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Пројекције становништва Републике Србије, 2011–2041.
Републички завод за статистику објављује резултате о пројектованом броју становника, за период
2011–2041. године, по старости и полу, за Републику Србију1 и регионе. Пројекције су урађене у пет
варијанти: ниска, средња, висока, затим варијанта константног фертилитета и морталитета и средња
варијанта нултог миграционог салда, при чему се прве три међусобно разликују према усвојеној
варијанти о фертилитету. Имајући у виду значај предвиђања демографске будућности и на нижим
територијалним нивоима, први пут су урађене пројекције становништва на нивоу општина/градова, по
полу, и то у две варијанте: средња и варијанта нултог миграционог салда.
Најважнија одлика кретања становништва Републике Србије у пројекционом периоду је наставак
процеса депопулације, без обзира на варијанту пројекција.
Укупно становништво Републике Србије 2011–2041. године (по варијантама пројекција)
Процена средином
2011. године

Варијанта пројекција

Апсолутни пораст/пад
2041–2011

2041

Индекс
(2011 = 100)

Ниска

7234099

6522206

‐711893

90,2

Средња

7234099

6830008

‐404091

94,4

Висока

7234099

6973926

‐260173

96,4

Константна

7234099

6173971

‐1060128

85,3

Нултог миграционог салда

7234099

6180614

‐1053485

85,4

Кретање укупног становништва Републике Србије 1961–2041.
(резултати пописа 1961–2011. и пројекција 2011–2041, по варијантама)
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Резултати пројекција за период 2011–2041. указују да ће у наредних тридесет година становништво
Републике Србије и даље бити изложено деловању процеса демографског старења. Удео младих је
низак и са тенденцијом даљег пада, док је удео старих висок и стално расте. Према ниској варијанти, где
се уочава најинтензивнији процес старења, учешће становништва млађег од 15 година би опало са 14,4%
на 11,7%, док би учешће старијих од 65 година порасло са 17,3% на 25,2%. Према истој варијанти, удео
најстаријих (80 и више година) у укупној популацији би се повећао са 3,5% на 7,8%, а просечна старост
становништва би порасла са 42,1 на 46,5 година.
Такође, према свим варијантама пројекција, неминовно је смањење учешћа радно способног
становништва (15–64) у укупној популацији, а пад би се кретао од 3,0% до 8,2%, зависно од варијанте.
Пројекције становништва општина/градова 2011–2041. показују да је на крају пројекционог периода
само у петини општина забележен популациони раст, при чему је већи број тих општина на територији
Града Београда. С друге стране, у чак десет општина би се број становника смањио за више од 50%, а
изразит депопулациони тренд бележе неразвијене општине Црна Трава, Бабушница и Гаџин Хан.
Детаљнији подаци о кретању становништва Србије у периоду 2011–2041, објављени у студији
„Пројекција становништва Републике Србије, 2011–2041“, могу се наћи и у електронској форми на
интернет страницама: www.stat.gov.rs и www.popis2011.stat.rs.
Пројекције становништва за период 2011–2041. урађене су на основу резултата Пописа
становништва спроведеног у периоду од 1. до 15. октобра 2011. године, у складу са Законом о попису
становништва, домаћинстава и станова („Службени гласник РС“, бр. 104/09 и 24/11). Израда резултата и
студије је финансијски подржана од стране Европске уније, која је партиципирала у укупним трошковима
спровођења пописа са 60%.
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