ПОПИС СТАНОВНИШТВА, ДОМАЋИНСТАВА И СТАНОВА 201 1 .ОБУХВАТИО И ФЕТИЛИТЕТ ЖЕНСКОГ СТАНОВНИШВА

Свака четврта Нишлијк«
У Србији 25, 70 ор/ло жена стари]их од 15 година
ни|е рагјало, али Јв утешан податак да ое повећао
број жена које су одлучиле да роде два детета
У Нишу јеод 1 16 019 жена њих 85.300 рађало, а њих
30.71 9 што је бл изу једне четвртинене није
Према резултатима Пописа
деце жена које су рађале је 1 , 96
2011. свака четврта жена стаи незнатно је смањен у односу
рија од 14 година није рађала,
на Попис 2002. када је овај број
што је 25, 70 одсто у процентиизносио два.Посматрано према
ма,објавиојеРапубличкизавод
националној припадности
издвајају се Бошњакиње и Ромза статистику Србије. Учешће
жена које су родиле једно дете киње, које су родиле, у просеку,
у укупном броју жена старих 15 готово три детета, Муслиманке
и више година готово да је
са 2, 61 дететом и Горанке, које
изједначено у последња два посу у просеку родиле 2, 48 деце.
писа, док је у 2011. гадини
Посматрано по општинама,
нешто већи удео жена које су ро- највећи број живорођене деце, у
диле два детета. Учешће жена просеку, родиле су становнице
које су родиле троје и више
општина Тутин, 3,41 одсто, Сједеце показује тееденцију сма- ница, 3,01 одсто, Нови Пазар, 2,
њења у последњем међупопис- 72 одсто, Трговиште, 2, 65 одсто
ном периоду, показују подаци
и Пријепоље, 2, 63 одсто, док су
објављени у књизи "Фетилитет
најмањи број живорођене деце
женског становништва', Према
родиле, у просеку, жене у Опшрезултатима Пописа 2011. од
тини Књажевац, 1 , 63 одсго, заукупног броја жена старих 15 и
тим у београдским општинама
више година које су рађале,
Врачар, 1 , 66 одсто, Стари град,
више од половине жена родило
1, 66, Савски венац, 1, 72 и у
је двоје деце или 57, 46 одсго,
Општини Неготин, 1 , 73 одсто.
26, 54 одсто жена родипо је
Подаци на нивоу Репубједно дете, троје деце је родила
л ике готово да се подударају са
готово свака девета жена, 11,
подацима пописа добијених у
95одсто,четворо2,63одстожеНишу. Од укупног броја жена
на.докјепетороивишедецеростаријих од 15 година у Нишу,
дило сеега 1 , 4 одсто жена,
1 16.019, није рађало 30.719 жеПросечан број живорођене
на, док је 85.300 жена родило од

једног

до

пет и више деце.Нај-

ввћи број жена, близу 60 одсто
или 51.986, родило )е два де-

тетадокјепоједнодетеродило
24,496 жена,
Посматрано по старосној
структури највећи број мајки у
Нишу има између 50 и 59 година,
18.335, а на другом месту су
мајке старе између 40 и 49 го-

динаиимаих 16.190 докјемајки
старосне доби од 30 до 39 година укупно 14.412. Бројке ко|е
се односе на старосну структуру маЈки надвосмислено показују да се граница рађања последњих година помера на горе,

па се жене на потомство у
већем броју случајева одлучују
око своје 30 г одине или само годину две раније јер број мајки

старости од 25 до 29 година износи свега 3.926. У тој старосној
доби је и највећи број жена коЈе
нису рађале.Од укупно 9.417
жена између 25 и 29 година без
децеје 5.490 њих.
Карактеристично за Ниш
је и то да најввћи број породица
имаједнодете јер просечан број
деце износи 1 , 85 мада се повећава број мајки које се
одлучујузадвадетета.

Ситуација Је слична и у градским општинама.У највећој градскоЈ општини Медијани има
40,244 жена стариЈих од 1 5 година, а четвртина њих, 11.844,

док се за потомство одлучило нешто више од
50 одсто жена, односно 28.400.Најавћи број њих, 16.733 родило
је два детета, док је њих 9.414
сматрало да је за продужетак
породичнг стабле довољно
једно дете.У Медијани је свега
257 жена родило четири детета, а пет и више деце родило Је
само24жена.
Нешто боља ситуација је у
осталим градским општинама,
па тако у општини Нишка Бања
од окупног броја од 6.330 жена
њих 1.389 није рађало, а потомке је добило 4.944 жена од
којих су 3.1 70 родиле два детета.У општини Палилула већи Је
број жена које су постале мајке
није рађала,

НЕВЕСЕЛА СТАТИСТИКА: просечан бројдеце испод два

од

оних које нису рађале. У овој
општиниима 23.790 мајки.ањих

14.709 имајудвадетета.Слично
је и у општини ПантелеЈ у којоЈ
има 1 7,450 жена коЈе су рађале,
док 6.014 није.Једно дете у овој
општини родипо је 4.649 жена, а

два нешто више од 10.840 жена
што је за сада добар показатељ.Но да би се превазишпа
проста репродукција становништва готебно Је да свака породица има три детета, а у овоЈ
општини само је 1.648 жена ро-

дилотридетета.Готовопресликама ситуација је и у општини
Црвени крст у којој |е од укупног
броја жена сгаријих од 1 5 година, 13.758, рађало њих 10.713, а
два детета је на свет донело

6.526 жена.

Највећи број жена којесу ро-

диле пет и више детета је из

општине Палилупа, њих 189 и
општине Црвени крст, 1 47,
Попис 201 1 . спроведен је у
периоду од 1 , до 15. октобра
201 1 . године, у складу са Законом о попису становништва, домаћинстава и станова. Попис је
финансијски подржан од
стране Европске уније, која је
партиципирала у укупним трошковимасабОодсго.
В.Петровић

а није мајка

