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ДА ЛИ ЈЕ РЕ АЛ НО ОЧЕ КИВАТИ 
ПРОМЕ НЕ У МО ДЕ ЛУ ПЛАНИРАЊА 

ПО РО ДИ ЦЕ У СР БИ ЈИ У 
НЕПОСРЕДНОЈ БУ ДУЋ НО СТИ?*

Са же так
Већ ви ше од по ла ве ка Ср би ја (ван под руч ја Ко со ва и Ме то-

хи је) се су о ча ва са ни во ом ра ђа ња де це ис под по тре ба про сте за ме-
не ге не ра ци ја. Фе но мен не до вољ ног ра ђа ња у на шој сре ди ни пра ти 
и ње гов са став ни део је пре те жно тра ди ци о нал на кон тро ла ра ђа ња 
ко ја укљу чу је при бе га ва ње абор ту су ка да се из раз ли чи тих раз ло-
га труд но ћа не же ли или се не мо же при хва ти ти. Да ли је ре ал но 
оче ки ва ти про ме не мо де ла пла ни ра ња по ро ди це у Ср би ји у не по-
сред ној бу дућ но сти? У овом ра ду од го вор на по ста вље но пи та ње 
је тра жен на три на чи на. Пр во, ана ли зи ра њем ду го го ди шњег кре-
та ња ин ди ка то ра пла ни ра ња по ро ди це и њи хо вих ка рак те ри сти ка. 
Па ра лел но се утвр ђу ју ста ње и до ме ти по ли ти ка ре ле вант них за 
пла ни ра ње по ро ди це. Пре свих по пу ла ци о не по ли ти ке и по ли ти-
ке здрав стве не за шти те. Исто вре ме но, у не мо гућ но сти да се спро-
ве де ре пре зен та тив но ис тра жи ва ње ве за но за утвр ђи ва ње ста во ва 
мла дих љу ди ко ји су ре ле вант ни за пла ни ра ње по ро ди це, пред ста-
вље ни су ста во ви ко ји се од но се на ра ђа ње и ко ри шће ње ефи ка сне 
кон тра цеп ци је сту дент ки ња Ме ди цин ског, Фар ма це ут ског и Фа-

* Чла нак је на стао као ре зул тат ра да на про јек ту „Ис тра жи ва ње де мо граф ских фе но ме на 
у функ ци ји јав них по ли ти ка у Ср би ји“, бр. 47006, ко ји фи нан си ра Ми ни стар ство про-
све те и на у ке Ре пу бли ке Ср би је.
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кул те та по ли тич ких на у ка Уни вер зи те та у Бе о гра ду. По сле са гле-
да ва ња иза бра ног за дат ка из сва три угла, чи ни се да не ма ди ле ме 
да не по сто ји про стор за оче ки ва ње дру га чи јег ре про дук тив ног по-
на ша ња у Ср би ји у не по сред ној бу дућ но сти. Да би се оства ри ле 
по зи ти ве про ме не нео п ход на је из град ња ре про дук тив не све сти. И 
ин ди ви ду ал не и по ли тич ке. 
Кључ не ре чи: не до вољ но ра ђа ње де це, кон тро ла ра ђа ња, пла ни ра ње по-

ро ди це, Ср би ја, бу дућ ност.
Из у зет но ни зак ни во ра ђа ња де це и упо тре ба тра ди ци о нал не 

кон тра цеп ци је су основ не ка рак те ри сти ке мо де ла пла ни ра ња по-
ро ди це у Ср би ји. Од го вор на пи та ње да ли је ре ал но оче ки ва ти 
ње го ве про ме не у не по сред ној бу дућ но сти се мо же тра жи ти на ви-
ше на чи на. Пр во се на ме ће ана ли зи ра ње ду го го ди шњих кре та ња 
пре ци зних ин ди ка то ра пла ни ра ња по ро ди це и њи хо вих ка рак те ри-
сти ка, укљу чу ју ћи и де тер ми ни стич ку осно ву у ци љу утвр ђи ва ња 
по сто ја ња или не по сто ја ња про сто ра за дру га чи је ре про дук тив но 
по на ша ње. Па ра лел но, бит но је утвр ди ти ста ње по ли ти ка ре ле-
вант них за пла ни ра ње по ро ди це, као што су по пу ла ци о на по ли-
ти ке и по ли ти ка здрав стве не за шти те. Од но сно раз мо три ти ме ре 
ко је се спро во де да би се убла жио фе но мен не до вољ ног ра ђа ња и 
омо гу ћи ла ефи ка сна упо тре ба мо дер не кон тра цеп ци је. Исто вре ме-
но је ва жно ана ли зи ра ти зна ње, ста во ве и по на ша ње мла дих љу ди 
ко ји су ре ле вант ни за пла ни ра ње по ро ди це, јер ће упра во они би ти 
но си о ци ре про дук ци је у не по сред ној бу дућ но сти.   

ОСО БИ НЕ МО ДЕ ЛА ПЛА НИ РА ЊА ПО РО ДИ ЦЕ

Ра ђа ње де це, да ле ко ис под по тре ба про сте ре про дук ци је ста-
нов ни штва, обе ле жа ва и де мо граф ски раз вој и де мо граф ски мо-
мен тум ни ско на та ли тет них под руч ја Ср би је. И Цен трал на Ср би ја 
и Вој во ди на су се са фе но ме ном не до вољ ног ра ђа ња су о чи ле још 
сре ди ном про шлог ве ка (гра фи кон 1). Већ у 1971. го ди ни сто па 
укуп ног фер ти ли те та би ла је за око 15% ни жа од по тре ба про сте 
за ме не ге не ра ци ја у Цен трал ној Ср би ји, од но сно за го то во 20% у 
Вој во ди ни. У том ин тер ва лу вред но сти сто па се углав ном ста би ли-
зу је у сле де ће две де це ни је на оба под руч ја. 

Ни ско на та ли те на под руч ја Ср би је у де ве де се тим го ди на ма 
XX ве ка ка рак те ри ше ја сан пад ра ђа ња. У Цен трал ној Ср би ји сто-
па укуп ног фер ти ли те та из ме ђу 1991. и 1999. опа ла је са 1,73 на 
1,40, а у Вој во ди ни са 1,72 на 1,43 де те та по же ни. На кон ла га ног 
порастa ни воа ра ђа ња у Ср би ји (без по да та ка за Ко со во и Ме то хи-
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ју) то ком 2000. и 2001. го ди не, и ње го вог ка сни јег тро го ди шњег 
за др жа ва ња на ни воу од 1,6 де те та по же ни, од 2005. го ди не сто па 
укуп ног фер ти ли те та по но во бе ле жи пад, до сти жу ћи ре корд но ни-
ску вред ност од 1,38 де те та по же ни у 2007. го ди ни.

Графикон1.
Сто па укуп ног фер ти ли те та, Цен трална 

Срби ја и Вој во ди на, 1950-2010.

Пре ма по след њим по да ци ма ко ји се од но се на 2010. го ди ну 
ни во ра ђа ња је чак 32% ис под по тре ба про сте ре про дук ци је ста-
нов ни штва, што зна чи да би сле де ћа ге не ра ци ја же на би ла за јед ну 
тре ћи ну ма ња по бро ју у од но су на са да шњу. Дру гим ре чи ма, са 
вред но шћу сто пе укуп ног фер ти ли те та од 1,41 ни во ра ђа ња у Ср-
би ји је ис под европ ског про се ка ко ји из но си 1,5 де те та по же ни.1) 

Све европ ске зе мље су се су о чи ле са фе но ме ном не до вољ-
ног ра ђа ња. Нај ни жи ни во ра ђа ња ме ђу њи ма у 2009. го ди ни бе ле-
же зе мље у тран зи ци ји со цио-еко ном ског си сте ма и зе мље Ју жне 
Евро пе, Пор ту га ли ја, Грч ка и Ита ли ја (око 30% ис под по тре ба про-
сте за ме не ге не ра ци ја). Нај ви ше пак сто пе бе ле же Ир ска и Фран-
цу ска за јед но са зе мља ма Се вер не Евро пе, Нор ве шком, Дан ском, 

1) G. Pi son, “To us les pays du mon de 2009”, PopulationetSociétés, 2009, 458.
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Швед ском и Фин ском (10% ис под по тре ба про сте за ме не ге не ра-
ци ја). Ван Евро пе, ме ђу раз ви је ним зе мља ма, ни во ра ђа ња кре ће 
се у ра спо ну из ме ђу 40% (Ја пан) и 5% (САД) ис под по тре ба про сте 
за ме не ге не ра ци ја.

Фе но мен не до вољ ног ра ђа ња де це је за ко нит про цес ко ји ни-
је ус пе ло да из бег не ни јед но раз ви је но дру штво. Но, не до вољ но 
ра ђа ње де це ни је ре ал ност са мо у раз ви је ним зе мља ма и ни је са-
мо обе леж је за пад не ци ви ли за ци је. Да нас се, шта ви ше, 61 зе мља 
су о ча ва са ра ђа њем де це ис под по тре ба про сте за ме не ге не ра ци-
ја.2) Ве ли ка ве ћи на ис тра жи ва ча, не са мо пре пе де сет го ди на већ и 
кра јем 1980-их го ди на, ка ко Фрид ман3) под вла чи, ни је пред ви де ла 
про ме не ко је су на сту пи ле у ре про дук тив ном по на ша њу и ни воу 
фер ти ли те та.

У осно ви са вре ме ног ре про дук тив ног по на ша ња на ла зе се 
не ки од бит них фак то ра ко ји су део на ше ци ви ли за ци је, би ло да 
пред ста вља ју ње на по зи тив на до стиг ну ћа или ње не из ра зи те сла-
бо сти. Та ко су, из ме ђу оста лог, на јед ној стра ни еман ци па ци ја и 
ин ди ви ду а ли зам, ну кле ар на по ро ди ца и из ме њен по ло жај же не и 
де це у њој, ин си сти ра ње на ква ли те ту соп стве ног жи во та и ква-
ли те ту жи во та де те та, ли бе ра лан за кон о абор ту су и до ступ ност 
ефи ка сне кон тра цеп ци је, а на дру гој ма те ри ја ли стич ка свест са по-
тро шач ким мен та ли те том и лич ни жи вот, раз у ђе ни ји не го ика да 
ра ни је. У но вом си сте му вред но сти ро ди тељ ство је за др жа ло ви-
со ко ме сто. Но, из ме ни ла се ње го ва су шти на. Не ег зи стен ци јал на 
осно ва вред но сти де те та по ста је од ред ни ца ре про дук тив ног по на-
ша ња, јер се оства ру је са јед ним или дво је де це. 

Исто вре ме но, у усло ви ма ка да је ра ђа ње де це осло бо ђе но 
мо рал ног и ег зи стен ци јал ног при ти ска по ста ло ствар на из глед 
сло бод ног из бо ра по је дин ца, да на шње дру штво ни је пу тем сво јих 
ин сти ту ци ја по ку ша ло да не по сред но ути че на фор ми ра ње ви си-
не со ци јал них нор ми о бро ју де це, ни ти је сво јим ме ха ни зми ма 
омо гу ћи ло да рав но прав на жи вот на оп ци ја бу де ра ђа ње уоп ште, а 
по го то во ра ђа ње тро је, или че тво ро де це. 

Струк тур не пре пре ке, као што су не за по сле ност (ствар на 
или при кри ве на), те шко ће при ре ша ва њу стам бе ног пи та ња, про-
бле ми чу ва ња де це, не за до во ља ва ју ћи еко ном ски стан дард и дру ге 
по ја ве из овог кру га су пак би ле ва жан фак тор не до вољ ног ра ђа ња 
де це у ве ћи ни со ци ја ли стич ких зе ма ља, укљу чу ју ћи и Ср би ју. Зна-

2) R. Fre ed man, “The Ro le of Fa mily Plan ning Pro gram mes as a Fer ti lity De ter mi nant”, Family
PlanningProgrammesandFertility, Cla ren don Press, Ox ford, 1992.

3) J. Sha mie, “Low Fer ti lity: Can Go vern ments Ma ke a Dif fe ren ce?”, AnnualMeetingPopula
tionAssociationofAmerica, Bo ston, 4 April 2004.
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чај на бро ја них струк тур них пре пре ка је и да нас по себ но из ра жен у 
овим зе мља ма ко је су ушле у про цес тран зи ци је со цио-еко ном ског 
си сте ма, а њи ма су при до да ти и но ви еле мен ти мо гу ће ин ди ви ду-
ал не па си ви за ци је као што су, на при мер, осе ћа ње не си гур но сти, 
со ци јал ни ма ла дап та ци о ни син дром на из ме ње не вред но сти и нор-
ме и ано ми ја. 

Ва жан узрок ни ског ни воа фер ти ли те та у Евро пи да нас је 
и од ла га ње ра ђа ња.4) По пра ви лу, од ла га ње ра ђа ња прет по ста вља 
да је дан број же на из раз ли чи тих раз ло га (фи зи о ло шког сма ње ња 
плод но сти, се кун дар ног сте ри ли те та нај че шће услед при бе га ва ња 
на мер ном пре ки ду труд но ће или по сле ди ца сек су ал но пре но си вих 
ин фек ци ја, ве ће пси хо ло шке це не бра ка и ра ђа ња де це у ста ри јим 
го ди на ма жи во та и дру го) не ће мо ћи да оства ри ста во ве о же ље ном 
бро ју де це. 

Од ла га ње ра ђа ња де це узро ку ју, по сред но или не по сред но, 
на бро ја ни фак то ри де тер ми ни стич ке осно ве фе но ме на не до вољ-
ног ра ђа ња. Ле стиг5) под вла чи сле де ће по себ не фак то ре од ла га ња 
ра ђа ња ко ји су бит ни за са да шњи ни во со ци јал ног раз во ја:

– шко ло ва ње и еко ном ска ауто но ми ја же на,
– ви со ке аспи ра ци је за ма те ри јал ним до бри ма ко је усло-

вља ва ју по тре бу за дру гим при хо дом у по ро ди ци фор си-
ра ју ћи за по шља ва ње же на,

– по ве ћа но ин ве сти ра ње у про фе си о нал ну ка ри је ру и же-
не и му шкар ца, 

– по ве ћа но ула га ње у иден ти тет у усло ви ма ви со ког ри зи-
ка за раз вод бра ка, 

– ши ре ње пост ма те ри ја ли стич ких ци ље ва као што су са-
мо ре а ли за ци ја, етич ка ауто но ми ја, сло бо да из бо ра и то-
ле ран ци ја на не кон вен ци јал но по на ша ње,

– ра ши ре на же ља за ужи ва њем у жи во ту,
– рас про стра њен мо тив за очу ва њем отво ре ног пу та за бу-

дућ ност.
Тренд бла гог по ра ста бро ја же на у Ср би ји ко је ни су ро ди ле 

ни јед но де те у оп ти мал ном пе ри о ду жи во та од 20. до 35. го ди не 
је ре ги стро ван из ме ђу 1981. и 1991. го ди не. Но, у пе ри о ду из ме-
ђу два по след ња по пи са ста нов ни штва, он је ин тен зи ви ран. И то 

4) T. So bot ka, PostponementofChildbearingandLowFertility inEurope,Dutch Uni ver sity 
Press, Am ster dam, 2004.

5) R. Lesthaeghе, “Post po ne ment and Re cu pe ra tion: Re sent Fer ti lity Trends and Fo re casts in Six 
We stern Euro pean Co un tri es”, InternationalPerspectivesonLowFertility:Trends,Theories
andPolicies, IUSSP Se mi nar,Tokyo,  21-21 March 2001.
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за све три ста ро сне ко хор те и у цен трал ној Ср би ји и у Вој во ди ни 
(гра фи кон 2) и сма тра се основ ном де мо граф ском це ном 1990-их 
го ди на.6) Ве ли ко је не у че ство ва ње же на у ре про дук ци ји ста нов ни-
штва од 20. до 24. го ди не, a и ре ла тив но ве ли ко неучествовањe же-
на у ре про дук ци ји ста нов ни штва из ме ђу 25. и 29. го ди не ста ро сти, 
од но сно 30-34 го ди не. Од го ва ра ју ћи уде ли у цен трал ној Ср би ји су 
74,9; 43,9 и 21,8, а у Вој во ди ни 75,3; 41,7 и 19,7. 

Гра фи кон 2. 
Же не без жи во ро ђе не де це (у %). Цен трал-
на Ср би ја и Вој во ди на, 1981, 1991. и 2002.

Не до вољ но ра ђа ње у Ср би ји пра ти и ње гов са став ни део је 
пре те жно тра ди ци о нал на кон тро ла ра ђа ња. Кон зер ва тив на, не е фи-
ка сна кон тра цеп ци ја, у ве ли кој ме ри ин кор по ри ра на у си стем вред-
но сти, по ста ла је при род ни део сек су ал ног од но са и пред ста вља, 
са ин ди ви ду ал ног ста но ви шта, ра ци о на лан пре вен тив ни из бор. 
Но, ка да се из раз ли чи тих раз ло га труд но ћа не же ли или не мо-
же при хва ти ти, при бе га ва се ње ном на мер ном пре ки ду. Оту да ду га 
исто ри ја ве ли ког бро ја абор ту са у Ср би ји. 

На рас про стра ње ност абор ту са у на шој сре ди ни пр ви пут је 
ука за но на 17. Кон гре су ју го сло вен ских ле ка ра да ле ке 1935. го ди-
не.7) По сле Дру гог свет ског ра та За вод за здрав стве ну за шти-
6) М. Ра ше вић, “Од ла га ње ра ђа ња у оп ти мал ној до би жи во та – основ на де мо граф ска це на 

1990-их у Ср би ји”, ЗборникМатицесрпскезадруштвененауке,2006, 121.

7) F. No vak, “Pro blem ne že lje ne trud no će”, Zbornikradova Vkongresaginekologaopstetičara
Jugoslavije,Sa ra je vo, 1964.
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ту је, пр во пу тем ан ке та, а за тим и ре дов ном ре ги стра ци јом 
абор ту са, по чео да при ку пља по дат ке о бро ју на мер них пре-
ки да труд но ће ко ји се вр ше у здрав стве ним уста но ва ма. Ови 
по да ци, и ап со лут но и ре ла тив но по сма тра ни, (гра фи кон 3) 
ука зу ју на го то во не пре кид ни тренд по ра ста на мер них пре-
ки да труд но ће и до ку мен ту ју по сто ја ње абор ту сне ен де ми је 
у Ср би ји до по след ње де це ни је 20. ве ка. Пре су дан ути цај на 
ве ли чи ну про бле ма абор ту са у Ср би ји има ла су ни ско на та ли-
тет на под руч ја.

Гра фи кон 3.
Број и сто пе на мер ног пре ки да труд но ће, Ср би ја 1969-1989.

Та ко је 1989. го ди не, по след ње го ди не по у зда них по да та ка, у 
цен трал ној Ср би ји број ин ду ко ва них абор ту са био дво стру ко ве ћи 
не го број жи во ро ђе не де це, а у Вој во ди ни за јед ну по ло ви ну. Или 
дру га чи је по сма тра но, сва ка је да на е ста же на у ре про дук тив ном 
до бу жи во та у цен трал ној Ср би ји и сва ка три на е ста у Вој во ди ни 
је на мер но пре ки ну ла труд но ћу исте го ди не. Ме ђу њи ма, око 90% 
је би ло ста ро из ме ђу 20 и 39 го ди на, ви ше од 90% је би ло уда то, 
го то во 80,0 % је има ло јед но или дво је де це, а чак 24,2% же на у 
цен трал ној Ср би ји и 19,9% у Вој во ди ни је ималo 4 или ви ше ин ду-
ко ва них абор ту са у ре про дук тив ној исто ри ји.
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Ду го тра ја ње тра ди ци о нал ног мо де ла кон тро ле ра ђа ња у Ср-
би ји ука зу је на број не и ста бил не фак то ре ко ји га де тер ми ни шу. 
Ис тра жи вач ки про до ри у на шој сре ди ни из дво ји ли су низ фак то ра 
ве за них за не при хва та ње мо дер них вред но сти у сфе ри кон тро ле 
ра ђа ња. Ме ђу њи ма нај ва жни ји су не до вољ но зна ње о мо дер ној 
кон тра цеп ци ји, ве ли ки пси хо ло шки от пор пре ма упо тре би ком би-
но ва не хор мон ске кон тра цеп ци је и ин тра у те ри ног уло шка и чвр ста 
со ци јал на ба за за упо тре бу тра ди ци о нал не кон тра цеп ци је и на мер-
ног пре ки да труд но ће. Исто вре ме но осла ња њем на coitusinterrup
tus из бе га ва се кон фликт из ме ђу сек су ал но сти и тех но ло ги је, кон-
такт са ле ка ром, али у на шој сре ди ни и су коб са парт не ром.8) 

Да ли по че так 21. ве ка обе ле же ва по мак у овoј сфе ри? Да би 
од го во ри ли на по ста вље но пи та ње, по што зва нич ни по да ци о на-
мер ним пре ки ди ма труд но ће ни су реaлни9), ко ри сти ће мо до ступ не 
по дат ке ве за не за упо тре бу кон тра цеп ци је. Ре зул та ти ре пре зен та-
тив ног ис тра жи ва ња о здрав стве ном ста њу ста нов ни штва Ср би је 
(ван под руч ја Ко со ва и Ме то хи је) спро ве де ног 2006. го ди не по ка-
зу ју да 18,6% же на на ри зи ку за на ста нак труд но ће ко ри сти мо дер-
ну кон тра цеп ци ју, од но сно кон дом, ком би но ва ну хор мон ску кон-
тра цеп ци ју или ин тра у те ри ни уло жак.10) Утвр ђе ни удео је ни зак и 
ме ђу нај ни жи ма је у Евро пи.11) На тра ди ци о нал ну кон тра цеп ци ју 
се осла ња ло 22,6% ис пи та ни ца.

Уно ше њем на ве де них по да та ка о струк ту ри упо тре бе кон-
трaцепције у Ве сто фов12) мо дел за јед но са вред но шћу сто пе укуп-
ног фер ти ли те та, до би ја се да је про це ње на вред ност сто пе укуп-
них абор ту са за по сма тра но под руч је у 2006. го ди ни из но си ла 2,76. 
Или дру гим ре чи ма, сто па укуп них абор ту са у Ср би ји је и да ље 
вр ло ви со ка, два пу та је ви ша од сто пе укуп ног фер ти ли те та и ме ђу 
нај ви ши ма је у Евро пи и све ту.13)

Да ли има по ма ка ка ко ри шће њу мо дер не и ефи ка сне кон тра-
цеп ци је ме ђу мла дим па ро ви ма? Ре зул та ти по ме ну тог ис тра жи ва-

8) M. Ra še vić, K. Se dlecky, “The Abor tion Is sue in Ser bia”, TheEurJContraceptReprodHe
alth Care,2009, 14.

9) М. Ра ше вић, “Да ли је еви ден ти ран број абор ту са у Ср би ји ре а лан?”, Становништво, 
2008, 2.

10) Ми ни стар ство здра вља, Истраживање здравља становника Републике Србије, Бе о-
град, 2007.

11) Uni ted Na ti ons,  WorldContraceptiveUse2009,New York, 2010.

12)  C. We stoff, “A New Ap pro ach to Esti ma ting Abor tion Ra tes”, MeasurmentofAbortionInci
dence,AbortionRelatedMorbidityandMortality, CIC RED In ter na ti o nal Se mi nar, Pa ris, 7-9 
No vem ber 2007. 

13) G. Sedgh, S. Hen show, S. Sing, A. Ban ko le, J. Drescher,  “Le gal Abor tion Wor ldwi de: In ci-
den ce and Re cent Trends”, InternationalFamilyPlanningPerspectives,2007, 3. 
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ња о здрав стве ном ста њу ста нов ни штва Ср би је из 2006. по ка зу ју 
да се нај ве ћи број же на ко је су у ри зи ку за на ста нак труд но ће, и на 
по чет ку и на кра ју ре про дук тив ног пе ри о да, осла ња на тра ди ци о-
нал не ме то де у пре вен ци ји за че ћа. На и ме, мо дер не ме то де кон тра-
цеп ци је ко ри сти сва ка де ве та же на (11,6%) у парт нер ским од но си-
ма ста ра из ме ђу 20 и 24 го ди не, пре ма сва кој осмој же ни (13,1%) у 
ста ро сној гру пи 45-49 го ди на.

ПО ЛИ ТИ КЕ РЕ ЛЕ ВАНТ НЕ  
ЗА ПЛА НИ РА ЊЕ ПО РО ДИ ЦЕ

У Ср би ји ег зи сти ра ју две ди рект не ме ре по пу ла ци о не по-
ли ти ке ва жне за под сти ца ње ра ђа ња. То су ро ди тељ ски до да так и 
пу на на кна да за ра де за по сле ној мај ци за вре ме по ро диљ ског од су-
ства у тра ја њу од го ди ну да на. Ро ди тељ ски до да так се ис пла ћу је за 
пр во, дру го, тре ће и че твр то де те у по ро ди ци. Ње гов из нос ра сте са 
ре дом ро ђе ња, ускла ђу је се са ра стом тро шко ва жи во та и ис пла ћу је 
се, осим за ра ђа ње пр вог де те та, у 24 ме сеч не ра те.14)

Од го вор Ср би је на про бле ме де мо граф ског раз во ја тре ба ло 
би да се за сни ва на не ко ли ко ба зич них до ку ме на та, укљу чу ју ћи и 
Стра те ги ју под сти ца ња ра ђа ња. Она је усво је на по чет ком 2008. го-
ди не. У стра те ги ји су пре по зна ти сви ва жни ре сур си по пу ла ци о не 
по ли ти ке, на ве ден је низ ме ра и ак тив но сти и при хва ћен, пре ци зи-
ран и уса гла шен ви ше сек тор ски при ступ у убла жа ва њу фе но ме на 
не до вољ ног ра ђа ња. Пу но спро во ђе ње Стра те ги је се оче ки ва ло у 
2009. го ди ни. Но, ње на им пле мен та ци ја, нај ма ње ме ре и ак тив но-
сти ве за не за ди рект ну фи нан сиј ску по др шку по ро ди ци, од ло же-
на је услед су о ча ва ња Ср би је са по сле ди ца ма свет ске фи нан сиј ске 
кри зе. 

Од ме ра ма те ри јал не при ро де Стра те ги јом је пред ви ђе но да 
се по чев од 2009. го ди не ис пла ћу је пу на на кна да труд ни ци услед 
при вре ме не спре че но сти за рад и вра ти по пу ла ци о ни сми сао ро ди-
тељ ском до дат ку, та ко што ће се ис пла ћи ва ти уве ћан, јед но крат но, 
при ро ђе њу дру гог, тре ћег и че твр тог де те та у по ро ди ци, а из нос за 
тре ће и че твр то де те тре ба да бу де у ви си ни дво стру ког из но са ко ји 
се обез бе ђу је за дру го де те. 

Усво јен мо дел ди рект не фи нан сиј ске по др шке по ро ди ци пу-
тем ро ди тељ ског до дат ка је чи ни се сли чан по из ра зу и бу џет ском 

14) Из но си де фи ни са ни за ју ни ме сец 2011. го ди не су 31.561 ди на ра за ро ђе ње пр вог де те та, 
од но сно 123.416 за ро ђе ње дру гог, 212.138 за ро ђе ње тре ћег и 296.181 ди на ра за ро ђе ње 
че твр тог де те та у по ро ди ци. Ме сеч ни рас ход у 2010. го ди ни ве зан за ову ме ру из но сио је 
пре ко 405,5 ми ли о на ди на ра.
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оп те ре ће њу оном ко ји је спро во ђен од сре ди не 2002. до по чет ка 
2006. го ди не.15) Ова чи ње ни ца отва ра пи та ње да ли је свет ска фи-
нан сиј ска кри за из го вор за не спро во ђе ње Стра те ги је. По го то во 
што се го то во не уво де пред ви ђе не ме ре ве за не за 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 ју ре про дук тив ног здра вља мла дих, по пу ла ци о ну еду ка ци ју 
или пак оне ко је во де ка здра вом ма те рин ству. Ре а ли за ци ја ве ћи-
не ових ме ра за ко је је пред ви ђе но кон ти ну и ра но спро во ђе ње не 
зах те ва ве ли ка ма те ри јал на ула га ња, а ма ли по ма ци у оче ки ва ном 
прав цу би мо гли до при но си ти ства ра њу по зи тив не по пу ла ци о не 
кли ме. Уки нут је и Сек тор за по пу ла ци о ну по ли ти ку у Ми ни стар-
ству ра да и со ци јал не по ли ти ке све га го ди ну и по да на од осни ва-
ња.

Ли бе ра ли за ци ја абор ту са је основ ни вид по др шке же на ма у 
Ср би ји ве зан за кон тро лу ра ђа ња. Ве ли ки број на мер них пре ки да 
труд но ће у Ср би ји са мо се де ли мич но мо же об ја сни ти ра ном ли бе-
ра ли за ци јом абор ту са у вре ме па да ни воа ра ђа ња, а пре не го што 
је мо дер на кон тра цеп ци ја би ла раз ви је на и до ступ на.16) На и ме, со-
цио-ме ди цин ске ин ди ка ци је су при хва ће не као раз лог за на мер ни 
пре кид труд но ће, по угле ду на Со вјет ски Са вез, још дав не 1952. 
го ди не. Од та да је сва ки но ви за кон ко ји је до но шен у овој обла-
сти био све ли бе рал ни ји. Пр во 1960, за тим 1969. и 1974, и на кра ју 
1995. го ди не.

Пре ма ва же ћем за ко ну, абор тус се до зво ља ва на зах тев труд-
не же не до на вр ше не 10. не де ље труд но ће, осим ка да је то штет но 
за ње но здра вље. У слу ча ју ка да је труд ни ца мла ђа од 16 го ди на, 
од но сно пот пу но ли ше на по слов не спо соб но сти, по треб на је и пи-
сме на са гла сност ро ди те ља, од но сно ста ра ла ца. Пре кид труд но-
ће чи је тра ја ње пре ла зи де сет не де ља мо же се из вр ши ти са мо на 
осно ву ме ди цин ских ин ди ка ци ја (труд но ћа пред ста вља опа сност 
за жи вот же не или мо же те шко на ру ши ти здра вље же не за вре ме 
труд но ће, по ро ђа ја, од но сно на кон по ро ђа ја), мо рал но-прав них 
раз ло га (за че ће на ста ло услед кри вич ног де ла), као и са зна ња о 
мо гућ но сти ро ђе ња де те та с те шким те ле сним или ду шев ним не-
до ста ци ма.

Же на ко ја же ли да на мер но пре ки не труд но ћу обра ћа се ди-
рект но ги не ко ло гу ко ји је је ди ни за кон ски овла шћен да из вр ши ову 
ин тер вен ци ју и пла ћа абор тус ме ди цин ској уста но ви у ко јој се он 

15) М. Ра ше вић, Б. Ми ја то вић, «За кон о фи нан сиј ској по др шци по ро ди ци са де цом», Ста
новништво, 2002, 1-4.

16)  M. Ra še vić, “The Qu e sti on of Abor tion in Ser bia”, EspacePopulationsSociétés, 2004,3.
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оба вља. Це на абор ту са је ви со ка и ви ша је од оне ко ју тре ба пла-
ти ти за упо тре бу ефи ка сне кон тра цеп ци је то ком јед не ка лен дар-
ске го ди не. За ко ном, за раз ли ку од ни за зе ма ља, ни је пред ви ђен 
та ко зва ни пе ри од че ка ња, од но сно нео п ход но вре ме ко је тре ба да 
про ђе из ме ђу утвр ђи ва ња труд но ће и при бе га ва ња ње ном пре ки ду. 
И по ред ли бе рал ног ста ва пре ма на мер ном пре ки ду труд но ће, ме-
ди ка мент ни, не хи рур шки абор тус у Ср би ји ни је ле га ли зо ван.

Про мо ци ја мо дер не кон тра цеп ци је је рет ка и, нај че шће, део 
ши ро ко по ста вље них ак ци ја ко је се спро во де ра ди оства ре ња оп-
шти јих ци ље ва као што је, на при мер, под сти ца ње ра ђа ња. Та ко ђе, 
за кон ска осно ва ве за на за уво ђе ње кон тра цеп ти ва на тр жи ште је 
ком пли ко ва на и фи нан сиј ски обес хра бру ју ћа за фар ма це ут ске ком-
па ни је. Због то га, ком би но ва на орал на кон тра цеп ци ја, ва ги нал ни 
пр сте но ви, ин тра у те ри ни уло шци са ле во нор ге стре лом и ба кром, 
кон до ми и спер ми ци ди су је ди ни до ступ ни кон тра цеп ти ви на тр-
жи шту и ни су бес плат ни. На жа лост, кон тра цеп тив ни фла сте ри, 
про ге ста ген ске кон тра цеп тив не та бле те и ду го-де лу ју ћа хор мон-
ска кон тра цеп ци ја у ви ду ињек ци ја и им пла на та се не на ла зи у про-
да ји. Да ље, сте ри ли за ци ја у кон тра цеп тив не свр хе ни је ле га ли зо-
ва на у Ср би ји. 

Здрав стве на за шти та же на то ком труд но ће и по ро ђа ја је у не-
у по ре ди во ве ћој ме ри за сту пље на у до ку мен ти ма ко ја су ре ле вант-
на за сфе ру пла ни ра ња по ро ди це у од но су на кон тро лу ра ђа ња. 
Са ве то ва ње о кон тра цеп ци ји ни је по ста ло са став ни део на став них 
про гра ма у сред њим ме ди цин ским шко ла ма и на ме ди цин ским фа-
кул те ти ма, ни ти му је дат од го ва ра ју ћи про стор на спе ци ја ли стич-
ким сту ди ја ма из ги не ко ло ги је. Има ју ћи у ви ду по себ не по тре бе 
адо ле сце на та ве за не за за шти ту ре про дук тив ног здра вља, тре ба 
под ву ћи да мре жа са ве то ва ли шта за мла де ни је у пот пу но сти раз-
ви је на.17) Та ко ђе, сек су ал на еду ка ци ја ни је укљу че на у ре дов ни 
про грам ра да у основ ним и сред њим шко ла ма. 

СТА ВО ВИ МЛА ДИХ О РА ЂА ЊУ  
И МОДЕР НОЈ КОН ТРА ЦЕП ЦИ ЈИ

У не мо гућ но сти да се спро ве де ре пре зен та тив но ис тра жи ва-
ње ве за но за утвр ђи ва ње зна ња, ста во ва и по на ша ња мла дих љу ди 
ко ја су ре ле вант на за пред ви ђа ње мо де ла пла ни ра ња по ро ди це у 

17) К. Се длец ки, “Зна чај за шти те ре про дук тив ног здра вља адо ле сце на та за убла жа ва ње 
про бле ма не до вољ ног ра ђа ња”, КакозауставитибелукугууСрбији,Срп ска ака де ми ја 
на у ка и умет но сти, Ги не ко ло шко аку шер ска сек ци ја СЛД, Бе о град, 2006. 
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Ср би ји у не по сред ној бу дућ но сти, пред ста ви ће мо ре зул та те ан ке те 
ко ја је об у хва ти ла 504 сту дент ки ње дру ге и че твр те го ди не Ме ди-
цин ског, Фар ма це ут ског и Фа кул те та по ли тич ких на у ка Уни вер зи-
те та у Бе о гра ду. У узор ку су би ле го то во под јед на ко за сту пље не 
ис пи та ни це са свих три фа кул те та. Удео сту дент ки ња ме ди ци не је 
из но сио 33,9, а сту дент ки ња фар ма ци је и по ли тич ких на у ка 31,2 и 
34,9%.  

Са зна ње о ста во ви ма бу ду ћих ле ка ра, фар ма це у та, по ли ти-
ча ра, ад ми ни стра ти ва ца, но ви на ра и со ци јал них рад ни ка је ва жно, 
јер про фе си о нал ци из ово га кру га ви ше стру ко ути чу на мо дел пла-
ни ра ња по ро ди це у сва кој по пу ла ци ји. Њи хов ди рек тан ути цај је 
ве зан за сва ко днев ни рад у сфе ри еду ка ци је, са ве то ва ња и обез бе-
ђи ва ња ин стру ме на та бит них за пла ни ра ње по ро ди це. Ин ди рект но 
де ло ва ње, пак, из ра же но је ка ко у де фи ни са њу ре ле вант ног за ко-
но дав ног окви ра и стра те шких опре де ље ња, та ко и пу тем фор ми-
ра ња по пу ла ци о не кли ме. 

Ово ис тра жи ва ње је део ве ћег ко је је под на зи вом “Ис ку ства 
и ста во ви же на о мен стру а ци ји, кон тра цеп ци ји и ра ђа њу” спро-
ве де но у шест уни вер зи тет ских цен та ра у Ма ђар ској, Ру му ни ји и 
Ср би ји. У ме то до ло шком сми слу бит но је под ву ћи и да је ан кет ни 
упит ник, по себ но де фи ни сан за по тре бе овог ис тра жи ва ња, ано-
ним но по пу ни ла сва ка че твр та сту дент ки ња из ре ги стра од ре ђе ног 
фа кул те та. Упит ник је био KAP-ти па. У овом ра ду на ве шће мо нај-
ва жни је на ла зе.18) 

Го то во све ан ке ти ра не сту дент ки ње (99,0%) же ле да има ју 
де цу у бу дућ но сти. Нај ве ћи број њих же ли да има дво је (45,2%) 
или тро је (41,5%) де це. Из не на ђу је да чак 8,2% ан ке ти ра них же ли 
да има нај ма ње че тво ро де це. На су прот, са мо 4,2% сту дент ки ња 
же ли да има са мо јед но де те. Про се чан же ље ни број де це је ви сок 
(2,56 де те та) и зна чај но ви ши од ре а ли зо ва них 1,56 де те та ме ђу ви-
со ко обра зо ва ним же на ма ста рим од 40 до 45 го ди на 2002. го ди не 
у вре ме спро во ђе ња по пи са ста нов ни штва.

Ис пи та ни це су оце њи ва ле по на о соб три на ест уна пред де-
фи ни са них по тен ци јал них пред у сло ва за ра ђа ње пр вог де те та са 
1 (вр ло би тан), 2 (и је сте и ни је би тан) или 3 (уоп ште ни је би тан). 
Зна чај сва ке ва ри ја бле је од ре ђен сред њом вред но шћу оце не (та бе-
ла 1). На вр ху ли сте као нај бит ни је прет по став ке за ро ди тељ ство 
сту дент ки ње су, не за ви сно од фа кул те та ко ји по ха ђа ју, из дво ји ле 
„до бро здра вље“ и „же љу за де те том“. Сле де ће три прет по став-
ке по зна ча ју, ка да се ан ке ти ра на гру па по сма тра као це ли на, су 
„фи нан сиј ска не за ви сност“, „за по сле ње“ и „ста бил на парт нер ска 

18) К. Се длец ки, М. Ра ше вић, В. То пић, нео бја вље ни ре зул та ти, 2011.
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ве за“. С дру ге стра не, уни форм но на 11, 12. и 13. ме сту, у свим 
ис пи ти ва ним суб гру па ма су „по др шка ло кал не за јед ни це“, „ме ре 
со ци јал не по ли ти ке“ и „ауто мо бил у вла сни штву“. Чи ни се да од-
го во ри осли ка ва ју ре флек сив ну мо дер ност ан ке ти ра них сту дент-
ки ња, од но сно ин си сти ра ње да се ри зи ци ста ве под кон тро лу по је-
дин ца, уз исто вре ме но до бро пер ци пи ра ње огра ни че ња сре ди не и 
ни ско по ве ре ње у ло кал не и др жав не ин сти ту ци је.  

Та бе ла 1. 
Ста во ви сту дент ки ња о прет по став-

ка ма за ра ђа ње пр вог де те та

Ме ди цин ски 
фа кул тет

Фар ма це утски 
фа кул тет

Фа кул тет  
по ли тич ких на у ка

1 до бро здра вље до бро здра вље до бро здра вље

2 же ља за де те том же ља за де те том же ља за де те том

3 фи нан сиј ска не-
за ви сност

ста бил на 
партнерска веза

фи нан сиј ска не-
за ви сност

4 за по сле ње фи нан сиј ска не-
за ви сност за по сле ње

5 ста бил на 
партнерска веза за по сле ње ста бил на 

партнерска веза

6 по др шка по ро ди це по др шка по ро ди це стан/ку ћа у вла-
сни штву

7 оп ти мал но 
животно доба

оп ти мал но 
животно доба по др шка по ро ди це

8 стан/ку ћа у вла-
сни штву

стан/ку ћа у вла-
сни штву ка ри је ра

9 брак брак брак

10 ка ри је ра ка ри је ра оп ти мал но 
животно доба

11 по др шка ло кал-
не за јед ни це

по др шка ло кал-
не за јед ни це

по др шка ло кал-
не за јед ни це

12 ме ре со ци јал-
не по ли ти ке

ме ре со ци јал-
не по ли ти ке

ме ре со ци јал-
не по ли ти ке

13 ауто мо бил  
у вла сни штву

ауто мо бил  
у вла сни штву

ауто мо бил  
у вла сни штву

Оп ти мал но до ба за ра ђа ње пр вог де те та за 79,1% сту дент ки-
ња је из ме ђу 25. и 29. го ди не ста ро сти. До дат но, чак сва ка де се та 
(9,5%) сту дент ки ња ве ру је да је пра во вре ме за ро ди тељ ство у пе-
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ри о ду од 30 до 34 го ди не. Са мо 10,7% ис пи та ни ца сма тра да је ин-
тер вал из ме ђу 20. и 24. го ди не ста ро сти оп ти ма лан за ра ђа ње пр вог 
де те та. Ни су утвр ђе не ста ти стич ки зна чај не раз ли ке по овом ста ву 
ме ђу сту дент ки ња ма са раз ли чи тих фа кул те та. 

Та бе ла 2. 
Ста во ви сту дент ки ња пре ма ком би но ва-

ној хор мон ској кон тра цеп ци ји

Осо би не ком би-
но ва не хормон ске 

кон тра цеп ци је

Удео сту дент ки ња (у %)

Ме ди цин ски 
фа кул тет

Фар ма-
це ут ски 
фа кул тет

Фа кул тет 
по ли тич-
ких на у ка

Без бед не и де ло твор не 30,9 39,7 50,3
По бољ ша ва ју ква-
ли тет жи во та 20,6 19,9 15,5

Убла жа ва ју ак не 34,5 21,9 19,9
Сма њу ју бол током 
мен стру а ци је 38,8 30,8 27,3

Има ју мно го 
нежељених ефе ка та 32,7 26,0 25,5

Мо гу да угрозе 
будућу плод ност 13,9 6,8 8,7

Мо гу узро ко ва ти рак 9,7 4,8 2,5

Не при род не 17,0 35,6 24,2
Мо гу до ве сти до 
повећа ња те жи не 29,7 24,0 20,5

Опа сне за здра вље 7,9 9,6 9,3
Иза зи ва ју прекомерну 
дла ка вост 7,3 6,2 5,0

Сту дент ки ње има ју раз ли чи те ста во ве пре ма ком би но ва ној 
хор мон ској кон тра цеп ци ји, мо дер ном, ефи ка сном и мла дим љу-
ди ма при ме ре ном сред ству пре вен ци је за че ћа. Ме ђу иза бра ним 
тврд ња ма, ис пи та ни це је тре ба ло да се опре де ле за нај ви ше три 
оп ци је од уна пред да тих 12, ко је од го ва ра ју њи хо вим уве ре њи ма о 
кон тра цеп тив ним та бле та ма, 51,7% сe мо гу кла си фи ко ва ти као по-
зи тив не и 48,3% као не га тив не. Три нај че шће иза бра на по зи тив на 
ста ва су „без бед не и де ло твор не“ (40,5%), „сма њу ју бол то ком мен-
стру а ци је“ (32,6%) и „убла жа ва ју ак не“ (25,8%). Ме ђу не га тив ним 
ста во ви ма нај за сту пље ни ји су: „има ју мно го не же ље них ефе ка та“ 
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(28,4%), „не при род не“ (25,4%) и „мо гу до ве сти до по ве ћа ња те жи-
не“ (24,4%).

Ре ги стро ва не су ја сне раз ли ке у ста во ви ма пре ма ком би но-
ва ној хор мон ској кон тра цеп ци ји ме ђу ис пи та ни ца ма ко је по ха ђа ју 
раз ли чи те фа кул те те (та бе ла 2). Став да су кон тра цеп тив не та бле те 
„без бед не и де ло твор не“ је при хва тљив у зна чај но ве ћој ме ри за 
сту дент ки ње Фа кул те та по ли тич ких на у ка не го за де вој ке ко је сту-
ди ра ју ме ди ци ну и фар ма ци ју. Исто вре ме но, сту дент ки ње ме ди ци-
не су у ве ћој ме ри све сне те ра пе ут ских свој ста ва кон тра цеп тив них 
та бле та, али у ве ћој ме ри и стра ху ју да ком би но ва на хор мон ска 
кон тра цеп ци ја мо же да „угро зи бу ду ћу плод ност“ и „узро ку је рак“ 
у од но су на сво је ко ле ги ни це са дру гих фа кул те та. Сту дент ки ње 
фар ма ци је, пак, сиг ни фи кант но се че шће опре де љу ју за став да су 
кон тра цеп тив не та бле те „не при род не“ не го сту дент ки ње ме ди ци не 
и по ли тич ких на у ка. Од но сно, нај бо ље ста во ве пре ма кон тра цеп-
тив ним та бле та ма има ју сту дент ки ње не ме ди цин ских фа кул те та, 
што се мо же об ја сни ти чи ње ни цом да сту ден ти ме ди ци не не сти чу 
пот пу на зна ња из сфе ре ре про дук тив ног здра вља. Овај на лаз ко ре-
спон ди ра ре зул та ту ис тра жи ва ња спро ве де ног ме ђу ги не ко ло зи ма 
у Ср би ји ко ји су та ко ђе по ка за ли от пор пре ма пре пи си ва њу ком би-
но ва не хор мон ске кон тра цеп ци је адо ле сцент ки ња ма.19)  

* 
*       *

Ма да ви со ко вред ну ју ро ди тељ ство и же ле да има ју ви ше од 
јед ног де те та, не охра бру ју те шко оства ри ви пред у сло ви за ра ђа ње 
раз ли чи те при ро де на ко ји ма ин си сти ра ју сту дент ки ње Ме ди цин-
ског, Фар ма це ут ског и Фа кул те та по ли тич ких на у ка. По го то во бри-
не не до вољ но зна ње и низ пред ра су да ко је су ис пи та ни це ис по љи-
ле у сфе ри ре про дук тив ног  здра вља. Оту да је те шко оче ки ва ти да 
ће они би ти но си о ци и про мо те ри јед ног дру га чи јег мо де ла пла ни-
ра ња по ро ди це. Ни раз ма тра ње до са да шњих ка рак те ри сти ка мо де-
ла пла ни ра ња по ро ди це у на шој сре ди ни, и ста ва др жа ве пре ма фе-
но ме ну не до вољ ног ра ђа ња и до ми на ци ји кон зер ва тив не кон тро ле 
ра ђа ња, не ука зу је на по сто ја ње про сто ра за оче ки ва ње дру га чи јег 
ре про дук тив ног по на ша ња у Ср би ји у не по сред ној бу дућ но сти. Да 
би се оства ри ле по зи ти ве про ме не нео п ход но је из град ња ре про-
дук тив не све сти. И ин ди ви ду ал не и по ли тич ке. 

19) K. Se dlecky, М. Ra še vić, “Are Ser bian Gyna e co lo gists in Li ne with Mo dern Fa mily Plan-
ning?”, TheEurJContraceptReprodHealth Care, 2008, 13.
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Mir ja na Ra se vic, Ka ta ri na Se dlec ki 

IS IT REAL TO EX PECT THE CHAN GES IN 
THE MO DEL OF PLA NING THE FA MILY IN 

SERBIA IN THE FOR SE E A BLE FU TU RE? 

Sum mary
For mo re than half a cen tury Ser bia (wit ho ut the pro vin ce Ko so vo 

and Me to hi ja) is fa cing the birth le vel un der the need of sim ple re pla ce-
ment of ge ne ra ti ons. A phe no me non of in suf fi ci ent birth in our mi leu is 
fol lo wed by the pre do mi nantly tra di ti o nal birth con trol, which in clu des 
the re sor ting to abor tion when, for dif fe rent re a sons, preg nancy can not 
or will not be ac cep ted. Is it real to ex pect the chan ges in the mo del of 
pla ning the fa mily in Ser bia in the for se e a ble fu tu re? In this pa per, the 
an swer to this qu e sti on was so ught in three ways. First, by analyzing a 
long-term trend of in di ca tors of the pla ning of fa mily and its cha rac te-
ri stics. In pa ral lel to that, we esta blis hed the con di tion and ran ge of the 
po li ci es re le vant for the pla ning of fa mily, abo ve all po pu la tion po licy 
and the he alth pro tec tion po licy. At the sa me ti me, due to the im pos si-
bi lity to ca rry out a re pre sen ta ti ve sur vey re la ted to the de ter mi na tion 
of youth, re le vant to the pla ning of the fa mily, we pre sen ted the at ti tu-
des of the fe ma le stu dents of the Me di cal school, Fa culty of Phar macy 
and the Fa culty of Po li ti cal Sci en ces, re la ted to birth and the usa ge of 
ef fi cien con tra cep tion, which are re le vant for the pla ning of the fa mily. 
Af ter per ce i ving the task from all three an gles, it se ems li ke the re is no 
di lem ma that the re is no ro om for a dif fe rent ex pec ta ti on of the re pro-
duc ti ve be ha vi o ur in Ser bia in the for se e a ble fu tu re. The fe a tu res of the 
fac tors which de ter mi ne the par ti ci pa tion of the po pu la tion and forms 
of the birth con trol, in clu ding the po li ti cal re spon se, don’t con tri bu te to 
the po si ti ve chan ged, espe ci ally not qu ickly. In or der for Ser bia to be 
cha rac te ri zed by dif fe rent mo del of pla ning the fa mily, a bu il ding of the 
re pro duc ti ve con sci o u sness is re qu i red, both in di vi dual and po li ti cal.
Key words: in suf fi ci ent birth, birth con trol, pla ning of the fa mily, Ser bia, fu-

tu re.
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Re su me 
For mo re than half a cen tury Ser bia (wit ho ut the pro vin ce Ko-

so vo and Me to hi ja) is fa cing the birth le vel un der the need of sim ple 
re pla ce ment of ge ne ra ti ons. A phe no me non of in suf fi ci ent birth in our 
mi leu is fol lo wed by the pre do mi nantly tra di ti o nal birth con trol, which 
in clu des the re sor ting to abor tion when, for dif fe rent re a sons, preg-
nancy can not or will not be ac cep ted. Is it real to ex pect the chan ges in 
the mo del of pla ning the fa mily in Ser bia in the for se e a ble fu tu re? In 
this pa per, the an swer to this qu e sti on was so ught in three ways. 

First, by analyzing a long-term trend of in di ca tors of the pla ning 
of fa mily and its cha rac te ri stics. In pa ral lel to that, we esta blis hed the 
con di tion and ran ge of the po li ci es re le vant for the pla ning of fa mily, 
abo ve all po pu la tion po licy and the he alth pro tec tion po licy. At the sa-
me ti me we pre sen ted the vi ews re la ted to the birth and the use of the 
mo dern con tra cep tion by the youth, who will, thro ugh its fu tu re pro fes-
si o nal work, di rectly or in di rectly, in flu en ce the mo del of the pla ning 
of fa mily. 

The le vel of birth is to day for 32% un der ne ath the need of sim-
ple re pro duc tion of po pu la tion. Inef fi ci ent con tra cep tion is for many 
co u ples na tu ral part of the se xu al re la tion, and ra ti o nal pre ven ti ve cho-
i ce. The to tal abor tion ra te is still very high, two ti mes hig her than the 
fer ti lity ra te, and among the hig hest in Euro pe and the world. A long 
pe riod of ha ving in suf fi ci ent birth ra te and the tra di ti o nal mo del of birth 
con trol po ints to nu me ro us and sta bi le fac tors which de ter mi ne the se 
phe no me na.   

The re are only two di rect me a su res of the po pu la tion po licy 
which is im por tant for the in ci te ment of birth. Tho se are the pa ren tal 
be ne fit and the full com pen sa tion to the em ployed mot her du ring the 
ma ter nity le a ve in the pe riod of a year. Pa ren tal be ne fit is be ing paid for 
the first, se cond, third and fo urth child in a fa mily. Its amo unt is in cre a-
sing for every child and it is be ing paid, ex cept for the first child, in 24 
monthly in stal lment. Li be ra li za tion of the abor tion is es sen tial way of 
sup port to wo men in re la tion to birth con trol. 

The at ti tu des of the fe ma le stu dents of the Me di cal school, Fa-
culty of Phar macy and the Fa culty of the Po li ti cal Sci en ces, re la ted 
to birth and the usa ge of ef fi cien con tra cep tion, de mon stra te the high 
va lue of chil dren, and that the im por tant pre con di ti ons for pa rent hood, 
next to he alth, con sist of fi nan cial in de pen dan ce and sta ble part ner re-
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la ti ons, and that the re is a num ber of pre ju di ces to wards the com bi ned 
hor mo ne con tra cep tion. 

Af ter per ce i ving the task from all three an gles, it se ems li ke the re 
is no di lem ma that the re is no ro om for a dif fe rent ex pec ta ti on of the 
re pro duc ti ve be ha vi o ur in Ser bia in the for se e a ble fu tu re. The fe a tu-
res of the fac tors which de ter mi ne the par ti ci pa tion of the po pu la tion 
and forms of the birth con trol, in clu ding the po li ti cal re spon se, don’t 
con tri bu te to the po si ti ve chan ged, espe ci ally not qu ickly. In or der for 
Ser bia to be cha rac te ri zed by dif fe rent mo del of pla ning the fa mily, a 
bu il ding of the re pro duc ti ve con sci o u sness is re qu i red, both in di vi dual 
and po li ti cal. 

* Овај рад је примљен 10. августа 2011. године а прихваћен за штампу на састанку 
Редакције 16. новембра 2011. године.
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