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Де мо граф ски раз вој Ср би је, ван под руч ја Ко со ва и Ме то хи је, 
обе ле жа ва ни во ра ђа ња де це ко ји је знат но ис под по тре ба про-
стог об на вља ња ста нов ни штва. Пре ма по след њим по да ци ма, 
ко ји се од но се на 2006, сто па укуп ног фер ти ли те та из но си 1,44 
де те та по же ни, што зна чи да ће сле де ћа ге не ра ци ја же на би ти 
за го то во јед ну тре ћи ну ма ње број на од са да шње. По лу ве ков ни 
ни зак ни во ра ђа ња основ ни је узрок де по пу ла ци је и на гла ше ног 
ста ре ња ста нов ни штва Ср би је, ко је се од 1992. у цен трал ној Ср-
би ји, од но сно од 1989. у Вој во ди ни ви ше не об на вља при род ним 
пу тем. Та ко је број умр лих у 2006. у Цен трал ној Ср би ји био за 
21.875, а у Вој во ди ни за 10.012 ве ћи од бро ја жи во ро ђе них.

Цен трал на Ср би ја и Вој во ди на спа да ју и у под руч ја где је де-
мо граф ски про цес ста ре ња до сти гао ве ли ке раз ме ре. Пре ма 
резул та ти ма по пи са из 2002. го ди не ви ше од 900.000 ли ца у цен-
трал ној Ср би ји и око 300.000 ли ца у Вој во ди ни, од но сно ше сти-
на ста нов ни штва обе по пу ла ци је, ста ри ја је од 65 го ди на, што 
свр ста ва Ср би ју ме ђу нај ста ри је зе мље на све ту.

На ве де ни по да ци1 би ли су раз лог због ко јег је Вла да Ср би је 
31. ја ну а ра 2008. го ди не усво ји ла Стра те ги ју под сти ца ња ра-
ђа ња. Пре ма стра те ги ји, оп шти циљ одр жи вог де мо граф ског 
раз во ја Ре пу бли ке Ср би је је ста ци о нар но ста нов ни штво, тј. ста-
нов ни штво у ко ме ће сле де ће ге не ра ци је би ти исте ве ли чи не као 
и по сто је ће.2 До се за ње на ве де ног оп штег ци ља зах те ва и пред у-
зи ма ње ме ра и ак тив но сти ра ди прет ход ног оства ри ва ња сле де-
ћих по себ них ци ље ва: 

• убла жа ва ње еко ном ске це не по ди за ња де те та; 
• ускла ђи ва ње ра да и ро ди тељ ства; 
•  сни жа ва ње пси хо ло шке це не ро ди тељ ства; 

про мо ци ја ре про дук тив ног здра вља адо ле сце на та; 
• бор ба про тив не плод но сти; 
• здра во ма те рин ство; 
• по пу ла ци о на еду ка ци ја; и
• ак ти ви ра ње ло кал не са мо у пра ве.
Про це њу је се да ће за оства ри ва ње стра те шких ци ље ва би ти 

по треб на ве ћа из два ја ња из бу џе та Ре пу бли ке Ср би је. По ред то-
га, под ву че на је по тре ба за осни ва њем по себ ног Фон да за по др-
шку по ро ди ци са де цом. 

Стра те ги јом је пред ви ђе но фор ми ра ње Са ве та за по пу ла ци о-
ну по ли ти ку, као по вре ме ног рад ног те ла Вла де. Глав ни но си лац 
и ко ор ди на тор ак тив но сти на оства ри ва њу Стра те ги је је Ми ни-
стар ство ра да и со ци јал не по ли ти ке. Пе ри о дич но, нај ма ње сва-
ке две го ди не, Ми ни стар ство ће спро во ди ти ева лу а ци ју по стиг-
ну тих стра те шких ак тив но сти и оства ре них ре зул та та.

1   Ви ше о фе но ме ну не до вољ ног ра ђа ња, ње го вим узро ци ма као и по сле-
ди ца ма, ви ди у Де мо граф ском пре гле ду број 23/2007. 

2   У трагању за фертилитетом потребним за просто обнављање станов-
ништва треба знати да најмање десетак одсто жена ни у будућности 
неће учествовати у репродукцији (због стерилитета и, све више, из 
других разлога). Отуда пожељна дистрибуција жена које рађају, пре-
ма броју живорођене деце на крају репродуктивног периода, треба 
да буде: 11 одсто са једним дететом, 44 одсто са два детета и 45 одсто 
жена са троје живорођене деце. Више о овој теми види у Демографском  
прегледу број 20/2004.

Убла жа ва ње еко ном ске це не по ди за ња де те та. Ра ђа ње де це не 
би сме ло зна чај но да по гор ша ва еко ном ски, а ти ме и дру штве ни 
по ло жај по ро ди ца са де цом. Сто га др жа ва мо ра да пре у зме на се бе 
део тро шко ва ра ђа ња де це и њи хо вог из др жа ва ња и шко ло ва ња. 

Ме ре по др шке по ро ди ци тре ба да убла же ефек те не по вољ-
них при вред них кре та ња, али и да бу ду усме ре не ка по сти за њу 
еко ном ске и со ци јал не си гур но сти као прет по став ке од ви ја ња 
би о ло шке ре про дук ци је. Ду го роч но, по сма тра но из угла одр жи-
во сти раз во ја, под сти ца ње ра ђа ња под ра зу ме ва ре ша ва ње про-
бле ма не за по сле но сти, ло шег ма те ри јал ног по ло жа ја и стам бе-
них про бле ма по тен ци јал них уче сни ка у ре про дук ци ји. 

Про блем не за по сле но сти до дат но је по ја ча ла тран зи ци ја кроз 
ко ју про ла зи при вре да Ре пу бли ке Ср би је. По се бан про блем 
пред ста вља ду го трај на не за по сле ност. Же не са чи ња ва ју ви ше 
од по ло ви не и укуп но не за по сле них и ду го роч но не за по сле них. 
Струк ту ра не за по сле них на ро чи то је не по вољ на пре ма обе леж-
ју ста ро сти не за по сле них, јер је ве ли ки удео не за по сле них ста ро-
сти 20–24, а то је ина че ста ро сна гру па у ко јој се, по ред ста ро сне 
гру пе 25–29, од ви ја нај ве ћи број ра ђа ња. 

Ви со ка це на ста но ва (за ку по ви ну или из најм љи ва ње), уз 
ви сок сте пен не за по сле них мла дих, ко ји су глав ни осло нац ре-
про дук ци је ста нов ни штва, знат но огра ни ча ва фор ми ра ње или 
про ши ре ње по ро ди це. Про блем не ста ши це ста но ва је ве о ма че-
сто при кри вен јер је ве ли ки број но во фор ми ра них брач них за-
јед ни ца при мо ран да де ли стан с ро ди те љи ма, чак без об зи ра на 
со ци јал ни по ло жај. 

У окви ру фи нан сиј ске по др шке по ро ди ци са де цом у упо тре-
би су две ме ре ко је има ју по пу ла ци о ни ефе кат. То су:

 (1) ро ди тељ ски до да так, ко ји оства ру је мај ка по ро ђе њу пр-
вог, дру гог, тре ћег и че твр тог де те та. Да нас овај до да так из но си: 
за пр во де те 24.437, за дру го де те 95.558, за тре ће де те 171.997 и 
за че твр то де те 229.327 ди на ра. За дру го, тре ће и че твр то де те 
ис пла ћу је се у 24 ме сеч не ра те, што зна чај но ума њу је ње гов учи-
нак. Из нос до дат ка се ускла ђу је са ра стом тро шко ва жи во та;

(2) на кна да за ра де за вре ме по ро диљ ског од су ства, од су ства 
са ра да ра ди не ге де те та и од су ства са ра да ра ди по себ не не ге де-
те та, jед на ка је за ра ди и не за ви си од ре да ро ђе ња де те та.

Је дан од стра те шких пра ва ца у пре ва зи ла же њу про бле ма не до-
вољ ног ра ђа ња и по сти за ња по жељ ног де мо граф ског раз во ја је сте 
пру жа ње фи нан сиј ске по др шке по ро ди ци. Циљ ове по др шке је 
да се сма ње тро шко ви ро ди тељ ства, као и да се убла жи не јед нак 
жи вот ни стан дард по ро ди ца са де цом и без де це. Стра те ги јом су 
пред ви ђе не сле де ће ме ре ди рект не по др шке по ро ди ци с де цом.

Од 2009. го ди не:
• по ве ћа ње из но са ро ди тељ ског до дат ка;
•  јед но крат на ис пла та ро ди тељ ског до дат ка при ро ђе њу дру-

гог, тре ћег и че твр тог де те та уз ис пла ту ро ди тељ ског до дат-
ка за тре ће и че твр то де те у ви си ни дво стру ког из но са ко ји 
се обез бе ђу је за дру го де те;

•  на кна да за ра де до пу ног из но са из сред ста ва бу џе та у скла ду 
са за ко ном, у слу ча је ви ма при вре ме не спре че но сти за рад због 
бо ле сти или ком пли ка ци ја у ве зи са одр жа ва њем труд но ће;

•  обез бе ђи ва ње бес плат них уџ бе ни ка за пред школ ско, основ-
но и сред ње обра зо ва ње за сва ко тре ће и че твр то де те.



2

Од 2011. го ди не:
•  обез бе ђи ва ње по вољ них стам бе них кре ди та за па ро ве до 35 

го ди на ста ро сти, уз сма њи ва ње ви си не из но са кре дит ног за-
ду же ња са по ве ћа њем бро ја де це у по ро ди ци.

Пред ло же не ме ре убла жи ће не по вољ ни ји ма те ри јал ни по ло-
жај по ро ди ца са де цом у од но су на оне без де це, по себ но по ро ди-
ца са два, три и че ти ри де те та.

Ускла ђи ва ње ра да и ро ди тељ ства. Жи вот у за јед ни ци и ро ди-
тељ ство су за др жа ли ви со ко ме сто у но вом си сте му вред но сти, с 
тим што су се њи ма при дру жи ли но ви са др жа ји, та ко ђе ви со ко 
вред но ва ни. Оту да је нео п ход но да др жа ва раз ли чи тим ме ра ма 
по мог не же ни да, у што је мо гу ће ве ћој ме ри, ускла ди ро ди тељ-
ство и за до во ље ње раз ли чи тих ин те ре со ва ња, а по го то во ускла-
ди ро ди тељ ство и рад но, од но сно про фе си о нал но ан га жо ва ње. 

За кон о ра ду са др жи низ до брих ре ше ња од зна ча ја за ускла ђи-
ва ње ра да и ро ди тељ ства: 

•  за по сле на же на има пра во на по ро диљ ско од су ство и од су-
ство са ра да због не ге де те та у тра ја њу од 365 да на. По ро диљ-
ско од су ство тра је до на вр ше на три ме се ца од да на по ро ђа ја, 
а за по сле на же на, по ис те ку по ро диљ ског од су ства, има пра-
во на од су ство са ра да ра ди не ге де те та до ис те ка 365 да на од 
да на от по чи ња ња по ро диљ ског од су ства. За др жа ва ње пра ва 
ко је омо гу ћа ва мај ка ма да про ве ду са де те том го ди ну да на 
има пун де мо граф ски сми сао, јер за до во ља ва већ сте че не ин-
ди ви ду ал не по тре бе у овој сфе ри;

•  по ро диљ ско од су ство и од су ство са ра да ра ди не ге де те та 
про ду же но је на две го ди не за тре ће и че твр то де те у по ро-
ди ци;

•  отац има пра во да ко ри сти од су ство са ра да ра ди не ге де те-
та, чак и ка да мај ка ни је у рад ном од но су; 

•  са пра ви ма ро ди те ља из јед на че на су и пра ва усво ји те ља, ста-
ра те ља и хра ни те ља;

•  по ро диљ ско од су ство и од су ство са ра да ра ди не ге де те та 
ура чу на ва ју се у рад ни стаж;

•  рад ни од нос мо же да се за сну је на не пу но рад но вре ме, а мо-
гу се ко ри сти ти и „кли зно“ рад но вре ме, и оба вља ње ра да 
код ку ће, што, та ко ђе, мо же по мо ћи ро ди те љи ма у ускла ђи-
ва њу ра да и ро ди тељ ства, на ро чи то у по је ди ним осе тљи вим 
фа за ма то ком од ра ста ња де те та. По сло дав ци ма је оста вље но 
да про це не да ли је то мо гу ће ускла ди ти са зах те ви ма кон-
крет ног про це са ра да;

•  пре ра спо де ла рад ног вре ме на труд ни це, ро ди те ља са де те-
том мла ђим од три го ди не жи во та или де те том са те жим 
сте пе ном пси хо фи зич ке оме те но сти мо же би ти уста но вље-
на са мо уз њи хо ву пи сме ну са гла сност. Са мо хра ни ро ди тељ 
ко ји има де те до се дам го ди на жи во та или де те ко је је те жак 
ин ва лид мо же да ра ди пре ко вре ме но, од но сно но ћу, са мо уз 
сво ју пи сме ну са гла сност. 

Да нас је у Ср би ји ве ли ки број не за по сле них мла дих. То је је-
дан од раз ло га од ла га ња ра ђа ња де це. С дру ге стра не, не ма ли 
број по сло да ва ца из бе га ва за по шља ва ње же на у пе ри о ду труд но-
ће и же на са ма лим де те том. Исто вре ме но, не по сто ји до вољ на 
ин фор ми са ност ме ђу по сло дав ци ма и за по сле ни ма о ак ту ел ним 
за кон ским ре ше њи ма ре ле вант ним за ускла ђи ва ње ра да и ро ди-
тељ ства.

Сто га Стра те ги ја пред ви ђа сле де ће ме ре и ак тив но сти ра ди 
ускла ђи ва ња ра да и ро ди тељ ства у сфе ри ра да:

• под сти ца ње за по шља ва ња мла дих не за по сле них ро ди те ља;
•  по ја ча ну кон тро лу од стра не ин спек циј ских слу жби да би се 

оне мо гу ћи ло по сло дав ци ма да спро во де при кри ве ну дис кри-
ми на ци ју же на ко је же ле да ра ђа ју де цу у не по сред ној бу дућ-
но сти и мај ки са ма лом де цом, и оштро санк ци о ни са ње пре-
кр ши ла ца за кон ских нор ми;

•  про мо ви са ње ме ђу по сло дав ци ма по сто је ћих мо гућ но сти бо-
љег ускла ђи ва ња ра да и ро ди тељ ства, ис ти ца њем њи хо вог 
зна ча ја за убла жа ва ње фе но ме на не до вољ ног ра ђа ња;

•  про мо ви са ње ме ђу по тен ци јал ним и ак ту ел ним ро ди те љи ма 
по сто је ћих за кон ских ре ше ња ко ја се ти чу бо љег ускла ђи ва-
ња ра да и ро ди тељ ства.

За ускла ђи ва ње ра да и ро ди тељ ства, по ред нор ма тив ног окви-
ра у сфе ри ра да, ва жно је збри ња ва ње све, а по го то во де це за по-
сле них мај ки и оче ва. Ма да је тра ди ци ја раз во ја си сте ма пред-
школ ских уста но ва у Ср би ји ду га, по треб но је про ши ри ва ње 

мре же и по ди за ње ква ли те та ра да ових уста но ва. По ред то га, у 
збри ња ва њу де це за по сле них ро ди те ља тре ба у ве ћој ме ри ан га-
жо ва ти и шко ле. Исто вре ме но, по сто ји и по тре ба за по др шком 
ро ди те љи ма де це са ин ва ли ди те том и де це оме те не у раз во ју. У 
том сми слу, Стра те ги ја пред ви ђа:

•  да ље раз ви ја ње мре же уста но ва за пред школ ско вас пи та ње, 
отва ра ње пред школ ских уста но ва у но вим на се љи ма и при-
вред ним ор га ни за ци ја ма, од но сно обез бе ђи ва ње до ступ но-
сти услу га пред школ ских уста но ва у скла ду са ло кал ним по-
тре ба ма;

•  раз ви ја ње раз ли чи тих мо де ла пру жа ња услу га и уну тра шње 
ор га ни за ци је пред школ ских уста но ва, у скла ду са по тре ба ма 
за по сле них ро ди те ља и њи хо ве де це;

•  обра зо ва ње вас пи тач ког и ме ди цин ског ка дра у скла ду са 
На ци о нал ним окви ром ква ли фи ка ци ја ко ји се ускла ђу је са 
Европ ским окви ром ква ли фи ка ци ја;

•  обез бе ђи ва ње (до 2010. го ди не) усло ва и акре ди то ва них про-
гра ма це ло днев ног бо рав ка у шко ли за уче ни ке од пр вог до 
осмог раз ре да, уз спро во ђе ње раз ли чи тих про гра ма и то ком 
школ ских рас пу ста у шко ла ма у ко ји ма ро ди те љи ис ка жу ту 
вр сту по тре бе;

•  укљу чи ва ње де це и мла дих са смет ња ма и те шко ћа ма у раз-
во ју као и оних из мар ги на ли зо ва них гру па у си стем ре дов-
них обра зов но-вас пит них уста но ва;

•  раз ви ја ње мре же услу га на ло кал ном ни воу за по моћ ро ди-
те љи ма де це и мла дих са смет ња ма и те шко ћа ма у раз во ју 
(пер со нал ни аси стен ти, днев ни бо рав ци са мо гућ но шћу 
крат ко трај ног сме шта ја, пре воз до пред школ ских уста но ва, 
од но сно шко ле, итд.).

Сни жа ва ње пси хо ло шке це не ро ди тељ ства. Пси хо ло шка це-
на де те та је су бјек тив ни до жи вљај ко шта ња, ула га ња, из гу бље ни 
до би ци, пер цеп ци ја про пу ште них шан си узро ко ва на оба ве за ма 
у про це су по ди за ња де те та. Пси хо ло шка це на де те та и пра те ћи 
стрес ко је ро ди тељ ство иза зи ва су еко ном ски не мер љи ве ка те го-
ри је ко је че сто сто је иза од лу ка да се не ро ди још јед но де те, од-
но сно иза не ра ђа ња ви ше де це. 

Иако ро ди те љи не ра до при зна ју по сто ја ње ове дру ге стра не 
ме да ље ро ди тељ ства, она ре ал но по сто ји и об ја шња ва, до брим 
де лом, за што се огро ман број љу ди не од ри че ро ди тељ ства, али 
исто та ко и за што се те шко од лу чу ју за ра ђа ње ви ше од јед ног 
де те та. У при лог овој тврд њи сто је и по да ци да је иде ал ни број 
де це ко ји же не у на шој сре ди ни на во де ве ћи од ре а ли зо ва ног 
бро ја де це. Зна чи, у по вољ ни јим усло ви ма – еко ном ским, али и 
оним дру гим – же не би би ле вољ не да ра ђа ју и ве ћи број де це.

Пре ма то ме, јед на од оп ци ја да се под стак не ви ше ра ђа ња је-
сте и сма ње ње пси хо ло шке це не де те та, од но сно кре и ра ње по-
год не кли ме за од лу ку о ра ђа њу на ред ног де те та.

Ра ди сни жа ва ња це не ро ди тељ ства, Стра те ги ја, по ред већ (у 
прет ход ном одељ ку) на ве де них ме ра и ак тив но сти ускла ђи ва ња 
ра да и ро ди тељ ства у сфе ри ра да, пред ви ђа и:

•  олак ша ва ње во ђе ња до ма ћин ства, раз ви ја њем и еко ном ским 
под сти ца њем мре же ла ко до ступ них (еко ном ски и ло ка циј-
ски) пру жа ла ца услу га ро ди те љи ма у во ђе њу до ма ћин ства и 
бри ге око де це (сер ви си за пе гла ње, пра ње, сер ви си за при-
пре му по лу го то вих обро ка, де чи је ис хра не, сер ви си за од во-
ђе ње и до во ђе ње де це из шко ле, итд.);

•  ис ти ца ње зна ча ја уло ге оца у по ди за њу де те та, обо га ћи ва-
њем оба ве зних, из бор них и фа кул та тив них про гра ма основ-
них и сред њих шко ла са др жа ји ма ве за ним за зна чај оца у 
раз во ју де те та и ње го вим вр ло спе ци фич ним до при но си ма 
фор ми ра њу лич но сти де те та;

•  ис ти ца ње зна ча ја уло ге оца у раз во ју де те та и у фор ми ра њу 
де те то ве лич но сти кроз еду ка тив не про гра ме, ме ди је, при-
руч ни ке (за од ра сле);

•  оспо со бља ва ње за ис пу ња ва ње ро ди тељ ске уло ге раз во јем 
мре же са ве то ва ли шта за ро ди те ље, пу тем про гра ма шко ле 
ро ди тељ ства, осни ва њем клу бо ва за ро ди те ље, обез бе ђе њем 
јед но став не, крат ке, ла ко чи тљи ве ли те ра ту ре за мла де ро ди-
те ље.

Оче ку је се да ће спро во ђе ње на ве де них ме ра сма њи ти су бјек-
тив ни до жи вљај оп те ре ће ња, од но сно „ко шта ња“ ко је би сле де-
ће де те (де ца) про у зро ко ва ло код ро ди те ља. На тај на чин ће се 
олак ша ти до но ше ње од лу ке о ра ђа њу ви ше де це, од но сно ре а ли-
за ци ја ста ва о иде ал ном бро ју де це. 
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Про мо ци ја ре про дук тив ног здра вља адо ле сце на та. Ис тра-
жи ва ња спро ве де на у раз ли чи тим сре ди на ма Ср би је ука зу ју на 
ра ши ре ност по на ша ња ко ја угро жа ва ју ре про дук тив но здра вље 
адо ле сце на та.

Ма да је рас про стра ње но уве ре ње да је срп ско дру штво тра-
ди ци о нал ни је и кон зер ва тив ни је не го дру га европ ска дру штва, 
сек су ал на ак тив ност ме ђу адо ле сцен ти ма је ре ал ност. Све ве ћи 
број мла дих пр во сек су ал но ис ку ство до жи вља ва у ра ној адо ле-
сцен ци ји, а про ме не су по себ но ин тен зив не у по пу ла ци ји де во-
ја ка. При то ме ре зул та ти ви ше сту ди ја по ка зу ју да све ве ћи број 
мла дих има сек су ал на ис ку ства под ути ца јем ал ко хо ла и дро ге, 
или се по на ша про ми ску и тет но не ко ри сте ћи пре вен тив не ме ре 
про тив труд но ће и пол но пре но си вих ин фек ци ја. Про це њу је се 
да број адо ле сцент них труд но ћа то ком јед не ка лен дар ске го ди не 
из но си нај ма ње 50 на 1.000 де во ја ка, од ко јих се по ло ви на за вр-
ша ва ра ђа њем де те та, а по ло ви на на мер ним пре ки дом. Из аспек-
та очу ва ња здра вља по себ но за бри ња ва одр жа ва ње ви со ког ни-
воа ра ђа ња пре 17. го ди не жи во та.

Код сек су ал но ак тив них адо ле сце на та че сте су пол но пре но-
си ве ин фек ци је, по себ но хла ми диј ска ге ни тал на ин фек ци ја (зна-
ча јан чи ни лац се кун дар ног сте ри ли те та) и ин фек ци ја ху ма ним 
па пи ло ма ви ру сом (ди рект но по ве за на са на стан ком кар ци но ма 
гр ли ћа ма те ри це).

Ро ди те љи има ју па си ван од нос пре ма сек су ал но сти и за шти ти 
ре про дук тив ног здра вља њи хо ве де це. Ис ку ство, пак, ука зу је да 
се то ком од ра ста ња с мно го ви ше про бле ма су о ча ва ју де ца у чи-
јој се ро ди тељ ској ку ћи ни је по кре тао раз го вор о те ма ма као што 
су пу бер тет, парт нер ска ве за, из бе га ва ње ри зич них по на ша ња.

Пре ма Стра те ги ји, про мо ци ји ре про дук тив ног здра вља адо ле-
сце на та тре ба ло би да до при не су: еду ка ци ја (у шко ла ма) адо ле-
сце на та ра ди очу ва ња ре про дук тив ног здра вља и раз вој мре же 
са ве то ва ли шта за ре про дук тив но здра вље мла дих.

Еду ка ци ја (у шко ла ма) адо ле сце на та за очу ва ње ре про дук тив-
ног здра вља. У Ре пу бли ци Ср би ји не по сто ји си стем ско ре ше ње 
ве за но за еду ка ци ју у обла сти за шти те ре про дук тив ног здра вља. 
Ис ку ства сре ди на ко је су спро во ди ле про гра ме ши ре ња зна ња 
и усва ја ња ве шти на ме ђу адо ле сцен ти ма по ка зу ју да ове ак ци је 
до при но се раз ви ја њу од го вор но сти де во ја ка и мла ди ћа за очу ва-
ње соп стве ног здра вља. Не по сред не по сле ди це су од ла га ње сек-
су ал не ак тив но сти мла дих ка ста ри јем уз ра сту, сма ње ње ри зи ка 
за на ста нак не же ље не труд но ће као и пол но пре но си вих ин фек-
ци ја. Сто га Стра те ги ја пред ви ђа:

•  обо га ћи ва ње пла но ва и про гра ма основ них и сред њих шко-
ла са др жа ји ма ве за ним за очу ва ње ре про дук тив ног здра вља 
мла дих; 

•  из ра ду при руч ни ка за на став ни ке и са рад ни ке основ них и 
сред њих шко ла за рад у сфе ри очу ва ња ре про дук тив ног здра-
вља мла дих;

•  из ра ду еду ка тив ног ма те ри ја ла на ме ње ног уче ни ци ма основ-
них и сред њих шко ла у ци љу очу ва ња њи хо вог ре про дук тив-
ног здра вља;

•  акре ди то ва ње про гра ма за оба ве зно струч но уса вр ша ва ње на-
став ни ка, вас пи та ча, струч них са рад ни ка и ди рек то ра пред-
школ ских уста но ва, основ них и сред њих шко ла, у ци љу њи хо-
вог про фе си о нал ног осна жи ва ња за ре а ли за ци ју про гра ма и 
са др жа ја из обла сти очу ва ња ре про дук тив ног здра вља.

Раз вој мре же са ве то ва ли шта за ре про дук тив но здра вље мла-
дих. За за шти ту ре про дук тив ног здра вља мла дих је из у зет но 
ва жно при ла го ђа ва ње здрав стве них слу жби, кроз раз вој од го-
ва ра ју ћих са ве то ва ли шта. Ма да је овај про цес у Ср би ји по кре-
нут од кра ја де ве де се тих го ди на, у мно гим је ди ни ца ма ло кал не 
са мо у пра ве са ве то ва ли шта за ре про дук тив но здра вље мла дих 
не по сто је или ни су ком плет но раз ви је на. Сто га је Стра те ги јом 
пред ви ђе но:

•  осни ва ње (до 2010. го ди не) са ве то ва ли шта за ре про дук тив-
но здра вље мла дих у је ди ни ца ма ло кал не са мо у пра ве;

•  уна пре ђи ва ње ква ли те та ра да у са ве то ва ли шти ма за ре про-
дук тив но здра вље мла дих;

•  ства ра ње (до 2010. го ди не) мре же вр шњач ких еду ка то ра за 
рад у обла сти за шти те ре про дук тив ног здра вља мла дих.

Бор ба про тив не плод но сти. Ср би ју од ли ку је кон зер ва тив на 
кон тро ла ра ђа ња, ко ја се пре те жно оства ру је тра ди ци о нал ном 
и не до вољ но ефи ка сном кон тра цеп ци јом, што за по сле ди цу има 
ве ли ки број не пла ни ра них труд но ћа и на мер них по ба ча ја. Ма да 

од де ве де се тих у Ср би ји не по сто ји по у зда на еви ден ци ја бро ја 
ар ти фи ци јал них абор ту са, про це њу је се да у јед ној ка лен дар ској 
го ди ни ис ку ство са тим за хва том има сва ка два на е ста же на ко ја 
се на ла зи у плод ном пе ри о ду жи во та.

Мо же се прет по ста ви ти и да је уче ста лост пол но пре но си вих 
ин фек ци ја ви со ка. На и ме, ин ци ден ци ја бо ле сти ко је се пре но-
се пол ним пу тем ра сте у ве ћи ни зе ма ља у тран зи ци ји. За тим, у 
Ср би ји ра сте број обо ле лих од СИ ДЕ, као и број ли ца за ра же-
них ХИВ-ом. Та ко ђе, ди јаг но сти ка и ле че ње ових обо ље ња ни су 
до ступ ни ве ли ком де лу ста нов ни штва Ср би је, јер од го ва ра ју ће 
слу жбе не по сто је у окви ру при мар не здрав стве не за шти те.

Ср би ја је су о че на и са ин тен зи ви ра њем про це са од ла га ња ра-
ђа ња. Ве ли ки број же на од 20. до 34. го ди не жи во та не уче ству је 
у ре про дук ци ји ста нов ни штва. Због то га ће би ти нео п ход на ши-
ра при ме на по сту па ка ме ди цин ски пот по мог ну те оплод ње, ко ји 
прет по ста вља ју при ме ну со фи сти ци ра них ди јаг но стич ких и те-
ра пиј ских по сту па ка до ступ них са мо у тех но ло шки ви со ко раз-
ви је ним здрав стве ним уста но ва ма. Та ко ђе, ра ђа ње де це у ка сни-
јем жи вот ном до бу по ве за но је с ни зом не га тив них би о ло шких 
и здрав стве них по сле ди ца.

Стра те ги ја пред ви ђа ме ре и ак тив но сти ра ди про мо ци је са вре-
ме не кон тра цеп ци је, оства ри ва ња бо ље кон тро ле пол но пре но-
си вих ин фек ци ја и пру жа ња струч не по мо ћи па ро ви ма са про-
бле мом не плод но сти.

Про мо ци ја са вре ме не кон тра цеп ци је. У ци љу про ме не на чи на ре-
гу ли са ња плод но сти ста нов ни штва од тра ди ци о нал ног ка мо дер-
ном мо де лу, по треб но је ши ре ње зна ња и мо ти ви са ње же на и му-
шка ра ца за усва ја ње са вре ме ног кон цеп та пла ни ра ња по ро ди це. 
То ће зах те ва ти:

 •  оп шту по пу ла ри за ци ју и про мо ци ју ко ри шће ња сред ста ва 
кон тра цеп ци је и са вре ме ног мо де ла кон тро ле ра ђа ња (ка ко 
по сред ством ма сов них ме ди ја, та ко и кроз ши ре ко му ни ка-
циј ске про це се у од но си ма са јав но шћу);

•  стал ну еду ка ци ју ле ка ра о са др жа ји ма ре ле вант ним за ква ли-
тет но са ве то ва ње же на и му шка ра ца о кон тра цеп ци ји;

•  из ра ду и при ме на кли нич ких смер ни ца у обла сти кон тра цеп-
ци је;

•  ин тен зи ви ра ње са ве то дав ног ра да ве за ног за кон тро лу ра ђа-
ња, по себ но пре и по сле ин ду ко ва ног абор ту са, у при мар ној 
здрав стве ној за шти ти, и 

•  из ра ду ин фор ма тив но-еду ка тив ног ма те ри ја ла о раз ли чи-
тим ви до ви ма пре вен ци је за че ћа.

Оства ри ва ње бо ље кон тро ле пол но пре но си вих ин фек ци ја. 
Оства ри ва ње кон тро ле пол но пре но си вих ин фек ци ја прет по ста-
вља ле пе зу раз ли чи тих ак тив но сти ко је во де по ве ћа њу зна ња о 
пол но пре но си вим ин фек ци ја ма и ја ча њу мо ти ва ци је за здра во 
сек су ал но по на ша ње ме ђу ста нов ни штвом. У том сми слу нео п-
ход но је пред у зе ти низ ме ра у ци љу по ве ћа ња ин фор ми са но сти 
и обра зов ног ни воа ста нов ни штва, као и по ди за њу све сти о по-
тре би пре вен тив ног де ло ва ња, док је здрав стве ни си стем од пре-
суд ног зна ча ја за убла жа ва ње по ре ме ћа ја ре про дук тив ног здра-
вља код осо ба са пол но пре но си вом ин фек ци јом.

Пру жа ње струч не по мо ћи па ро ви ма са про бле мом не плод но-
сти. Убла жа ва ње про бле ма не плод но сти зах те ва при ла го ђа ва-
ње здрав стве ног си сте ма за ра ци о нал ни, еко ном ски при хва тљив 
и са вре мен при ступ ди јаг но сти ци и те ра пи ји ин фер ти ли те та, 
фи нан сиј ску по др шку за ин те ре со ва ним па ро ви ма, као и ре ле-
вант ну за кон ску ре гу ла ти ву ве за ну за при ме ну по сту па ка би о ме-
ди цин ски пот по мог ну те оплод ње. Стра те ги јом се пред ви ђа:

•  из ра да и (од 2009. го ди не) при ме на кли нич ких смер ни ца за 
ис пи ти ва ње и ле че ње не плод но сти;

•  кон ти ну и ра на еду ка ци ја ле ка ра од го ва ра ју ћих спе ци јал но-
сти ве за на за ре ша ва ње не плод но сти;

•  ја ча ње ка па ци те та од го ва ра ју ћих здрав стве них уста но ва се-
кун дар ног и тер ци јар ног ни воа за ис пи ти ва ње и ле че ње не-
плод но сти;

•  по ступ но по ве ћа ње бро ја по ку ша ја ве штач ке оплод ње у скла-
ду са са др жа јем и оби мом пра ва из оба ве зног здрав стве ног 
оси гу ра ња;

•  стал на кон тро ла ква ли те та ра да здрав стве них уста но ва ко је 
пру жа ју услу ге ис пи ти ва ња и ле че ња не плод но сти, и

•  уво ђе ње за кон ске ре гу ла ти ве у ве зи са при ме ном по сту па ка 
би о ме ди цин ски пот по мог ну те оплод ње.

Ка здра вом ма те рин ству. И по ред ре ла тив но ви со ког стан дар-
да здрав стве не за шти те же на то ком труд но ће, по ро ђа ја и пе ри о да 
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ба би ња, по сто ји про стор за сма ње ње обо ле ва ња и смрт но сти мај-
ки и но во ро ђен ча ди, пе ри на тал не смрт но сти, мр тво ро ђе но сти 
и уче ста ло сти кон ге ни тал них ано ма ли ја. Од су ство си сте мат ске 
при пре ме же на за труд но ћу, не пот пун об у хват труд ни ца ра дом 
са ве то ва ли шта у до мо ви ма здра вља, не до вољ на ин фор ми са ност 
труд ни ца о чи ни о ци ма ко ји по зи тив но или не га тив но де лу ју на 
здра вље мај ке и де те та и не до вољ на по ве за ност ре ле вант них 
слу жби на од го ва ра ју ћим ни во и ма здрав стве не за шти те са мо су 
не ки од чи ни ла ца ко ји угро жа ва ју ток и ис ход труд но ће.

Пи та ње при пре ме же не за труд но ћу је и да ље отво ре но, јер 
ни су до вољ но раз ви је не ак тив но сти ко је про мо ви шу здра ве сти-
ло ве жи во та, пе ри о дич не про ве ре здрав стве ног ста ња и лич ну 
од го вор ност за здра вље. Про блем до дат но оп те ре ћу је од ла га ње 
ра ђа ња, услед че га ра сте уче ста лост пре ег зи сти ра ју ћих хро нич-
них обо ље ња и дру гих чи ни ла ца ко ји угро жа ва ју оп ти мал ни ток 
и ис ход труд но ће.

По ја ви ком пли ка ци ја то ком труд но ће и по ро ђа ја до при но си 
не пот пун об у хват труд ни ца ра дом са ве то ва ли шта у до мо ви ма 
здра вља и не до вољ на по ве за ност и де фи ни са ност ди јаг но стич-
ких и те ра пиј ских по сту па ка у окви ру си сте ма здрав стве не за-
шти те труд ни ца по ни во и ма. 

Сва под руч ја Ср би је не ма ју јед на ке мо гућ но сти пре вен ци је 
кон ге ни тал них ано ма ли ја пло да и сни жа ва ња уче ста ло сти мр-
тво ро ђе ња. На и ме, са ве то ва ли шта за труд ни це у окви ру при мар-
не здрав стве не за шти те ни су под јед на ко раз ви је на, пр вен стве но 
по ква ли те ту опре ме и об у че но сти ка дро ва за ра ну де тек ци ју по-
ре ме ћа ја у раз во ју пло да и па то ло шких ста ња то ком труд но ће.

За шти та здра вља де це у пе ри о ду ка да нај ви ше за ви се од не по-
сред ног окру же ња, то ком пр вих пет го ди на жи во та, до бро је раз-
ви је на у Ср би ји. Оства ру је се ра ним от кри ва њем обо ље ња чи је 
по сле ди це мо гу да се спре че, пра ће њем здрав стве ног ста ња и 
ели ми ни са њем за ра зних бо ле сти пу тем ак тив не иму ни за ци је. 

Очу ва ње и уна пре ђе ње здра вља же не у пе ри о ду пре труд но ће 
прет по ста вља ан га жо ва ње ма сов них ме ди ја и здрав стве них рад-
ни ка на ши ре њу зна ња ко ја до при но се усва ја њу здра вих сти ло ва 
жи во та и пре у зи ма њу од го вор но сти за соп стве но здра вље, укљу-
чу ју ћи и пе ри о дич не про ве ре здрав стве ног ста ња, као и ја ча ње 
ка па ци те та здрав стве ног си сте ма да иза ђе у су срет по тре ба ма 
же на у овој сфе ри.

У ци љу по бољ ша ња ква ли те та здрав стве не за шти те то ком 
труд но ће, по ро ђа ја и ба би ња, са ре зул ту ју ћим сни жа ва њем сто-
па ма те рин ског, пе ри на тал ног и нео на тал ног мор би ди те та и 
мор та ли те та по треб но је да се сва кој труд ни ци, по ро ди љи и но-
во ро ђен че ту обез бе ди мак си мал ни мо гу ћи стан дард здрав стве-
не за шти те.

Здра во ма те рин ство и ства ра ње пред у сло ва за здрав по че так 
жи во та, раст и раз вој но во ро ђен че та и ма лог де те та прет по ста-
вља ју ан га жо ва ње здрав стве ног си сте ма на пре вен ци ји и ра ној 
де тек ци ји по ре ме ћа ја здра вља код мај ке и де те та, као и при пре-
му ро ди те ља за пра ви лан те ле сни и пси хо со ци јал ни раст и раз-
вој де те та.

Про це њу је се да ће ин фор ми са ње труд ни ца о са др жа ји ма ве-
за ним за здра во ма те рин ство, обез бе ђи ва ње од го ва ра ју ћег над-
зо ра свих труд ни ца, ква ли тет на ор га ни за ци ја здрав стве не не ге 
и збри ња ва ња ур гент них ста ња мо ћи да спре че око 40% смр ти 
же на то ком труд но ће, по ро ђа ја и пе ри о да ба би ња. 

По пу ла ци о на еду ка ци ја. Си стем обра зо ва ња и вас пи та ња у 
Ср би ји до са да ни је план ски и си сте мат ски укљу чио са др жа је и 
ме то до ло шке по ступ ке у ра ду са де цом и мла ди ма ко ји би до при-
не ли укљу чи ва њу по пу ла ци о не еду ка ци је у на став не и ван на став-
не ак тив но сти шко ле, од но сно вр ти ћа. По треб но је да си стем 
обра зо ва ња и вас пи та ња пре у зме јед ну од кључ них уло га у про-
мо ци ји са др жа ја из по пу ла ци о не еду ка ци је што под ра зу ме ва:

•  обо га ћи ва ње пла но ва и про гра ма пред школ ских уста но ва, 
основ них и сред њих шко ла са др жа ји ма ве за ним за по пу ла ци-
о ну еду ка ци ју (по ро дич но ста бло, по ро дич ни ал бум, уло га 

бра та, од но сно се стре, ху ма ни од но си ме ђу љу ди ма, здра во 
ро ди тељ ство, ре про дук тив но здра вље, на ци о нал на и кул ту-
ро ло шка свест, итд.);

•  акре ди то ва ње про гра ма оба ве зног струч ног уса вр ша ва ња на-
став ни ка, вас пи та ча и струч них са рад ни ка за оства ри ва ње 
про гра ма и са др жа ја из обла сти по пу ла ци о не еду ка ци је у ра-
ду са де цом, мла ди ма и њи хо вим ро ди те љи ма;

•  из ра ду при руч ни ка за вас пи та че, на став ни ке и струч не са-
рад ни ке вр ти ћа, основ них и сред њих шко ла за рад у сфе ри 
по пу ла ци о не еду ка ци је;

•  им пле мен та ци ју про гра ма ко ји ак тив но укљу чу ју ро ди те ље 
у рад вр ти ћа, од но сно шко ле са те ма ма ко је про мо ви шу здра-
во ро ди тељ ство, зна чај ви шеч ла не по ро ди це за здра во од ра-
ста ње, раз ви ја ње ху ма них од но са и то ле ран ци ју итд.;

•  из да ва ње ин фор ма тив но-еду ка тив ног ма те ри ја ла са са др жа-
ји ма ко ји по кри ва ју те ме из по пу ла ци о не еду ка ци је; 

•  ан га жо ва ње ме ди ја, по себ но елек трон ских, са про гра мом ко-
ји укљу чу је те ме и са др жа је из по пу ла ци о не еду ка ци је, као 
ши ра по др шка обра зов но-вас пит ним уста но ва ма у ра ду са 
де цом, мла ди ма, ро ди те љи ма. 

Као и сва ки про цес ко ји има за циљ да ути че на про ме ну си-
сте ма вред но сти, ста во ва и по на ша ња, и про цес по пу ла ци о не 
еду ка ци је тре ба да бу де и ду го тра јан и си сте ма ти чан. 

Ак ти ви ра ње ло кал не са мо у пра ве. Ме ре по пу ла ци о не по ли-
ти ке утвр ђе не на ре пу блич ком ни воу, по свом ка рак те ру су оп-
ште и спро во де се је дин стве но на те ри то ри ји Ср би је. Ме ђу тим, 
Устав Ре пу бли ке Ср би је, За кон о ло кал ној са мо у пра ви, као и по-
себ ни за ко ни, да ју ло кал ној са мо у пра ви зна чај не ком пен тен ци је 
и овла шће ња, укљу чу ју ћи утвр ђи ва ње и спро во ђе ње ме ра по пу-
ла ци о не по ли ти ке у оп шти ни, од но сно гра ду. 

Стра те ги ја пред ви ђа сле де ће ме ре и ак тив но сти у је ди ни ца ма 
ло кал не са мо у пра ве:

•  фор ми ра ње Са ве та за по пу ла ци о ну по ли ти ку ло кал не са мо-
у пра ве као струч ног са ве то дав ног те ла Скуп шти не оп шти не 
са за дат ком да пра ти раз ви так ста нов ни штва и пред ла же ме-
ре по пу ла ци о не по ли ти ке у ло кал ној са мо у пра ви;

•  са гле да ва ње ин ди ви ду ал них по тре ба ве за них за оства ри ва-
ње ро ди тељ ства у ло кал ној за јед ни ци;

•  иден ти фи ко ва ње ин сти ту ци о нал них и ка дров ских ре сур са 
за спро во ђе ње по пу ла ци о не по ли ти ке у ло кал ној за јед ни ци;

•  го ди шње утвр ђи ва ње и спро во ђе ње си сте ма ме ра не ма те ри-
јал не, ма те ри јал не и ор га ни за ци о не при ро де у ци љу под сти-
ца ња ра ђа ња де це;

•  го ди шње утвр ђи ва ње ви си не сред ста ва у бу џе ту ло кал не са мо-
у пра ве за спро во ђе ње ло кал них ме ра по пу ла ци о не по ли ти ке;

•  осни ва ње фон да за по пу ла ци о ну по ли ти ку у ци љу ак ти ви ра-
ња ван бу џет ских из во ра сред ста ва за спро во ђе ње ло кал них 
ме ра по пу ла ци о не по ли ти ке;

•  го ди шње пра ће ње од го ва ра ју ћих ин ди ка то ра раз вит ка ста-
нов ни штва ло кал не са мо у пра ве и дру штве но-еко ном ског по-
ло жа ја по ро ди ца са де цом; 

•  ак ти ви ра ње уста но ва здрав стве не и со ци јал не за шти те, обра-
зов но-вас пит них уста но ва, при вред них су бје ка та, цр ка ва и 
вер ских за јед ни ца и удру же ња, у ци љу ства ра ња по зи тив не 
по пу ла ци о не кли ме и ефи ка сни јег спро во ђе ња утвр ђе не по-
пу ла ци о не по ли ти ке у ло кал ној за јед ни ци.

Ак тив но укљу чи ва ње ло кал не са мо у пра ве у по пу ла ци о ну по-
ли ти ку, ефи ка сни је спро во ђе ње и над град ња ме ра ко је је др жа ва 
про мо ви са ла, као и тра же ње но вих, при ме ре них спе ци фич ним 
про бле ми ма и по тре ба ма да тог окру же ња де ло ва ће под сти цај но 
за ро ди тељ ство на ви ше на чи на. Нај ва жни ји су ства ра ње по зи-
тив не по пу ла ци о не кли ме, сла ње ја сне де мо граф ске по ру ке ло-
кал не са мо у пра ве као и от кла ња ње уоче них ба ри је ра за ро ди тељ-
ство уоп ште, а по го то во за ра ђа ње де це ви шег ре да.

Др Мир ја на Ра ше вић


