вНјЕЛ Годишње губимо
ВШ1И 10.000 породица

БРАЧНИХ ПАРОВА СА ДЕЦОМ У ОДНОСУ НА ПРОШЛУ ДЕЦЕНИЈУ МАЊЕ ЗА 100.000

Годишње губимо
1 0.000 породица
Без иошомсшва 49. 000 ванбрачних заједниц
СВАКУ четврту породицу
у градовима Србије чини
брачни пар без деце. Оваквих фамилија је 311.000,
што је за 20.000 више него у
сеоским подручјима. На асфалту живи и више од 32.000
ванбрачних парова без наследника, што је двоструко
више него што их живи у руралним срединама.
Ово је само део породичне
крвне слике Србије, направљене на основу пописа становништва 2011, коју је објавио Републички завод за
статистику. Пребројавање је
показало да је становништво Србије организовано
кроз укупно 2,1 милион по-

подразумевају

брачни или
ванбрачни пар, као и родитеље са децом, највише је у
Шумадији и западној Србији, где их је евидентирано
више од 600.000. За централним делом Републике следи
Војводина са око 400.000 мање, и Београд са 483.000 породица.
Број породица у Србији
већ деценијама опада, а свака декада „скине" просечно
по 100.000 фамилија. У 2002.
години забележено их је 2,2
милиона, што је за 400.000
мање него што је забележено

рекордне 1981. године.
У односу на претходни попис, 2002. године, број брачуглавном маЈкама,
али и нешто већом еманципацијом жена, нарочито у

дељуЈу

НДЈВИШЕСДМДЦДУБЕОГРДДУ
ПР0СЕЧНА породица у Србији има три члана, што је за једног мање
него прошле деценије. Највишеје двочланих домаћинсгава, толико
особа живи под сваким четвртим кровом. Највећи број самаца је у
Београду, где је свако четврто домаћинство самачко. Најмање чланова породице у просеку забележено је у Црној Трави, Гаџином Хану и београдским општинама Врачар, Савски венац и Стари град,

где је пребројано тек нешто више од два члана у просеку.

родица. Најбројније су фамилије које чине брачни парови са децом, којих је нешто више од милион. Око
600.000 породица су без деце, док 67.000 невенчаних
парова живи са својим потомством.

-

Пописано је и 29 1 .000 породица које чине мајке са децом, док су фамилије само са
оцем и потомством знатно
ређе и има их 76.435
објашњава Снежана Лакчевић
из Републичког завода за
статистику. Породица, које

-

-

них и ванбрачних парова
без деце практично је непромењен, али је број породичних заједница са потомством смањен

за 2,4 посто.

За приближан проценат у
односу на претходну деценију повећан је и број фамилија које чини мајка са својом
децом. Са друге стране, отац
је једини родитељ у свега
76.000 породица.
Ово се објашњава укупним смањењем броја деце,
судским опредељењем да
приликом развода децу до-

градским условима.
Повећање броја брачних
парова без деце својврсна је
тековина новог времена
објашњава социолог Ана
Живанчевић Марић.
Свест
људи последњих деценија се
променила, па се брак без
потомства данас сматра уобичајеним, док је пре свега
неколико деценија био преседан. Слично је и са ванбрачним заједницама, које
су данас готово изједначене
са браком. Срж проблема
Србије, међутим, није у природи брака, већ у малом
броју деце која се рађају на
општем нивоу.
Највећи број брачних и
ванбрачних парова са децом у
Србији забележен је на попису
1991. године, када их је било
1,3 милиона, што је за 200.000
вишенего данас.И
Р. Др.
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