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24. 10. 2015. 

 

О ДЕМОГРАФСКИМ ИЗАЗОВИМА СРБИЈЕ 
 

 

Републички завод за статистику, на скупу под називом „О демографским изазовима Србије“, 
представља четири посебне публикације/студије базиране на резултатима Пописа становништва, 
домаћинстава и станова 2011. и Пописа пољопривреде 2012. Аутори публикација су еминентни 
стручњаци, пре свега из области демографије, али и из других научних области.  

„Популација Србије почетком 21. века“ представља комплексну и језгровиту студију о актуелној 
демографској ситуацији у Србији која се може сагледати из резултата Пописа 2011, уз указивање на 
динамику промена у периоду између два последња пописа. Услед интердисциплинарног приступа, 
студија представља и одговор на изазове које сваки попис носи увођењем нових обележја, променом 
методологије и актуелизацијом пописног садржаја. Приредивши језгровиту студију о становништву и 
домаћинствима у Србији, уредник др Владимир Никитовић, заједно се групом аутора, омогућио је 
истраживачима, доносиоцима одлука, организацијама цивилног друштва и другим корисницима да на 
једном месту пронађу анализу свих важнијих показатеља демографског развоја Србије на почетку 21. 
века. 

Свеобухватним и детаљним проучавањем проблематике демографског старења у Србији баве се 
проф. др Мирјана Девеџић и мср Јелена Стојилковић Гњатовић, ауторке публикације „Демографски 
профил старог становништва“. Циљ ове студије је да се преко анализе демографских и социо-економских 
карактеристика најстаријег дела популације Републике Србије допринесе бољем сагледавању њиховог 
друштвеног положаја и степена друштвене интегрисаности. Осим тога, студија представља релевантну 
основу за израду нових стратегија и политика, нарочито у области здравствене и социјалне заштите, 
усмерених ка побољшању животних услова ове осетљиве категорије становништва. 

С обзиром на то да бројна демографска истраживања указују на процес старења становништва и 
проблеме депопулације, истраживања о младима веома су ретка, те је самим тим наглашен значај 
публикације „Млади у Србији почетком 21. века“, чије су ауторке др Милка Бубало Живковић и др 
Тамара Лукић. Студија пружа реалну слику тренутног стања младог становништва у нашој земљи, 
идентификује потребе младих и подстиче доношење одговарајућих закључака који се тичу израде 
планова и програма којима им се може обезбедити квалитетнија будућност. 

Публикација „Анализа утицаја штета од елементарних непогода на резултате пописа“ представља 
резултате свеобухватног аналитичког истраживања које је имало за циљ да се установи да ли су 
елементарне непогоде из маја 2014. изазвале статистички значајно одступање резултата Пописа 
становништва, домаћинстава и станова 2011. и Пописа пољопривреде 2012. од стварног стања на терену, 
и да ли та одступања могу у наредном периоду да отежају реализацију редовних статистичких 
истраживања којима резултати пописа служе као оквир за избор узорака. Аутори, мр Љиљана Ђорђевић и 
Владимир Станковић, после подробне анализе свих расположивих података релевантних државних 
институција, као и оних обезбеђених посебним обрадама пописа и редовних годишњих статистичких 
истраживања из области миграција, стамбене статистике и пољопривреде, показали су да се резултати 
пописа надаље могу користити као поуздан емпиријски оквир за избор узорака за спровођење анкетних 
истраживања.  

 

 



  

 

  
  

 

Попис становништва, домаћинстава и станова 2011. спроведен је од 1. до 15. октобра 2011. године у 
складу са Законом о попису становништва, домаћинстава и станова, док је Попис пољопривреде 2012. 
спроведен од 1. октобра до 15. децембра 2012. године, у складу са Законом о попису пољопривреде 
2012. („Службени гласник РС“, бр. 104/09 и 24/11). 

 Пописе је финансијски подржала Европска унија, која је партиципирала у укупним трошковима са 
60%. 

 

Резултати пописа могу се наћи у електронској форми на интернет-страницама: www.stat.gov.rs 

www.popis2011.stat.rs  и www.popispoljoprivrede.stat.rs. 
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