -32.798 -3,4

Ни шав ски округ

1981–1991. 386.422 389.112 2.690 0,7 5.631 1,5 -2.941 -0,8

1991–2002. 389.112 381.757 -7.355 -1,7 -12.356 -2,9 5.001 1,2

2002–2011. 381.757 376.319 -5.438 -1,5 -18.231 -5,1 12.793 3,6

То плич ки округ

1981–1991. 118.698 109.411 -9.287 -8,1 -965 -0,8 -8.322 -7,3

1991–2002. 109.411 102.075 -7.336 -6,3 -5.115 -4,4 -2.221 -1,9

2002–2011. 102.075 91.754 -10.321 -11,2 -5.846 -6,3 -4.475 -4,9

Пи рот ски округ

1981–1991. 125.385 115.856 -9.529 -7,9 -3.321 -2,8 -6.209 -5,1

1991–2002. 115.856 105.654 -10.202 -8,4 -8.615 -7,1 -1.587 -1,3

2002–2011. 105654 92.479 -13.175 -14,0 -9.448 -10,0 -3727 -4,0



42

Ја бла нич ки округ

1981–1991. 257.924 250.773 -7.151 -2,8 7.987 3,1 -15.138 -6,0

1991–2002. 250.773 240.923 -9.850 -3,6 -3.484 -1,3 -6.366 -2,4

2002–2011. 240.923 216.304 -24.619 -11,3 -12.297 -5,7 -12.323 -5,7

Пчињ ски округ

1981–1991. 232.304 236.363 4.059 1,7 22.110 9,4 -18.051 -7,7

1991–2002. 236.363 227.690 -8.673 -3,4 17.108 6,7 -25.781 -10,1

2002–2011. 227.690 205.841 -21.849 -10,6 3.218 1,6 -25.067 -12,2

Из вор: За по ве ћа ње/сма ње ње: ко нач ни ре зул та ти по пи са ста нов ни штва из 1981, 1991, 2002. 
и 2011, а за ста нов ни штво оп шти на Бу ја но вац и Пре ше во ко је је бој ко то ва ло по пи се из 1991. 
и 2011, про це не СЗС (за 1991) од но сно про це не ау то ра (2011) на осно ву ре зул та та про це на 
тзв. ме ђу на род ног екс перт ског ти ма и ре ви ди ра них го ди шњих про це на РЗС-а за 2011. го-
ди ну [РЗС, 2016]. За при род ни при ра штај: по да ци РЗС-а о при род ном кре та њу ста нов ни штва 
[РЗС, 2012]
Напомена: По да ци о укуп ном ста нов ни штву од но се се на ста нов ни штво у зе мљи (1981. и 
1991) од но сно ста нов ни штво у зе мљи и гра ђа ни Ср би је ко ји бо ра ве у ино стран ству кра ће 
од јед не го ди не (2002). За 2011. по да ци се од но се на уо би ча је но ста нов ни штво [РЗС, 2012а].

Сво ђе ње ана ли зе на ни жи те ри то ри јал ни ни во не упу ћу је на бит но 
дру га чи је за кључ ке у по гле ду про ме не бро ја ста нов ни ка у пе ри о ду 1981–
2011. и ре ла тив ног зна ча ја при род не и ми гра ци о не ком по нен те. На и ме, 
сма ње ње бро ја ста нов ни штва при сут но је код огром не ве ћи не оп шти на и 
гра до ва с под руч ја ју го и сточ не Ср би је. Од укуп но 28 је ди ни ца ло кал не 
са мо у пра ве (2 гра да и 26 оп шти на), у ме ђу по пи сном раз до бљу 1981–1991. 
по ве ћа ње бро ја ста нов ни штва оства ре но је са мо у гра до ви ма Ниш и Вра-
ње и оп шти на ма Ле ско вац, Бу ја но вац и Пре ше во. Про сеч но го ди шње 
по ве ћа ње из но си ло је од 1,8‰ (Ле ско вац) до 11,7‰ (Пре ше во). Исто вре-
ме но, у пре о ста ле 23 оп шти не сто па ра ста је би ла не га тив на. Про сеч но 
го ди шње сма ње ње кре та ло се у ин тер ва лу од -0,2‰ (Вла ди чин Хан) до 
енорм ног сма ње ња од -50,5‰ (Цр на Тра ва). У 14 оп шти на сма ње ње је било 
пре ко -10‰ го ди шње, а ме ђу њи ма у пет оно је из но си ло пре ко -20‰. У 
пе ри о ду 2002–2011. сма ње ње бро ја ста нов ни ка би ло је још рас про стра ње-
ни је. Прак тич но, тај про цес за хва тио је све оп шти не и гра до ве. Из у зе так 
је нај мно го људ ни ји град Ниш, ко ји је имао про сеч но го ди шње по ве ћа ње 
од 4,0‰. У свим оста лим управ но-ад ми ни стра тив ним је ди ни ца ма про-
сеч но го ди шње сма ње ње из но си ло је од -4,6‰ (Град Вра ње) до -44,8‰ 
(у 8 оп шти на пре ко -20‰). То кон крет но зна чи да су де мо граф ска кре та ња 
у пе ри о ду 1981–2011. во ди ла ка оп ште при сут ном сма ње њу ста нов ни штва, 
а исто вре ме но и ка све ма њим уну тар ре ги о нал ним раз ли ка ма у по гле ду 
вред но сти из ра чу на тих го ди шњих сто па по пу ла ци о ног ра ста.

Про ме не при род не ком по нен те од ви ја ле су се у истом сме ру, али су 
оне још дра стич ни је во ди ле ка хо мо ге ни за ци ји под руч ја ју го и сточ не 
Ср би је. У пр вом ме ђу по пи сном пе ри о ду (1981–1991) број гра до ва и оп шти-
на с не га тив ним по зи тив ним при род ним при ра шта јем био је иден ти чан 
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(по 14). Гра до ви и оп шти не с по зи тив ним при ра шта јем би ли су по пу ла-
ци о но ве ћи (75% укуп ног ста нов ни штва ЈИС-а). Про сеч на го ди шња сто-
па при род ног при ра шта ја кре та ла се у ин тер ва лу од -11,9‰ (Га џин Хан) 
до +23,1‰ (Пре ше во). У на ред ном ме ђу по пи сном раз до бљу, број оп шти на 
с не га тив ним при род ним при ра шта јем по ве ћан је на 23, док је број оних у 
ко јим је број жи во ро ђе них над ма шио број умр лих сма њен за две тре ћи-
не (укуп но их је би ло пет: Ниш, Вра ње, Бу ја но вац, Ме две ђа и Пре ше во). 
Цр на Тра ва је и да ље оп шти на с нај ве ћом сто пом не га тив ног при род ног 
при ра шта ја (-19,0‰), а Пре ше во и да ље оп шти на с нај ве ћим при род ним 
при ра шта јем (24,8‰). И на кон 2002. го ди не кре та ње при род ног при ра шта-
ја по оп шти на ма на ста вља да се од ви ја у истом сме ру, а ин тра ре ги о нал не 
раз ли ке по ста ју све ма ње. У пе ри о ду 2002–2011. број управ но-ад ми ни стра-
тив них је ди ни ца с не га тив ним при род ним при ра шта јем по ве ћан је на 25, 
а оних с по зи тив ним пред зна ком је све ден на све га три (Вра ње, Бу ја но вац 
и Пре ше во). Та ко је удео ста нов ни штва гра до ва и оп шти на с по зи тив ним 
при род ним при ра шта јем у укуп ном ста нов ни штву ју го и сточ не Ср би је 
за са мо две де це ни је све ден са 75% (1981–1991) на 14% (2002–2011). Оп шти-
не Цр на Тра ва и Пре ше во су и у ме ђу по пи сном раз до бљу 2002–2011. би ле 
на гра нич ним по зи ци ја ма пре ма ви си ни сто пе при род ног при ра шта ја, 
али с не што ма њом ап со лут ном раз ли ком про сеч них го ди шњих сто па 
не го 1991–2002. 

Про ме не ми гра ци о ног сал да оп шти на ни су ути ца ле на фор ми ра ње 
дру га чи је оп ште сли ке ју го и сточ не Ср би је до би је не пре ко уви да на ни-
воу окру га. И по ред бит но дру га чи јих де мо граф ских, еко ном ских, и пре 
све га по ли тич ких при ли ка, ко је су ка рак те ри са ле сва ко од три ме ђу по-
пи сна раз до бља, на осно ву из ра чу на тих вред но сти ми гра ци о ног сал да 
мо же се из ве сти исто вет ни за кљу чак да се ра ди о ти пич но еми гра ци о ним 
под руч ји ма. Је ди ни из у зе так је Град Ниш, убе дљи во нај ве ћи ре ги о нал-
ни цен тар, ко ји је у сва три ме ђу по пи сна раз до бља имао по зи тив ну и 
стал но ра сту ћу сто пу ми гра ци о ног сал да (са 1,9‰ у пе ри о ду 1981–1991. 
на 6,2‰ у пе ри о ду 2002–2011). Спо ра дич но, и у не ко ли ко дру гих оп шти-
на Ни шав ског окру га еви ден ти ра не су по зи тив не (Алек си нац у пе ри о ду 
1991–2002, До ље вац и Ме ро ши на у пе ри о ду 2002–2011), али ни ске сто пе 
ми гра ци о ног сал да (ис под 3‰). С об зи ром да се ра ди о при ме ни ви тал-
но-ста ти стич ког ме то да, мо же би ти да је то по сле ди ца евен ту ал них гре-
ша ка у еви ден ци ји ви тал них до га ђа ја, раз ли чи тих де фи ни ци ја укуп ног 
ста нов ни штва, или пак ре зул тат ре ла тив но ве ћег при ли ва из бе гли ца и 
ИРЛ. Што се ти че оп шти на с не га тив ним ми гра ци о ним сал дом, у пе ри-
о ду 1981–1991. из два ја се Оп шти на Цр на Тра ва с нај ве ћом вред но шћу 
сто пе ми гра ци о ног сал да (-42‰ го ди шње). Ка сни је, 1991–2002. и 2002–
2011. као еми гра ци о но нај про пул зив ни је из два ја ју се Оп шти на Бу ја но вац 
и на ро чи то Оп шти на Пре ше во, обе с ве ћин ским уде лом ста нов ни штва 
ал бан ске на ци о нал не при пад но сти [Ђурић и др. 2014]. Исто вре ме но, 
вред но сти сто пе ми гра ци о ног сал да су за Цр ну Тра ву ви ше не го пре по-
ло вље не, што је у мно го ве ћој ме ри ре зул тат све ин тен зив ни јег су жа ва-
ња ми гра ци о не ба зе те оп шти не, и то као ди рект на по сле ди ца ве о ма 
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од ма клог де мо граф ског ста ре ња. Tреба на гла си ти да је и по ја ва из у зет-
но ви со ких сто па не га тив ног ми гра ци о ног сал да Бу ја нов ца и Пре ше ва 
у зна чај ној ме ри ре зул тат ре ла тив но ве ли ког уде ла мла дог и мла ђег сре-
до веч ног ста нов ни штва, ко је је пре ма пра ви лу мно го скло ни је еми гри-
ра њу. 

СВЕ ПРИ СУТ НОСТ НЕ ГА ТИВ НОГ ПРИ РОД НОГ ПРИ РА ШТА ЈА  
И СМЕР ПРО МЕ НА КОМ ПО НЕН ТИ ПРИ РОД НОГ КРЕ ТА ЊА  

У ПЕ РИ О ДУ 1980–2017.

Ско ра шњи по да ци о бро ју жи во ро ђе них и умр лих у ју го и сточ ној 
Ср би ји по твр ђу ју да су и на кон по след њег ме ђу по пи сног раз до бља на-
ста вље на ви ше де це ниј ска кре та ња, ко ја су још од 1990-их ре зул ти ра ла 
не га тив ним при род ним при ра шта јем. На кон 2010. сто па при род ног при-
ра шта ја ста би ли зо ва на је на око -6,5‰, што је два и по пу та ве ћа вред ност 
не го по чет ком 2000-их (Та бе ла 2). Ујед но, не га ти ван при род ни при ра штај 
је од 2009. го ди не при су тан у свим окру зи ма, што зна чи и у Пчињ ском, 
ко ји је је ди ни у по след њем ме ђу по пи сном пе ри о ду имао ве ћи број жи во-
ро ђе них не го умр лих. 

Пи рот ски и Пчињ ски округ се и да ље од ли ку ју мак си мал ним и ми-
ни мал ним вред но сти ма сто пе при род ног при ра шта ја, с тим што су оне 
пр ви пут, на кон 1980. го ди не, с истим пред зна ком. Исто вре ме но, по сма-
тра но на ни воу окру га, на ста вље но је сма њи ва ње уну тар ре ги о нал них 
раз ли ка.3 

Та бе ла 2. Ком по нен те при род ног кре та ња ста нов ни штва. Ср би ја и ЈИС (по 
окру зи ма), 1980–1982. до 2015–2017. (тро го ди шњи про сек, у про ми ли ма)

Те ри то ри ја / по ка за тељ 1980–1982. 1990–1992. 2001–2003. 2010–2012. 2015–2017.

 СР БИ ЈА 

Сто па на та ли те та 13,8 11,4 10,5 9,3 9,2

Сто па мор та ли те та 10,0 11,4 13,6 14,2 14,6

Сто па при род ног при ра шта ја 3,7 -0,0 -3,1 -4,9 -5,3

 Ју го и сточ на Ср би ја 

Сто па на та ли те та 13,6 12,8 11,2 8,6 8,7

Сто па мор та ли те та 9,9 11,8 13,7 15,0 15,1

Сто па при род ног при ра шта ја 3,7 1,0 -2,6 -6,4 -6,5

Ни шав ски округ 

Сто па на та ли те та 12,5 10,8 9,6 8,7 8,8

Сто па мор та ли те та 9,5 11,9 13,8 14,7 14,9

Сто па при род ног при ра шта ја 3,0 -1,1 -4,3 -6,0 -6,1

3 У ана ли зи ра ном раз до бљу 1980–2017, ми ни мал на вред ност ин тер ва ла ва ри ја ци је 
сто пе при род ног при ра шта ја до стиг ну та је у пе ри о ду 2015–2017. (7,4 про мил на по е на – Та-
бе ла 2). 
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То плич ки округ 

Сто па на та ли те та 11,1 12,1 10,8 8,0 8,7

Сто па мор та ли те та 11,4 14,8 16,0 16,7 17,5

Сто па при род ног при ра шта ја -0,4 -2,6 -5,2 -8,7 -8,8

Пи рот ски округ 

Сто па на та ли те та 11,0 9,2 7,7 6,7 7,4

Сто па мор та ли те та 11,8 15,4 16,3 18,0 17,9

Сто па при род ног при ра шта ја -0,8 -6,2 -8,7 -11,4 -10,5

Ја бла нич ки округ 

Сто па на та ли те та 13,4 12,4 10,8 8,3 8,3

Сто па мор та ли те та 9,2 11,0 14,1 16,1 16,1

Сто па при род ног при ра шта ја 4,2 1,4 -3,3 -7,9 -7,8

Пчињ ски округ 

Сто па на та ли те та 18,1 18,6 16,1 9,9 9,4

Сто па мор та ли те та 9,3 9,4 11,1 12,1 12,5

Сто па при род ног при ра шта ја 8,8 9,2 5,0 -2,2 -3,1

Из вор: Про ра чун ау то ра на осно ву по да та ка о бро ју жи во ро ђе них и умр лих и про це ње ног 
бро ја ста нов ни ка (про це не РЗС) у по пи сним го ди на ма (пре ма та да шњој де фи ни ци ји укуп-
ног ста нов ни штва), и 2016. 

Што се ти че оп штин ског ни воа, при род ни при ра штај је пре ма по да-
ци ма ко ји се од но се на раз до бље на кон 2010. го ди не по зи ти ван је ди но у 
Пре ше ву и то с ре ла тив но ни ском сто пом ко ја је у раз до бљу 2015–2017. 
из но си ла 3,6‰. У Бу ја нов цу је прак тич но на нул том ни воу (0,1‰ у 2015–
2017), док је у свим оста лим оп шти на ма не га ти ван (од -2,7‰ у Вра њу до 
-33,1‰ у Цр ној Тра ви). По ре ђе ња ра ди, 1980–1982. у ве ћи ни оп шти на (15 
од 28) при род ни при ра штај је био по зи ти ван, али је ин тер вал ва ри ја ци је 
(28,9 про мил них по е на) био ма њи не го 2015–2017. (36,7 про мил них по е на). 
Ипак, иа ко је ак ту ел на раз ли ка из ме ђу мак си мал не и ми ни мал не вред но-
сти сто пе при род ног при ра ш таја ве ћа у од но су на ра не осам де се те, а по-
себ но на ра не де ве де се те го ди не 20. ве ка, под руч је ју го и сточ не Ср би је 
је са да хо мо ге ни је, по нај ви ше због чи ње ни це да се без ма ло све оп шти не 
на ла зе у зо ни не га тив ног при род ног при ра шта ја.

Кон ста та ци ја о све ма њим раз ли ка ма из ме ђу окру га мо же се из ве сти 
и при ли ком раз ма тра ња ни воа сто пе на та ли те та. На и ме, Пи рот ски и 
Пчињ ски округ су у сва ком од пет иза бра них тро го ди шњих пе ри о да има-
ли ми ни мал не (Пи рот ски) и мак си мал не вред но сти сто пе на та ли те та 
(Пчињ ски), али је раз ли ка би ва ла све ма ња (са 9,4 у 1990–1992. на 2,0 про-
мил на по е на у 2015–2017). Та кве про ме не пред ста вља ју про из вод на глог 
сма њи ва ња сто пе на та ли те та у Пчињ ском окру гу (из ме ђу 1980–1982. и 
2015–2017. оне су го то во пре по ло вље не, са 18,1‰ на 9,4‰). Исто вре ме но, 
сма ње ње је би ло при сут но и у Пи рот ском окру гу, али се оно од ви ја ло 
мно го спо ри је.
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Гра нич не вред но сти сто пе смрт но сти у ју го и сточ ној Ср би ји, по но во 
су из ра чу на те за Пи рот ски (мак си мал не) и Пчињ ски округ (ми ни мал не 
вред но сти). У оба окру га про ме не су се од ви ја ле у сме ру по ве ћа ња бро ја 
умр лих на 1.000 ста нов ни ка. Оно је би ло ин тен зив ни је у Пи рот ском окру-
гу, али пр вен стве но из ме ђу 1980–1982. и 1990–1992. Ка сни ја по ве ћа ња 
сто пе смрт но сти би ла су ре ла тив но под јед на ког ин тен зи те та, а раз ли ка 
из ме ђу та два окру га ста би ли зо ва ла се на око 5,5 про мил них по е на. 

Оства ре не про ме не сто пе на та ли те та и сто пе мор та ли те та су и на 
оп штин ском ни воу би ле ујед на че не у сме ру, али не и у ин тен зи те ту. Уко-
ли ко се по ре де вред но сти те две ком по нен те са мо у по чет ном и по след-
њем тро го ди шњем раз до бљу, та да су оне би ле опа да ју ће у слу ча ју сто пе 
на та ли те та, а рас ту ће у слу ча ју сто пе мор та ли те та.4 У пе ри о ду 2015–2017. 
вред но сти ин дек са ра ста (1980–1982. = 100) су за сто пе на та ли те та би ле 
у ин тер ва лу од 44 (Пре ше во) до 104 (Бој ник), док су за сто пе мор та ли те-
та би ле у ин тер ва лу од 109 (Пре ше во) до 308 (Цр на Тра ва). 

Не у јед на че ни тем по сма ње ња сто пе на та ли те та по оп шти на ма ре зул-
ти рао је ве ли ким сма ње њем раз ли ка из ме ђу мак си мал них и ми ни мал них 
вред но сти. У пе ри о ду 1980–1982, раз ли ка из ме ђу нај ве ће (26,8‰ у Пре ше ву) 
и нај ма ње вред но сти (6,3‰ у Га џи ном Ха ну) из но си ла је 20,5 про мил них 
по е на. Три и по де це ни је ка сни је, раз ли ка је би ла три пу та ма ња (6,8 про-
мил них по е на). Пре ше во је, и по ред нај ин тен зив ни јег сма ње ња, и у пе ри-
о ду 2015–2017. би ло оп шти на с нај ве ћом, али ре ла тив но ни ском, сто пом 
на та ли те та (11,8‰). Исто вре ме но, ми ни мал на вред ност је сма ње на за при-
бли жно пе ти ну, до сти гав ши вр ло ни ских 5,0‰ (Цр на Тра ва). 

При ли ком раз ма тра ња за бе ле же них про ме на ни воа сто пе на та ли те-
та по оп шти на ма, али и окру зима, тре ба има ти у ви ду на по ме не из ме то-
до ло шког де ла, што под ра зу ме ва опрез при ли ком до но ше ња за кљу ча ка 
на осно ву до би је них ре зул та та, ка ко за Пре ше во, та ко и за Цр ну Тра ву. 
И то не са мо због не пот пу ног об у хва та бро ја жи во ро ђе не де це, већ и због 
про бле ма у ве зи с из ра дом пре ци зних про це на укуп ног ста нов ни штва, 
што се од но си, у ве ћој или ма њој ме ри, на обе оп шти не. Али и не са мо 
на њих. 

Не у јед на че ни ин тен зи тет по ве ћа ња вред но сти сто пе мор та ли те та по 
оп шти на ма, тј. ње го во нај спо ри је по ве ћа ње у Пре ше ву и Бу ја нов цу (са 
ин дек си ма ра ста од 109 од но сно 120), ко је су по чет ком по сма тра ног пе-
ри о да спа да ле у гру пу оних с нај ни жим сто па ма смрт но сти, уз исто вре-
ме но њи хо во ви ше стру ко по ве ћа ње (ин дек си ра ста од 200 до пре ко 300) 
у оп шти на ма ко је су 1980–1982. има ле нат про сеч не (Ба бу шни ца, Цр на 
Тра ва) или нај ве ће вред но сти (Га џин Хан) до ве ле су до знат ног по ве ћа ња 
раз ли ка из ме ђу ми ни мал них и мак си мал них вред но сти тог по ка за те ља 
смрт но сти ста нов ни штва. Та ко је у раз до бљу 2015–2017. број умр лих на 

4 Та ква кон ста та ци ја ва жи за све оп шти не, с из у зет ком Оп шти не Бој ник за ко ју је 
2015–2017. из ра чу на та сто па на та ли те та би ла не знан то ве ћа не го 1980–1982. (10,7‰ пре ма 
10,3‰).
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1.000 ста нов ни ка у Пре ше ву и Бу ја нов цу из но сио 8,1 и 10,4, док је исто-
вре ме но у Цр ној Тра ви и Га џи ном Ха ну био пре ко три пу та ве ћи (38,1 и 
31,3). Ујед но, у ју го и сточ ној Ср би ји је ви ше стру ко по ве ћан и ин тер вал 
ва ри ја ци је сто пе мор та ли те та по оп шти нама, са 8,5 про мил них по е на у 
раз до бљу 1980–1982. на 30,0 про мил них по е на у 2015–2017. 

Број жи во ро ђе них и умр лих, и при род ни при ра штај као њи хо ва ре-
зул тан та не по сред но су од ре ђе ни ни во ом фер ти ли те та пре ма ста ро сти 
од но сно ни во ом мор та ли те та пре ма ста ро сти и по лу. Ме ђу тим, кон кре тан 
обим при род ног при ра шта ја, као и обе ње го ве ком по нен те, у из ве сној 
ме ри, још ди рект ни је су де тер ми ни са ни број но шћу укуп ног ста нов ни штва 
и ње го вом ста ро сном и пол ном струк ту ром. У том сми слу, ста нов ни штво 
ју го и сточ не Ср би је не пред ста вља из у зе так, већ на про тив, пру жа сна жну 
по твр ду зна ча ја ди фе рен ци ра не ста ро сне струк ту ре на ни во, смер и ин тен-
зи тет про ме на при род ног кре та ња ста нов ни штва. Овом при ли ком, нај пре 
ће би ти ука за но са мо на кре та ње не ко ли ко нај ва жни јих ин ди ка то ра фер-
ти ли те та (сто па укуп ног фер ти ли те та) и мор та ли те та (оче ки ва но тра ја ње 
жи во та при жи во ро ђе њу и сто па смрт но сти одој ча ди). Оних, чи ји ни во 
ни је под ути ца јем са ста ва ста нов ни штва пре ма ста ро сти и по лу, а у ци љу 
до но ше ња што пре ци зни је оце не да ли су про ме не у по след њих не ко ли ко 
де це ни ја во ди ле ка де мо граф ској хо мо ге ни за ци ји или да љој хе те ро ге ни-
за ци ји тог под руч ја. 

Уко ли ко се про ме не фертилитета ста нов ни штва ју го и сточ не Ср би је 
по сма тра ју са мо пре ко бро ја жи во ро ђе не де це по јед ној же ни у ре про дук-
тив ној ста ро сти, тј. сто пе укуп ног фер ти ли те та (СУФ), та да се ну жно 
на ме ће за кљу чак да су оне вр ло слич не про ме на ма сто пе на та ли те та, и то 
ка ко пре ма сме ру, та ко и пре ма ин тен зи те ту. След стве но, и ре ла ци је у 
од но су на ни во истог ин ди ка то ра на ни воу Ср би је као це ли не вр ло су 
ста бил не. Уко ли ко се по сма тра ју про сеч не вред но сти СУФ-а за тро го ди-
шња раз до бља око 1991, 2002. и 2011. и 2016, та да је вр ло очи глед но на гло 
сма њи ва ње бро ја жи во ро ђе не де це по же ни (са 1,97 на 1,37 – Та бе ла 3). То 
сма ње ње се од ви ја ло знат но ин тен зив ни је од про сеч ног на ни воу Ср би је, 
а ју го и сточ на Ср би ја је за две де це ни је по ста ла, од под руч ја с нат про сеч-
ном СУФ, под руч је с пот про сеч ном вред но шћу тог по ка за те ља.

По сма тра но према окру зи ма, про ме не ни воа фер ти ли те та углав ном 
су се од ви ја ле у ис то ме сме ру, опа да ле у раз до бљу од 1990–1992. до 2010–
2012, и за тим се успо ре но по ве ћа ва ле (Та бе ла 3). Про ме не су би ле нај и зра-
же ни је у Ја бла нич ком и Пчињ ском окру гу, где је про сеч ни фер ти ли тет 
за 25 го ди на сма њен за 0,5 (Ја бла нич ки) од но сно 1,2 (Пчињ ски) де те та по 
же ни. По себ но се из два ја Пчињ ски, ко ји је од окру га с нај ве ћим фер ти ли-
те том (2,54 де те та по же ни у 1990–1992), по стао округ с нај ни жом вред-
но шћу СУФ-а (1,38 у 2015–2017). Пад фер ти ли те та у оста ла три окру га 
био је мно го успо ре ни ји, по себ но у Пи рот ском, ко ји се по чет ком де ве де-
сетих го ди на 20. ве ка од ли ко вао нај ни жом вред но шћу. Кон крет не про-
ме не ни воа фер ти ли те та према окру зи ма до ве ле су до зна чај ног сма ње ња 
уну тар ре ги о нал них раз ли ка (од ви со ких 0,94 на све га 0,18).
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Та бе ла 3. Сто па укуп ног фер ти ли те та. Ср би ја и ЈИС (пo окру зи ма), тро го ди шњи 
про се ци око 1991, 2002, 2011. и 2016. го ди не

Те ри то ри ја 1990–1992. 2001–2003. 2010–2012. 2015–2017.
СР БИ ЈА 1,71 1,58 1,42 1,47
Ју го и сточ на Ср би ја 1,97 1,75 1,37 1,40
Ни шав ски округ 1,71 1,49 1,35 1,40
То плич ки округ 2,00 1,84 1,42 1,54
Пи рот ски округ 1,60 1,35 1,22 1,38
Ја бла нич ки округ 1,89 1,69 1,37 1,40
Пчињ ски округ 2,54 2,33 1,44 1,36

Из вор: Про ра чун ау то ра на осно ву по да та ка о бро ју жи во ро ђе них пре ма ста ро сти мај ке и 
про це ње ног жен ског ста нов ни штва пре ма ста ро сти (про це не РЗС) у по пи сним го ди на ма 
(пре ма та да ва же ћој де фи ни ци ји укуп ног ста нов ни штва) и у 2016.

Про ме не вред но сти СУФ-а би ле су још ин тен зив ни је на оп штин ском 
ни воу. Оче ки ва но, има ју ћи у ви ду кре та ње сто пе на та ли те та, и пад фер-
ти ли те та је у истом раз до бљу био нај и зра же ни ји у оп шти на ма Бу ја но вац 
и Пре ше во. Вред ност СУФ-а је, у по чет ном тро го ди шњем раз до бљу у 
од но су на ста ње из 2015–2017, у Бу ја нов цу би ла ве ћа за два и по пу та (3,15 
пре ма 1,27), а у Пре ше ву ви ше не го тро стру ко ве ћа (4,22 пре ма 1,35). Та ко 
су те две из ра зи то ви со ко фер ти ли тет не оп шти не, за 25 го ди на, а у слу ча-
ју Пре ше ва и за 15 го ди на, од оп шти на с нај ви шим фер ти ли те том, не 
са мо у ју го и сточ ној Ср би ји не го и у це лој Ср би ји, по ста ле, ба рем, на осно-
ву зва нич них ста ти стич ких по да та ка, оп шти не с из ра зи то ни ском, и та ко-
ђе у окви ру под руч ја и це ле зе мље, пот про сеч ном вред но шћу СУФ-а.

Ина че, док је раз ли ка из ме ђу мак си мал не и ми ни мал не вред но сти 
СУФ-а у 1990–1992. из но си ла 2,8, а у 2001–2003. чак 3,3 де те та по же ни 
(у оба раз до бља гра нич не вред но сти су из ра чу на те за Пре ше во и Ба бу-
шни цу), у 2015–2017. раз ли ка је све де на на ма ње од јед ног де те та (0,77). 
У том тро го ди шњем раз до бљу, нај ве ћа сто па укуп ног фер ти ли те та из ра-
чу на та је у Оп шти ни Бој ник (1,96),5 а нај ма ња у Оп шти ни Вла со тин це 
(1,18), обе у Ја бла нич ком окру гу. 

За раз ли ку од оп ште сто пе на та ли те та и сто пе укуп ног фер ти ли те-
та, ко је су има ле опа да ју ћи смер, про ме не оп ште сто пе мор та ли те та и 
по ка за те ља мор та ли те та код ко јих је го то во у пот пу но сти ути цај смрт-
но сти пре ма ста ро сти, има ле су су про тан смер. Док се сто па мор та ли те-
та кон ти ну и ра но по ве ћа ва ла, про ме не вред но сти сто пе смрт но сти одој-
ча ди и оче ки ва ног тра ја ња жи во та при жи во ро ђе њу ука зи ва ле су на вр ло 
из ра же но сма ње ње смрт но сти.

5 Бој ник се из два ја и као оп шти на с ре ла тив но ви со ком и при лич но ста бил ном вред-
но шћу СУФ-а. У по сма тра ним тро го ди шњим раз до бљи ма вред но сти су би ле 2,10; 2,33; 1,91 
и 1,96. Тре ба на по ме ну ти да је Бој ник оп шти на ко ја у ју го и сточ ној Ср би ји има нај ве ћи удео 
ста нов ни штва ром ске на ци о нал но сти (14,9%), ко је се од ли ку је нат про сеч ним ре про дук тив-
ним нор ма ма. 
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Смрт ност одој ча ди пред ста вља је дан од нај ва жни јих по ка за те ља мор-
та ли те та ста нов ни штва, и све до пре не ко ли ко де це ни ја би ла је, чак и у 
Евро пи, је дан од основ них ин ди ка то ра со цио-еко ном ских усло ва жи во та 
ста нов ни штва [Радивојевић 2018]. Број умр ле одој ча ди на 1.000 ста нов-
ни ка је у ју го и сточ ној Ср би ји у по сма тра ном раз до бљу кон ти ну и ра но 
опа дао, та ко да је са ви со ких 33,2‰ у 1980–1982, до 2015–2017. био, све ден 
на, за са вре ме не усло ве, уме рен ни во од 6,1‰ (Та бе ла 4). Сто па смрт но сти 
одој ча ди је на том под руч ју то ком чи та вог пе ри о да би ла ис под про сеч не 
за Ср би ју, али с ја сном тен ден ци јом ка сма њи ва њу раз ли ке. Док је у по чет-
ном тро го ди шњем раз до бљу она из но си ла 11 про мил них по е на, у по след њем 
раз до бљу све де на је на све га један про мил ни по ен. 

Та бе ла 4. Сто па смрт но сти одој ча ди (на 1.000 жи во ро ђе ња). Ср би ја и ЈИС (пo окру-
зи ма), тро го ди шњи про се ци око 1981, 1991, 2002, 2011. и 2016. 

Те ри то ри ја 1980–1982. 1990–1992. 2001–2003. 2010–2012. 2015–2017.
СР БИ ЈА 22,2 15,7  9,8 6,4 5,1
Ју го и сточ на Ср би ја 33,2 20,5 12,2 8,7 6,1
Ни шав ски округ 24,1 13,6 12,9 9,0 5,8
То плич ки округ 22,5 16,7 10,0 7,7 6,2
Пи рот ски округ 27,5 16,7 15,7 9,2 5,7
Ја бла нич ки округ 28,7 20,8 15,3 8,6 5,9
Пчињ ски округ 52,5 28,8  9,4 8,3 6,9

Из вор: Про ра чун ау то ра на осно ву по да та ка о смрт но сти де це мла ђе од го ди ну да на и бро ју жи-
во ро ђе не де це (процене РЗС).

И према окру зи ма је тренд про ме не смрт но сти нај мла ђих исто ве тан 
– вред но сти сто пе смрт но сти одој ча ди су сву да опа да ју ће. Сма ње ње, како 
ре ла тив но, та ко и ап со лут но, би ло је нај ве ће у Пчињ ском, а нај ма ње у 
То плич ком окру гу. То су окру зи у ко ји ма је по чет ком 1980-их број умр ле 
одој ча ди на 1.000 жи во ро ђе них био нај ве ћи (Пчињ ски, 52,5‰) од но сно 
нај ма њи (То плич ки, 22,5‰). Раз ли чит тем по сма ње ња по окру зи ма је до 
2015–2017. ре зул ти рао вред но сти ма ко је су би ле из ме ђу 6,9‰ (Пчињ ски) 
и 5,7‰ (Пи рот ски). Та ко је раз ли ка из ме ђу мак си мал не и ми ни мал не 
вред но сти сто пе смрт но сти одој ча ди сма ње на са 30,0 на за не мар љи ви 1,1 
про мил ни по ен. 

Про ме не у ни воу сто пе смрт но сти одој ча ди би ле су ин тен зив ни је на 
ни воу оп шти на. Оне ни су увек би ле исто смер не, али су у по след њем 
тро го ди шњем раз до бљу 2015–2017. вред но сти сву где, без из у зет ка, би ле 
ма ње не го 1980–1982. Ујед но, због не јед на ке бр зи не про ме на, и код тог 
по ка за те ља утвр ђе но је вр ло зна чај но сма ње ње ме ђу оп штин ских раз ли ка 
у по гле ду мак си мал них и ми ни мал них вред но сти, што је још јед на пот-
вр да од ви ја ња про це са де мо граф ске хо мо ге ни за ци је под руч ја ју го и сточ-
не Ср би је. Та ко су, нпр. 1980–1982, оп штин ске вред но сти сто пе смрт но сти 
одој ча ди би ле из ме ђу 14,0‰ у Вла ди чи ном Ха ну и 82,1‰ у Пре ше ву (обе 
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оп шти не при па да ју Пчињ ском окру гу). Три де це ни је ка сни је (2010–2012), 
у ју го и сточ ној Ср би ји је про сеч на сто па смрт но сти одој ча ди све де на на 
че твр ти ну по чет не вред но сти, мак си мал на сто па смрт но сти је сма ње на 
на 26,5‰ (Ме ро ши на), док је у че ти ри оп шти не смрт ност одој ча ди би ла 
на нул том ни воу (то ком три го ди не без ијед ног смрт ног слу ча ја). У по-
след њем тро го ди шњем пе ри о ду вред ност сто пе смрт но сти одој ча ди још 
је ни жа, с мак си мал ном од 15,6‰ (Свр љиг у Ни шав ском окру гу), и ми-
ни мал ном нул том сто пом у че ти ри оп шти не (Ра жањ, та ко ђе у Ни шав ском 
окру гу, као и Ме две ђа, Цр на Тра ва и Тр го ви ште).

И овом при ли ком тре ба по ме ну ти Пре ше во, ко је је, пре ма зва нич ним 
по да ци ма РЗС-а, пре шло пут од оп шти не с нај ви шом, и ујед но вр ло ви-
со ком сто пом смрт но сти одој ча ди (82,1‰ у 1980–1982), до оне, чак и у 
европ ским раз ме ра ма, с вр ло ни ском сто пом (3,8‰ у 2015–2017). Сва ка ко, 
по но во тре ба би ти оба зрив у по гле ду тач но сти ста ти стич ких по да та ка, 
али не сум њи во је да се ра ди о вр ло бр зом сма ње њу.

Та бе ла 5. Оче ки ва но тра ја ње жи во та при жи во ро ђе њу, пре ма по лу (у год.). Ср би ја 
и ЈИС (по окру зи ма), тро го ди шњи про се ци око 1991, 2002, 2011. и 2016.

Те ри то ри ја 
Му шко Жен ско

1990–
1992.

2001–
2003.

2010–
2012.

2015–
2017.

1990–
1992.

2001–
2003.

2010–
2012.

2015–
2017.

СР БИ ЈА 68,7 69,7 72,2 72,9 74,7 75,1 77,3 77,8
Ју го и сточ на Ср би ја 69,5 70,8 72,1 73,3 74,4 75,3 76,8 77,7
Ни шав ски округ 69,5 71,7 72,5 73,9 74,2 76,0 77,3 78,1
То плич ки округ 68,6 70,9 71,1 72,1 73,1 75,0 76,1 76,8
Пи рот ски округ 70,1 71,7 72,0 73,7 74,9 75,7 76,5 78,3
Ја бла нич ки округ 69,7 69,9 72,0 72,7 74,7 74,3 76,2 77,1
Пчињ ски округ 69,2 69,8 71,5 72,6 74,5 74,8 76,7 76,5

Из вор: Про ра чун ау то ра на осно ву по да та ка о смрт но сти пре ма ста ро сти и по лу и про це ње-
ног бро ја ста нов ни ка (про це не РЗС) у по пи сној го ди ни (пре ма та да ва же ћој де фи ни ци ји 
укуп ног ста нов ни штва), и 2016.

Про ме не ду жи не оче ки ва ног тра ја ње жи во та при жи во ро ђе њу (Ео) 
су мно го уме ре ни је, го то во без из у зет ка истог сме ра про ме не, и без на гла-
ше них раз ли ка из ме ђу окру га. То се умно го ме мо же об ја сни ти и ка рак-
те ром тог ин ди ка то ра мор та ли те та чи ја се вред ност утвр ђу је на осно ву 
смрт но сти ста нов ни штва пре ма ста ро сти, тј. да она не за ви си од ак ту ел-
не ста ро сне струк ту ре ста нов ни штва. По ре ђе њем тро го ди шњих про се ка 
по чет ком (1990–1992) и кра јем (2015–2017) по сма тра ног пе ри о да, утвр ђе-
но је да је на под руч ју ЈИС-а оче ки ва но тра ја ње жи во та при жи во ро ђе њу 
му шког ста нов ни штва би ло ду же, а жен ског кра ће не го у Ср би ји као 
це ли ни (Та бе ла 5). Кон крет ни ре зул та ти за тро го ди шње пе ри о де око три 
по след ње по пи сне го ди не (1991, 2002. и 2011) и око 2015. го ди не ука зу ју на 
кон ти ну и ра но сма ње ње смрт но сти у сва ком од пет окру га и то за оба по ла. 
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Вред но сти Ео су у 2015–2017. би ле ве ће не го 1990–1992. и то, за му шко 
ста нов ни штво, од 3,0 (Ја бла нич ки) до 4,4 го ди не (Ни шав ски округ), а за 
жен ско, од 2,0 (Пчињ ски) до 3,9 (Ни шав ски округ). Про ме ње на је и раз ли ка 
изме ђу мак си мал них и ми ни мал них ду жи на оче ки ва ног тра ја ња жи во та 
ста нов ни штва окру га, код му шког она је не знат но по ве ћа на (са 1,5 на 1,8), 
а код жен ског ста нов ни штва не знат но сма ње на (са 1,9 на та ко ђе 1,8 го ди на). 
У по гле ду нај ду жег и нај кра ћег жи вот ног ве ка из два ја ју се два окру га. 
Ако се по сма тра ју са мо пр ви и по след њи тро го ди шњи пе ри од, то су, То-
плич ки, с нај кра ћим оче ки ва ним тра ја њем жи во та при жи во ро ђе њу му-
шког ста нов ни штва, и Пи рот ски округ, с нај ду жим оче ки ва ним тра ја њем 
жи во та жен ског ста нов ни штва.

И по да ци о ду жи ни оче ки ва ног тра ја ња жи во та за ста нов ни штво оп-
шти на ука зу ју на исти смер кре та ња, ко ји је већ уо чен и на ни воу окру га. 
На и ме, и по ред из ра же ни јих осци ла ци ја,6 ја сно се уо ча ва све при сут но про-
ду же ње оче ки ва ног тра ја ња жи во та, ка ко му шког (у 27 од 28), та ко и жен ског 
ста нов ни штва (у 26 од 28 оп шти на). Исто вре ме но, до шло је и до сма ње-
ња раз ли ке из ме ђу мак си мал не и ми ни мал не ду жи не оче ки ва ног тра ја ња 
жи во та. Из ме ђу 1990–1992. и 2015–2017. она је за му шко ста нов ни штво 
сма ње на са 6,6 на 5,7 го ди на, а за жен ско још ви ше, са 6,4 на 4,9 го ди на. 

СТАЛ НО СТА РЕ ЊЕ И ДУ БО КА ДЕ МО ГРАФ СКА СТА РОСТ КАО 
ЧИ НИ ЛАЦ И НЕ ИЗ БЕ ЖНА ПОСЛЕДИЦА ДО СА ДА ШЊИХ  

ДЕ МО ГРАФ СКИХ КРЕ ТА ЊА

Де тер ми нан те не га тив них вред но сти при род ног при ра шта ја и ми гра-
ци о ног сал да су ком плек сне и не мо гу се све сти са мо на оне ко је не по сред-
но од ре ђу ју ни во фер ти ли те та и мор та ли те та, као ни на оне ко је ди рект но 
усло вља ва ју еми гра ци о не и ими гра ци о не то ко ве. У том сми слу, нео п ход но 
је узе ти у раз ма тра ње и ста ро сну струк ту ру, ко ја је вр ло зна ча јан чи ни лац 
и оквир у ко јем се од ви ја ју про ме не при род не и ми гра ци о не ком по нен те 
кре та ња ста нов ни штва. У слу ча ју ју го и сточ не Ср би је, ста ро сна струк ту ра 
до дат но је по ја ча ва ла ути цај основ них узроч ни ка сма ње ња ста нов ни штва, 
а пре све га не га тив ног при род ног при ра шта ја [Пенев и Стан ко вић 2017]. 
Та кве ре ла ци је су при сут не и на ни воу Ср би је као це ли не, али и у ши рем 
европ ском окру же њу [Stojilković-Gnja to vić i Se ku lić 2017]. 

Са сво је стра не, и ста ро сна струк ту ра ста нов ни штва југоисточне 
Ср би је фор ми ра на је под не по сред ним деј ством ра ђа ња и уми ра ња, као 
и ми гра ци о ног сал да. И то не са мо њи хо вог оби ма, већ и са ста ва пре ма 
ста ро сти и по лу. Ујед но, она је об ли ко ва на и под сна жним деј ством на сле-
ђе не ста ро сне струк ту ре ко ја, не са мо да пред ста вља оквир за ак ту ел ни 
ста ро сни са став, већ де лу је и пре ко тзв. де мо граф ске инер ци је, ко ја се 
нај о чи глед ни је ма ни фе сту је пре ко мно го ин тен зив ни је про ме не оби ма ра-
ђа ња не го про ме не сто пе фер ти ли те та (та бе ле 2 и 3), као и кроз по ве ћа ње 

6 На гла ше не осци ла ци је ду жи не оче ки ва ног тра ја ња жи во та оче ки ва не су и че сто су 
при сут не и код дру гих ма лих по пу ла ци ја, по нај ви ше због „осе тљи во сти” ана ли зи ра ног 
по ка за те ља смрт но сти на ва ри ја ци је би ло ко је спе ци фич не сто пе смрт но сти према ста ро сти. 
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оп ште сто пе смрт но сти ко је се од ви ја ло исто вре ме но с про ду же њем оче-
ки ва ног тра ја ња жи во та (та бе ле 2 и 5).

 За бо ље са гле да ва ње ка рак те ра и сме ра про ме не ста ро сне струк ту-
ре ста нов ни штва ју го и сточ не Ср би је у по сма тра ном пе ри о ду, до вољ но је 
на ве сти са мо вред но сти не ких основ них по ка за те ља де мо граф ске ста ро-
сти у вре ме по пи са оба вље них из ме ђу 1981. и 2011. и ре зул та те но ви јих 
про це на ста нов ни штва (Та бе ла 6). То су, пре све га, удео мла дих (до 15 го ди-
на) у укуп ном ста нов ни штву, ко ји је ни зак и опа да ју ћи (са 21,3% у 1981. 
на 14,2% у 2016), удео ста рих (65 или ви ше го ди на) ко ји је ви сок и рас ту-
ћи (са 10,9% на 19,8%), за тим вред но сти ин дек са ста ре ња, ко је су за са мо 
две де це ни је удво стру че не (са 0,51 у 1981. на 1,03 у 2002) и на ста вља ју да 
се по ве ћа ва ју (1,39 у 2016) и ме ди јал на ста рост, ко ја је за са мо 35 го ди не 
по ве ћа на за го то во 10 го ди на (са 34,1 у 1981. на 43,4 го ди не у 2016).

Та кав смер и ин тен зи тет тран сфор ма ци ја нај ва жни је де мо граф ске 
струк ту ре ко је су оства ре не на под руч ју ју го и сточ не Ср би је из ме ђу 1981. 
и 2016. го ди не иден тич ни су они ма ко је су у истом раз до бљу би ле при-
сут не на ни воу зе мље као це ли не (Та бе ла 6). У том сми слу, не са мо да 
ни је до шло до по ве ћа ња раз ли ка у кон крет ним вред но сти ма иза бра них 
по ка за те ља, већ су оне у не ко ли ко слу ча је ва и сма ње не (нпр. удео мла дих, 
као и удео ста нов ни штва ста рог 15–64 го ди на). На и ме, као и по чет ком 
пе ри о да, та ко и на кон 35 го ди на, раз ли ке су ми ни мал не. Оне су 2016. го-
ди не, као и 1981, у по гле ду уде ла све три ве ли ке ста ро сне гру пе из но си ле 
ма ње од јед ног про цент ног по е на, ме ди јал на ста рост ста нов ни штва ју-
го и сточ не Ср би је би ла је прак тич но у сва кој од пет иза бра них вре мен ских 
та ча ка иден тич на оној за Ср би ју као це ли ну, а слич но је и с ин дек сом 
ста ре ња (вред но сти се раз ли ку ју у дру гој де ци ма ли). 

Оно по че му се под руч је ју го и сточ не Ср би је из два ја у по гле ду ста-
ро сне струк ту ре ста нов ни штва сва ка ко је ње го ва ин тра ре ги о нал на ди-
фе рен ци ра ност. То је вр ло ви дљи во уко ли ко се по сма тра ста нов ни штво 
окру га, али та ко ђе и ни жих те ри то ри јал них је ди ни ца (гра до ви и оп шти-
не). То је по себ но на гла ше но у Пчињ ском и Пи рот ском окру гу.

Та бе ла 6. Ста нов ни штво према ве ли ким ста ро сним гру па ма, ин декс ста ре ња и 
ме ди јал на ста рост. Ср би ја и ЈИС (по окру зи ма), 1981, 1991, 2002, 2011. и 2016.

Те ри то ри ја/ 
го ди на У куп но 

До 15 15–64 65+ Ин декс 
ста ре ња 
(65/15)

Ме ди јал. 
ста рост

(год.)Ста новн. % Ста новн. % Ста новн. %

СР БИ ЈА

1981. 7.460.224 1.535.909 20,7 5.098.888 68,6 800.183 10,8 0,52 34,1

1991. 7.548.978 1.449.913 19,4 5.138.554 68,7 892.977 11,9 0,62 37,2

2002. 7.498.001 1.176.761 15,8 5.032.805 67,6 1.240.505 16,7 1,05 40,7

2011. 7.233.622 1.037.434 14,3 4.942.568 68,3 1.253.620 17,3 1,21 42,6

2016. 7.058.322 1.016.579 14,4 4.688.795 66,4 1.352.948 19,2 1,33 43,3
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Ју го и сточ на Ср би ја

1981. 1.120.733 238.175 21,3 758.040 67,8 122.080 10,9 0,51 34,1

1991. 1.101.515 217.871 19,8 743.368 67,7 136.643 12,4 0,63 37,2

2002. 1.058.099 176.743 16,9 689.853 65,8 182.236 17,4 1,03 40,3

2011. 982.697 144.430 14,7 658.959 67,1 179.308 18,2 1,24 42,5

2016. 944.647 134.082 14,2 623.555 66,0 187.010 19,8 1,39 43,4

Ни шав ски округ

1981. 386.422 73.699 19,1 270.688 70,2 41.082 10,7 0,56 35,9

1991. 389.112 70.256 18,1 267.398 69,0 49.923 12,9 0,71 39,0

2002. 381.757 56.722 15,0 253.711 66,9 68.529 18,1 1,21 42,1

2011. 376.319 51.090 13,6 253.666 67,4 71.563 19,0 1,40 43,5

2016. 366.056 49.567 13,5 239.851 65,5 76.638 20,9 1,55 44,1

То плич ки округ

1981. 118.698 23.704 20,0 79.910 67,5 14.809 12,5 0,62 37,0

1991. 109.411 20.039 18,4 73.311 67,2 15.701 14,4 0,78 39,6

2002. 102.075 16.637 16,5 64.391 63,9 19.685 19,5 1,18 41,9

2011. 91.754 13.400 14,6 59.632 65,0 18.722 20,4 1,40 44,3

2016. 86.327 12.162 14,1 55.430 64,2 18.735 21,7 1,54 44,9

Пи рот ски округ

1981. 125.385 21.659 17,3 84.416 67,5 18.985 15,2 0,88 39,8

1991. 115.856 19.162 16,6 76.754 66,4 19.611 17,0 1,02 41,5

2002. 105.654 14.449 13,8 67.418 64,3 23.046 22,0 1,59 44,7

2011. 92.479 11.097 12,0 60.619 65,5 20.763 22,5 1,87 47,2

2016. 87.015 10.267 11,8 55.632 63,9 21.116 24,3 2,06 48,1

Ја бла нич ки округ

1981. 257.924 55.751 21,7 175.548 68,2 26.119 10,1 0,47 33,7

1991. 250.773 48.347 19,3 172.721 69,1 28.896 11,6 0,60 37,3

2002. 240.923 39.930 16,7 157.764 65,9 41.714 17,4 1,04 40,4

2011. 216.304 31.601 14,6 144.703 66,9 40.000 18,5 1,27 43,1

2016. 205.400 28.816 14,0 135.511 66,0 41.073 20,0 1,43 44,0

Пчињ ски округ

1981. 232.304 63.362 27,3 147.478 63,6 21.085 9,1 0,33 28,1

1991. 236.363 60.067 25,5 153.184 65,0 22.512 9,5 0,37 30,7

2002. 227.690 49.005 21,8 146.569 65,2 29.262 13,0 0,60 34,4

2011. 205.841 37.242 18,1 140.339 68,2 28.260 13,7 0,76 37,4

2016. 199.849 33.270 16,6 137.131 68,6 29.448 14,7 0,89 38,7

Из вор и на по ме не: Као за Та бе лу 1.
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Вред но сти по ка за те ља де мо граф ске ста ро сти из ра чу на те на осно ву 
по да та ка по пи са оба вље них из ме ђу 1981. и 2011, као и на осно ву про це не 
РЗС-а за 2016. го ди ну по твр ђу ју да је де мо граф ско ста ре ње, ко је је би ло 
вр ло ин тен зив но у по след ње две де це ни је 20, на ста вље но и у 21. ве ку, али 
да се оно та да од ви ја ло спо ри јим ин тен зи те том. Оно је нај ви ше од ма кло 
у Пи рот ском окру гу, док је де мо граф ски нај мла ђе ста нов ни штво Пчињ-
ског окру га (Та бе ла 6)7, и то то ком чи та вог пе ри о да.

Раз ли ке у вред но сти ма иза бра них по ка за те ља би ва ле су све ма ње. 
Из у зе ци су је ди но удео ста рих и ин декс ста ре ња, и то са мо уко ли ко се 
по сма тра ју ап со лут не раз ли ке (по ве ћа не су), а не и у слу ча ју ре ла тив них 
(сма ње не). 

Још ве ћа је ди фе рен ци ра ност у до стиг ну тој де мо граф ској ста ро сти 
уко ли ко се по ре ђе ња све ду на оп штин ски ни во. У том сми слу, у 2016. 
нај у пе ча тљи ви је су оп шти не Цр на Тра ва и Пре ше во. Ма да су ме ђу соб но 
уда ље не ма ње од 100 км, њи хо во ста нов ни штво се дра стич но раз ли ку је 
у по гле ду ста ро сне струк ту ре. Оп шти на Пре ше во у свих пет вре мен ских 
та ча ка има де мо граф ски нај мла ђе ста нов ни штво на под руч ју ју го и сточ-
не Ср би је, али и це ле Ср би је. Исто вре ме но, Цр на Тра ва је пре ма вред но-
сти ма свих иза бра них ин ди ка то ра би ла де мо граф ски нај ста ри ја оп шти на, 
исто та ко и на др жав ном ни воу. Као илу стра ци ја раз ли ка у ста ро сној 
струк ту ри ста нов ни штва те две оп шти не мо гу се на ве сти вред но сти уде-
ла ли ца мла ђих од 15 го ди на, уде ла ста рих 65 или ви ше го ди на, ин дек са 
ста ре ња, и ме ди јал не ста ро сти у 2016. го ди ни. У Пре ше ву су оне 2016. го-
ди не из но си ле 23,9%, 6,8%, 0,28 и 28,5 го ди на, ре спек тив но, док су у Цр ној 
Тра ви оне би ле дра стич но дру га чи је (5,8%, 36,5%, 6,35 и 58,5 го ди на, 
ре спек тив но). 

По ред Пре ше ва, Бу ја но вац је та ко ђе оп шти на ко ја се то ком чи та вог 
пе ри о да из два ја с ре ла тив но мла дом ста ро сном струк ту ром. То су је ди не 
оп шти не за ко је је 2016. из ра чу нат ин декс ста ре ња ис под је ди ни це (0,28 
за Пре ше во и 0,56 за Бу ја но вац) и ме ди јал на ста рост ко ја је ис под 40 го ди-
на (28,5 и 32,6). Исто вре ме но, мно го је број ни ја гру па оп шти на с на гла ше-
но ста ром ста ро сном струк ту ром. То су, уз Цр ну Тра ву, још и оп шти не 
Га џин Хан, Ра жањ, Свр љиг и Ба бу шни ца. У 2016. њи хо ве вред но сти ин-
декса ста ре ња из но си ле су око 3,0 или знат но ви ше, а ме ди јал на ста рост 
пре ко 50 го ди на. Га џин Хан, Ра жањ и Свр љиг су и 1981. го ди не има ле из-
ра зи то ста ру ста ро сну струк ту ру (нај ве ће вред но сти ин дек са ста ре ња од 
1,3 и ви ше и ме ди јал на ста рост од 50 или ви ше го ди на), што ука зу је да се 
у тим оп шти на ма у из ве сном сми слу де мо граф ско ста ре ње од ви ја ло ре-
ла тив но спо ри је не го у де мо граф ски знат но мла ђим оп шти на ма Пре ше во 
и Бу ја но вац. Иа ко је за це ло ви ти је са гле да ва ње де мо граф ске ста ро сти од-
но сно за пра вил ни ју оце ну ин тен зи те та ста ре ња ста нов ни штва нео п ход но 

7 По ре ђе ње с оста лим окру зи ма, по твр ђу је да та два окру га ујед но има ју де мо граф ски 
нај ста ри је (уз За је чар ски) и де мо граф ски нај мла ђе ста нов ни штво (уз Ра шки) [Пенев и Стан-
ко вић 2017].



55

узи ма ти у об зир про ме не вред но сти ве ћег бро ја по ка за те ља, и прет ход но 
на ве де ни упу ћу ју на за кљу чак да су про ме не у по сма тра ном три де сет пе-
то го ди шњем раз до бљу во ди ле ка да љој де мо граф ској хо мо ге ни за ци ји 
под руч ја ју го и сточ не Ср би је.

ЗА КЉУЧ АК

Са гле да не де мо граф ске про ме не на под руч ју ју го и сточ не Ср би је 
оства ре не на кон 1980. во ди ле су ка зна чај ном сма њи ва њу до та да шњих 
уну тар ре ги о нал них раз ли ка, ка ко у по гле ду кре та ња укуп ног ста нов ни-
штва, сва ке од ње го вих ком по нен ти, та ко и ста ро сне струк ту ре ста нов ни-
штва. Убр за но од ви ја ње про це са де мо граф ске хо мо ге ни за ци је ју го и сточ не 
Ср би је уо че но је не са мо при ли ком ана ли зе до ни воа окру га, већ, у мно-
гим еле мен ти ма, оно је још при мет ни је уко ли ко се раз ма тра ју по да ци 
ко ји се од но се на ни же ад ми ни стра тив но-те ри то ри јал не је ди ни це (гра-
до ви и оп шти не). 

Иа ко циљ ра да ни је био да се са гле да ју те мељ ни узро ци де мо граф ских 
про ме на, већ пр вен стве но смер и ин тен зи тет по пу ла ци о не ди на ми ке 
под руч ја ју го и сточ не Ср би је, сма тра мо да оне ни су би ле ре зул тат спро-
во ђе ња ме ра јед не ком плек сне по пу ла ци о не по ли ти ке, или пла ни ра них 
ак тив но сти дру штва, на при мер, у до ме ну ре про дук тив ног по на ша ња ста-
нов ни штва. Чи ни се да се пре ра ди о спон та ним ре ак ци ја ма ста нов ни штва 
на но ве со ци о е ко ном ске и по ли тич ке при ли ке, по нај ви ше у по гле ду ста-
во ва о ми гра ци о ном или ре про дук тив ном по на ша њу. 

Док је ра ни ја на гла ше на де мо граф ска хе те ро ге ност сва ка ко би ла је дан 
од ва жни јих раз ло га не по сто ја ња је дин стве не и све о бу хват не по пу ла ци-
о не по ли ти ке, а по себ но по ли ти ке пре ма по ро ди ци, но ви је тен ден ци је ка 
ве ћем ујед на ча ва њу де мо граф ских при ли ка у Ср би ји олак ша ва ју до но ше-
ње све о бу хват ни јих и ефи ка сни јих ме ра. При мер ју го и сточ не Ср би је на-
во ди да ме ре по пу ла ци о не по ли ти ке на ло кал ном ни воу тре ба да бу ду при-
ла го ђе не спе ци фич ним по тре ба ма кон крет не сре ди не (по тре бе ста рих, 
ускла ђи ва ње ра да и ро ди тељ ства, ства ра ње усло ва за оста нак у зе мљи). 

Та ко ђе, број на огра ни че ња и ре зер ве, ко ја су у ра ду ис так ну та при-
ли ком при ка зи ва ња ста ти стич ких ре зул та та, ука зу ју на иза зов ко ји се по-
ста вља на ци о нал ној ста ти сти ци ве зан за по бољ ша ње ква ли те та по да та ка, 
у усло ви ма ре ал них те шко ћа при њи хо вом при ку пља њу и ди се ми на ци ји. 
То би до при не ло ве ћој ефи ка сно сти по ли ти ка за сно ва них на по да ци ма, 
ка ква би сва ка ко тре ба ло да бу де по пу ла ци о на, а по себ но по ли ти ка пре-
ма по ро ди ци у Ср би ји.
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SUM MARY: Rat her pro no un ced dif fe ren ces among the re pu blics and pro vin ces 
we re among the main cha rac te ri stics of the po pu la tion de ve lop ment in the for mer so ci a list 
Yugo sla via. Af ter the dis so lu tion of the fe de ral sta te, all the newly for med sta tes we re 
de mo grap hi cally less he te ro ge ne o us and chan ges over ti me led to the eli mi na tion of the 
dif fe ren ces among them. The cur rent po li ti cal re a lity has ca u sed the Re pu blic of Ser bia 
(ex clu ding Ko so vo and Me to hi ja) to be co me mo re or less ho mo ge no us area in de mo grap hic 
terms. The dif fe ren ces still exist and they are spe ci fi cally pro no un ced in so me smal ler 
re gi o nal units. The re gion of So ut he a stern Ser bia, con si sting of fi ve dis tricts (Ja bla nič ki, 
Ni šav ski, Pi rot ski, Pčinj ski, To plič ki) at tracts spe cial at ten tion. It in clu des mu ni ci pa li ti es 
that are de mo grap hi cally rat her he te ro ge no us and on re pu blic le vel they ha ve mi ni mum 
or ma xi mum va lu es of the main de mo grap hic in di ca tors of fer ti lity, mor ta lity, mi gra tion 
and age struc tu re. The pa per pre sents the cur rent de mo grap hic si tu a tion in So ut he a stern 
Ser bia, as well as the chan ges that to ok pla ce af ter 1980 on the mu ni ci pal le vel. It is con-
clu ded that they ha ve led to the gre a ter de mo grap hic ho mo ge ni za tion of that area. Such 
chan ges cre a te the con di ti ons for a mo re ef fec ti ve po pu la tion po licy. At the sa me ti me, 
so far pre sen ted in tra re gi o nal dif fe ren ces re qu i re dif fe ren ti a ted me a su res at the lo cal 
com mu nity le vel, adap ted to the ir spe ci fic ne eds. Al so, the pa per po ints to real dif fi cul-
ti es in col lec ting sta ti sti cal da ta, as well as to li mi ta ti ons and ca u tion re gar ding the in ter-
pre ta tion of re sults.
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po pu la tion age ing, fer ti lity, mor ta lity, mi gra tion


