ПРОСЕК РАБАЊА НА КРИТИЧНОМ НИВОУ

Све мање беба у Србији
По подацима Републичког завода за статистику, свака четврта становница Србије није
мајка. Жене у Србији и даље рађају мање од двоје деце, а све
више је оних које никада нису
рађале. Тиме је просек рађања у
Србији стигао до критичног нивоа. Проблем недовољног рађања види се у природном прираштају, који је годинама негативан. У 2011. години становништво Србије се смањило за
37.000, а само годину дана раније тај број био је неколико хиљада мањи.
Петина жена у Србији одлучи
да роди једно дете, двоје деце

има 42 одсто жена, док три де-

По стопи рађања у Србији у

тета има свака дванаеста. Само

самом врху лествице су Албанке, које на свет доносе просечно

два одсто жена има четворо деце, а оних с петоро је два пута
мање. По речима Снежане Лакчевић из Републичког завода за

статистику,

број жена које

су

рађале и релативно и апсолутно
је смањен, али највећи пад бележи се код жена које су родиле
петоро и више деце - више од

40 процената. Велико смањење
бележи се и код жена које су родиле четворо деце - нешто више од 20 процената.
Жене данас рађају све старије, у просеку с 28 година.
Мајке које први пут роде дете

Пола милиона удовица
Подаци Републичког завода за статистику открили су и биланс
разведених и смрћу супружника прекинутих бракова. Наиме, из
пописа произлази да је од укупно 3,2 милиона жена у Србији разведених 2011. године било 181.351, док готово пола милиона
укупног броја жена које су биле у браку чине удовице.

после тридесете теже се одлучују на нову трудноћу и најче-

шће остају на једном потомку.
Жене највише рађају у Тутину,
Сјеници и Новом Пазару, а најмање у Књажевцу, Неготину и
Београду, показују резултати
пописа из 2011. године. Највише деце у Србији рађају Бошњакиње и Ромкиње, које на
свет доносе просечно по троје,
док су Српкиње с мање од двоје испод већине осталих националности по бројности потом-

ства.

нешто мање од троје деце, затим Муслиманке с просеком од
2,62 и Горанке с просеком од
2,4 наследника. Мање од Српкиња рађају Буњевке, Влахиње,
Мађарице и Југословенке, док
се за материнство најређе одлучују Рускиње, које просечно на
свет доносе 1 ,8 деце.
Учешће жена које су родиле по
једно дете 201 1 . године на истом
је нивоу последе две деценије и
њих је око 630.000, што чини петину женске популације у Србији.
По двоје деце има 1 ,3 милион мајки и оне чине 40 одсто дама у
овој држави. Порастао је број деце рођене ван брака јер је све више жена које се одлучују да саме
Укупно
потомство.
подижу
732.000 неудатих жена у Србији
родило је 95.000 деца, највише их
има само једно, али има и 2.624
мајки које имају више од петоро
Љ. Малешевић
деце.

