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Република Србија
Републички завод за статистику

24. 10. 2015.

О ДЕМОГРАФСКИМ ИЗАЗОВИМА СРБИЈЕ
Републишки завпд за статистику, на скупу ппд називпм „О демпграфским изазпвима Србије“,
представља шетири ппсебне публикације/студије базиране на резултатима Ппписа станпвнищтва,
дпмаћинстава и станпва 2011. и Ппписа ппљппривреде 2012. Аутпри публикација су еминентни
струшоаци, пре свега из пбласти демпграфије, али и из других наушних пбласти.
„Популација Србије почетком 21. века“ представља кпмплексну и језгрпвиту студију п актуелнпј
демпграфскпј ситуацији у Србији кпја се мпже сагледати из резултата Ппписа 2011, уз указиваое на
динамику прпмена у перипду између два ппследоа ппписа. Услед интердисциплинарнпг приступа,
студија представља и пдгпвпр на изазпве кпје сваки пппис нпси увпђеоем нпвих пбележја, прпменпм
метпдплпгије и актуелизацијпм ппписнпг садржаја. Приредивщи језгрпвиту студију п станпвнищтву и
дпмаћинствима у Србији, уредник др Владимир Никитпвић, заједнп се группм аутпра, пмпгућип је
истраживашима, дпнпсипцима пдлука, прганизацијама цивилнпг друщтва и другим кприсницима да на
једнпм месту прпнађу анализу свих важнијих ппказатеља демпграфскпг развпја Србије на ппшетку 21.
века.
Свепбухватним и детаљним прпушаваоем прпблематике демпграфскпг стареоа у Србији баве се
прпф. др Мирјана Девечић и мср Јелена Стпјилкпвић Гоатпвић, аутпрке публикације „Демографски
профил старог становништва“. Циљ пве студије је да се прекп анализе демпграфских и спцип-екпнпмских
карактеристика најстаријег дела пппулације Републике Србије дппринесе бпљем сагледаваоу оихпвпг
друщтвенпг пплпжаја и степена друщтвене интегрисанпсти. Осим тпга, студија представља релевантну
пснпву за израду нпвих стратегија и пплитика, нарпшитп у пбласти здравствене и спцијалне защтите,
усмерених ка ппбпљщаоу живптних услпва пве псетљиве категприје станпвнищтва.
С пбзирпм на тп да брпјна демпграфска истраживаоа указују на прпцес стареоа станпвнищтва и
прпблеме депппулације, истраживаоа п младима вепма су ретка, те је самим тим наглащен знашај
публикације „Млади у Србији почетком 21. века“, шије су аутпрке др Милка Бубалп Живкпвић и др
Тамара Лукић. Студија пружа реалну слику тренутнпг стаоа младпг станпвнищтва у нащпј земљи,
идентификује пптребе младих и ппдстише дпнпщеое пдгпварајућих закљушака кпји се тишу израде
планпва и прпграма кпјима им се мпже пбезбедити квалитетнија будућнпст.
Публикација „Анализа утицаја штета од елементарних непогода на резултате пописа“ представља
резултате свепбухватнпг аналитишкпг истраживаоа кпје је ималп за циљ да се устанпви да ли су
елементарне неппгпде из маја 2014. изазвале статистишки знашајнп пдступаое резултата Ппписа
станпвнищтва, дпмаћинстава и станпва 2011. и Ппписа ппљппривреде 2012. пд стварнпг стаоа на терену,
и да ли та пдступаоа мпгу у нареднпм перипду да птежају реализацију редпвних статистишких
истраживаоа кпјима резултати ппписа служе кап пквир за избпр узпрака. Аутпри, мр Љиљана Ђпрђевић и
Владимир Станкпвић, ппсле ппдрпбне анализе свих распплпживих ппдатака релевантних државних
институција, кап и пних пбезбеђених ппсебним пбрадама ппписа и редпвних гпдищоих статистишких
истраживаоа из пбласти миграција, стамбене статистике и ппљппривреде, ппказали су да се резултати
ппписа надаље мпгу кпристити кап ппуздан емпиријски пквир за избпр узпрака за спрпвпђеое анкетних
истраживаоа.

1)

Републички завод за статистику од 1999. године не располаже подацима за АП Косово и Метохија, тако да они нису садржани у
обухвату података за Републику Србију (укупно).

Пппис станпвнищтва, дпмаћинстава и станпва 2011. спрпведен је пд 1. дп 15. пктпбра 2011. гпдине у
складу са Закпнпм п пппису станпвнищтва, дпмаћинстава и станпва, дпк је Пппис ппљппривреде 2012.
спрпведен пд 1. пктпбра дп 15. децембра 2012. гпдине, у складу са Закпнпм п пппису ппљппривреде
2012. („Службени гласник РС“, бр. 104/09 и 24/11).
Ппписе је финансијски ппдржала Еврппска унија, кпја је партиципирала у укупним трпщкпвима са
60%.
Резултати ппписа мпгу се наћи у електрпнскпј фпрми на интернет-страницама: www.stat.gov.rs
www.popis2011.stat.rs и www.popispoljoprivrede.stat.rs.
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