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ППРРООММЕЕННЕЕ  ССТТРРУУККТТУУРРННИИХХ  ККААРРААККТТЕЕРРИИССТТИИККАА  

ССТТААННООВВННИИШШТТВВАА  ССРРББИИЈЈЕЕ::  РРААЗЗЛЛИИККЕЕ  ИИЗЗММЕЕЂЂУУ  

ЖЖЕЕННАА  ИИ  ММУУШШККААРРААЦЦАА  
 

Анализом демографских структура и тенденција кретања стичу се сазнања 

релевантна за демографски и друштвени развој. У овом раду се  промене структур-
них карактеристика становништва Србије током друге половине двадесетог века 
разматрају из перспективе родних разлика. Намера је да се из угла позиција и пона-
шања жена и мушкараца сагледају брачне, образовне и економске карактеристике 
као димензије положаја полова и родног односа. Родне разлике демографских струк-
тура се посматрају као  резултат родних модела понашања, и као показатељ пози-
ција и положаја жена и мушкараца у конкретним социо-демографским условима.    

Постоје родне специфичности структурних карактеристика и њихових про-

мена. Пораст удела лица која нису склапала брак је нешто већи  међу мушкарцима и 
целибатерство је више карактеристика мушке популације (29,2% неожењених 
2002.). Разведеност је чешће обележје брачности женског становништва (4,8%) и 
ако је израженији пораст удела разведених међу мушкарцима 2002. у односу на 1981. 

годину (3,1% према 1,9%). Главна промена у образовању жена јесте значајан пораст 
удела високо образованих (9,9% 2002. према 0,9% 1961. године), што је интезивнија 
промена него у популацији мушкараца (12,3% у односу на 2,7%). Ефекат  промене 
понашања мушкараца испољен је кроз мањи удео високо образованих међу рођенима 

крајем 1960-их и касније, у односу на старије генерације мушкараца. Општа стопа 
економске активности је нижа код оба пола, 2002. у односу на 1981. годину, а то је 
израженије у мушкој популацији. Економске карактеристике женског становниш-
тва су и даље неповољније у поређењу са мушкарцима. Заступљеност издржаваних 
и оних које не обављају занимање већа је међу женама него мушкарцима старим 30 
до 40 година. Угроженост економске позиције мушкараца испољена је код старих 
између 50 и 64 године, кроз удео лица која не обављају занимање. Заступљеност 
особа које су биле без посла готово два пута је већа међу мушкарцима него међу 
женама старости 55-59 година (10,6%, у односу на 5,6%).  

Демографска слика промене брачности, образовних и економских карактери-
стика пружа оквир продубљенијим анализама и емпиријским истраживањима родне 
неравноправности. Потребно је подробније испитивање социо-демографске детер-

минисаности родних разлика и њихових промена. Неравноправност позиција и 
друштвена неједнакост полова током времена се мењају, али не нестају. Родна не-
равноправност је континуирана, а мењају се начини и интезитет испољавања. Пред 
истраживачима је задатак испитивања инеракцијске повезаности низа фактора 

родних модела понашања и сагледавање  разноврсности аспеката друштвеног поло-
жаја жена и мушкараца.  
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Увод 
 
Анализом демографских карактеристика и тенденција њихових промена 

стичу се сазнања релевантна не само са становишта популационог развоја. 
Структурна динамика становништва представља својеврстан показатељ раз-
воја друштва и друштвених односа. Такође, детерминистичка основа саткана 
је од сложене интеракцијске везе и међузависности демографских и друшт-
вених околности (М. Мацура, 1997). Структурне карактеристике становни-
штва заправо представљају резултанту релевантног понашања сваког 
појединачног становника с обзиром на биолошка, психолошка, антрополошка 
и друга индивидуална својства, које се одвија у конкретним друштвним, 
историјским и културним условима. Пол је један од релевантних фактора, а 
из перспективе родних улога подцртава се важност утицаја друштвених раз-
лика између жена и мушкараца. Дакле, очекивана је и разумљива различитост 
структурних карактеристика женског и мушког становништва, а родне раз-
лике у том погледу представљају различите аспекте положаја и друштвеног 
односа између полова. Разматрање промена социо-демографских структура 
из угла разлика између жена и мушкараца подстакнуто је покушајем да се 
друштвени положај полова и разлике, размотре кроз релевантне аспекате које 
је могуће сагледати на општем нивоу. Разоткривње родне неравноправности 
у контексту структурне динамике становништва омогућава да се овај важан 
социјални феномен сагледа у одређеном временском периоду. На тај начин 
анализа структурних карактеристика и њихових промена из родне перспек-
тиве омогућава сагледавање специфичности положаја жена и мушкараца с 
обзиром на друштвене околности у којима су се уочене тенденције одвијале. 

 
Структурне карактеристике из родне перспективе 
 
Анализа промена структурних карактеристика становништва Србије из 

угла разлика између жена и мушкараца подстакнута је важношћу овог прис-
тупа у истраживањима развоја становништва и друштва. Родна перспектива 
је препозната као неопходан хеуристички инструмент у тумачењима демо-
графских процеса, а „родни парадокси у социо-економским структурама“ 
представљају аспект друштвене неравноправности и неједнакости полова (М. 
Девеџић, 2006: 70-82). Поред тога, родне разлике су постале релевантне у 
концептима савремених развојних теорија. Родна перспектива као сазнајно-
теоријски приступ квалитативно унапређује истраживања развојних процеса 
друштва и друштвених односа и поспешује разумевање „системских нејед-
накости у односима родности“ (Ђурић-Кузмановић, 2002:12). Применом род-
ног аспекта продубљују се сазнања о демографском и друштвеном развоју, а 
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такође се расветљава детерминистичка основа родних разлика и развојна ди-
мензија родног односа.  

У овом раду промене структурних карактеристика женског и мушког 
становништва анализирају се као показатељ положаја полова и родног односа 
током различитих периода друштвеног развоја. Намера је да се укаже на род-
не специфичности тих промена, посматрајући их у контексту сложене социо-
демографске међузависности и испреплетености деловања низа фактора. 
Предмет анализе јесу брачне, образовне и економске карактеристике станов-
ништва Србије формиране током друге половине двадесетог века. Из перс-
пективе родних разлика посматрају се као резултат понашања и као пока-
затељ позиција жена и мушкараца, сагледавајући промене родних модела и 
друштвеног положаја становника оба пола. Свака од анализираних социо-
демографских карактеристика својим специфичним значењем говори о пози-
цији и положају полова. Такође, промене сваке појединачно разматрају се из 
угла понашања жена и мушкараца које се реализује у сложеном деловању 
демографских и друштвених фактора. У раду се указује на промене структур-
них карактеристика без подробнијег разматрања детерминистичке основе и 
утицаја релевантних фактора. Добијена демографска слика представља ана-
литички оквир продубљенијим анализама и емпиријским истраживањима 
неравноправности и неједнакости полова у различитим сферама друштвеног 
живота. На овај начин се указује на разноврсност и сложену условљеност 
родне неравноправности, начине и интезитет изражености тог социјалног 
феномена актуелног и на почетку двадесет првог века.  

Структурне карактеристике женског и мушког становништва и међусоб-
не разлике уобличавају се као резултат деловања родних специфичности 
демографских фактора и доминантног система вредности релевантног за 
друштвени положај полова и родне моделе понашања (Кубуровић, 2007). 
Разлике између жена и мушкараца у погледу позиција, понашања и положаја 
у појединим сферама друштвеног живота представљају релевантан фактор 
уобличавања полног састава становништва и неуједначене заступљености 
полова с обзиром на животно доба. Полна структура становништва одликује 
се већом бројношћу женске популације,

1
 током друге половине двадесетог 

века, са интезивирањем феминизације у последњој деценији (Пенев, 2006). 
Већи број жена него мушкараца бележи се међу млађе средовечним станов-
ништвом и постепено се тај однос интезивира, да би у популацији старих 
феминзација била најизразитија

2
. Полни дисбаланси у популацији средовеч-

них и старих пре свега се могу довести у везу са разликама у морталитету по 

––––––––––––– 
1
 Полни дисбаланс је најмањи 1981. (стопа феминитета 1028,2). 2002. стопа фемини-

тета је готово иста као 1953. године (1056,5 у односу на 1057,7 жена на 1000 мушкараца). 
2
 Према подацима пописа 2002. међу становништвом до 30 година био је већи број 

мушкараца. До 50 година релативно је уједнчен полни састав, а постепено се разлика 
интезивира у корист заступњености жена и највећа је у старосној групи 75-79 година где 
су жене за 61% биле броније од мушкараца.   
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старости
3
. Отуда, већа бројност жена него мушкараца на нивоу укупног 

становништва, заправо највећим делом јесте последица већих специфичних 
стопа смртности мушког становништва. Разлози таквом чињеничном стању 
налазе се пре свега у деловању социо-економских фактора на морталитет и 
родне разлике (Радивојевић, 2007). У преовлађујућем патријархалном вредно-
сном систему доминантна је улога мушкарца у обезбеђивању егзистенцијалне 
сигурности и његова одговорност за квалитет живота породице. У условима 
економске кризе и друштвене нестабилности њихова позиција носи додатне 
ризике услед изложености неповољним факторима који утичу на повећање 
морбидитета и морталитета. У периодима интезивирања друштвених сукоба 
и ратова појачана је и угроженост пре свега мушког становништва и смртност 
услед насилиних догађаја. На уобличавање полног састава становништва 
Србије и полне дисбалансе по генерацијским кохортама у одређеној мери је 
деловала и полна структура миграната, посебно услед веће заступљености 
жена међу избеглим становништвом (Стевановић, 2006). 

Дакле, већу бројност женског становништва одређена је деловањем демо-
графских фактора који су дубоко социјално условљени. Неуједначена засту-
пљеност полова по старосним групама јесте последица родних модела пона-
шања релевантних са становишта изложености факторима морбидитета и 
морталитета, које у овом случају има негативне импликације на мушку по-
пулацију. Очекивано трајање живота при живорођењу мушког становништва 
2006. године износило је 70,6 година, што је за пет година мање у односу на 
женско становништво (75,9 година).   

 
Брачност и брачно понашање 
 
Промене брачне структуре посматрају се као резултат брачног понашања 

и утицаја морталитета као релевантног фактора. С друге стране, особеност 
брачног стања је важна са становишта позиција становника оба пола како у 
приватној сфери, тако и из угла наступања и присутности изван ње. 

Преовлађујућа је заступљеност лица која су у браку, а између посматра-
них пописних година постоје специфичне промене учесталости појединих 
модалитета (табела 1). Најзначајнија различитост брачне структуре станов-
ништва Србије 2002. у односу на податке пописа из 1953. године испољена је 
кроз готово три пута већи удео разведених. Заступљеност целибатера и обу-
довелих готово је уједначена, а удео лица која су била у браку нешто је мањи 
2002. године. Међутим, брачност становништва Србије у овим пописним 
годинама формирала се у битно различитим социо-демографским контексти-
ма, па се сличности не могу тумачити на исти начин. Брачна структура забе-
лежена према првом комплетном послератном попису условљена је демо-
––––––––––––– 

3 Стопе морталитта мушког средовечног становништва по петогодишним старосним 
групама  између 30 и 64 године два пута су веће од стопа морталитета у женској поулаци-
ји (Демографска статистика, 2006). 
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графским ефектима ратних збивања до половине двадесетог века, друштвено-
економским условима и системом вредности, другачијим у односу на период 
изградње социјалистичког друштвеног поретка и период који је уследио 
после, обележен дубоком друштвеном кризом. Током друге половине дваде-
сетог века уочене су тендецније промена ка савременом типу брачне струк-
туре (Петровић, 1995), чији су ефекти видљиви у поређењу 2002. са подацима 
из 1981. године (табела 1). Постоји порсат удела разведених, а још израже-
није су разлике настале услед промена понашања у погледу заснивања брач-
них заједница. Заступњеност лица која нису склапала брак је већа, док је удео 
лица која су у браку мањи 2002. године. 

 
Табела 1. Брачнa структура становништва Србије старог 15 и више година 

према полу, 1953, 1981. и 2002. 

 Нису склапали брак 
Лица у 
браку Обудовели Разведени 

1953 23,5 64,7 10,3 1,4 

1981 19,6 68,3   8,7 3,0 

2002 24,4 60,4 10,8 4,0 

 Неожењени Ожењени Удовци Разведени 
1953 27,1 67,4   4,4 1,0 

1981 23,8 70,0   3,9 1,9 

2002 29,2 62,5   4,8 3,1 

 Неудате Удате Удовице Разведене 
1953 20,3 62,2 15,6 1,8 

1981 15,7 66,7 13,3 4,0 

2002 19,9 58,5 16,4 4,8 

Извор: Израчунато на основу резултата пописа становништва Србије. 

 
Брачност мушког и женског становништва Србије није промењена у 

суштинском смислу (табела 1). Специфичности родних модела испољене су 
кроз већи удео лица у браку, али и оних који још нису склапали брак међу 
мушким становништвом, док је заступљеност лица која су ван брака због 
смрти брачног партнера, као и због развода већа у женској популацији. Инте-
нзитет промена брачне структуре  мушког и женског становништва 2002. у 
односу на 1981. годину није исти. Пораст удела лица која нису склапала брак 
и разведених  израженији је у мушкој популацији, док је смањење удела лица 
у браку и пораст удела обудовелих већи у женској популацији. Дакле, пораст 
заступљености целибатера и разведених постоји код становника оба пола, с 
тим што је промена учесталости оба модалитета брачности израженија међу 
мушкарцима (табела 1). 
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Табела 2. Распрострањеност лица која нису склапала брак 

по старости, Србија, 1981. и 2002. 
1981 2002 

 свега мушкарци жене свега мушкарци жене 

20-39 26,3 34,2 18,3 43,1 52,0 34,1 
20-24 59,9 76,8 42,6 80,1 90,0 69,8 

25-29 25,1 33,9 15,9 48,7 59,8 37,6 

30-34 10,1 12,6  7,5 25,3 33,1 17,5 

35-39  5,5  6,3  4,8 15,6 21,2 10,0 

40-59  3,7  3,6  3,8  7,1  9,1  5,1 

60 и више  2,6  2,3  2,7  2,9  2,7  3,1 
Извор: Исто као табела 1. 

  
Заступљеност лица која нису склапала брак, између осталог јесте после-

дица интезивирања одлагања брака, на шта указује повећање просечне ста-
рости при склапању првог брака код оба пола.4 Међутим распрострањеност 
целибатерства 2002. условљена је и порастом удела лица која нису склапала 
брак међу женама и мушкарцима старијим од 30 година (табела 2). Промена 
је израженија у мушкој популацији, а родна разлика је највећа између жена и 
мушкараца 35-39 година. Затупљеност целибатера у мушкој популацији ове 
старости три пута је већа 2002. него 1981. године (21,2% у односу на 6,3%). 
Међу старије средовечним мушкарцима  два и по пута је већи удео оних који 
нису склапали брак, што је повећало родну разлику у том погледу. Удео у 
мушкој популацији 40-59 година од 9,1% је готово двоструко већи у односу 
на заступљеност међу женама ове старости (5,1%). Појава одлагања форми-
рања брачне заједнице само једним делом објашњава пораст заступљености 
лица која никада нису била у браку. Пораст удела целибатера међу старије 
средовечним мушкарцима потребно је размотрити и из угла полних дис-
баланса у појединим, пре свега економски неразвијенијим подручјима Срби-
је. У том смислу целибатерство мушког становништва се једним делом може 
тумачити и као демогрфска условљеност, а не изабрани начин живота.  Да ли 
се и у којој мери пораст  удела лица која нису склапала брак може објаснити 
променама у односу према браку, као последица индивидуализације живот-
них стилова и трансформације партнерства потребно је истражити емпириј-
ским путем. Можда би се целибатерство жена пре него мушкараца могло 
објаснити еманципацијским променама у положају жена, које би могле да 
утичу и на брачно понашање, али за сада то остаје на нивоу претпоставки.  

––––––––––––– 
4 Просечна старост мушкараца при склапању првог брака у централној Србији кре-

тала се од 25,0 година 1970.  до 28,8 година 2002. Просечна старост жена од 21,4 године 
1970, до 25,3 године 2002.  
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Табела 3. Коефицијенти разведености према старости, Србија, 1981. и 2002. 

1981 2002 

 мушкарци жене мушкарци жене 

Укупно 27,7 59,6 50,1 82,1 

15-19 38,6 29,1 48,2 27,4 

20-39 26,4 45,9 44,6 60,9 

40-59 30,2 71,9 63,2 91,2 

60 и више 22,8 64,2 33,9 94,9 

Извор: Исто као табела 1. 

 
Промене у нивоу разведености нису само резултат понашања у погледу 

развода и поновног склапања брака, него и тенденција у нивоу морталитета 
лица  у браку и разведених (Петровић, 1988). Демографски оквир условљено-
сти ограничава сагледавање утицаја промена понашања у погледу склапања 
следећег брака. Ипак, готово два пута већи коефицијент разведености

5
 муш-

ког становништва 2002. године, што је израженији пораст него у женској 
популацији (табела 3), упућује на претпоставку о интезивирању одустајања 
од склапања следећег брака након развода. Тренд опадања коефицијента 
склапања поновног брака међу разведеним мушкарцима уочен је у анализи 
промена брачности до 1981. године (Петровић, 1988). Ниво разведености 
мушкараца 40-59 година 2002. је два пута већи него 1981. године, док је мањи 
пораст коефицијента у женској популацији (табела 3). Родна разлика у нивоу 
разведености жена и мушкараца није промењена, али је интезивирана међу 
старима 60 и више година. У анализама промена брачности из угла утицаја 
родних разлика у морталитету, уочена је израженија заштитна функција бра-
ка за мушкарце као и то да је правилност ниже смртности жена још израже-
нија у поређењу морталитета лица ван брака (Петровић, 1981). Већи ниво 
разведености жена и интезивирање родне разлике у популацији старих могли 
би се објаснити не само већим стопама смртности мушког становништва, већ 
и разликама у смртности разведених жена и мушкараца.  

Промене брачности становништва 60 и више година обележене су нешто 
већим уделом лица у браку и разведених, и мањим уделом обудовелих и међу 
женама и међу мушкарцима, 2002. у односу на 1981. годину (табела 4). 
Основна родна разлика у брачној структури жена и мушкараца старих 60 и 
више година јасно је испољена у обе пописне године и тај однос није нару-
шен. Доминантна је заступљеност ожењених (77,7%), док је у женској попу-
лацији заступљеност удатих значајно мања (47,3%). С обзиром да је 4,5% 
жена старих 60 и више година разведено и 3,1% никад није ни удавано, живот 

––––––––––––– 
5
  Коефицијент разведености посматран према старости, означава однос броја разве-

дених особа на 1000 лица у браку, у оквиру појединих старосних група. 
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ван брачне заједнице је преовлађујуће обележје брачности из женске 
перспективе у овом животном добу. Родне разлике у брачности популације 
старих нису битније промењене, а њихову условљеност и разлоге таквог 
односа потребно је размотрити подробнијим анализама и емпиријским истра-
живањима.  

Анализа брачних карактеристка и тенденција промена упућује на важ-

ност расветљавања утицаја родних разлика морталитета и брачног понашања, 

као и на потребу истраживања понашања жена и мушкараца који у формално-

правном смислу нису удати и ожењени, независно од разлога (никад нису 
били у браку, разведени, удовице/удовци). Као посебна тема истраживања  

 
Табела  4. Брачна структура становништва 60 и више година, 

Србија, 1981. и 2002. 
1981 

 свега 

нису 

склапали 

брак у браку обудовели разведени 

Свега 100,0 2,6 58,9 35,7 2,4 

Мушкарци 100,0 2,3 76,2 19,3 1,7 

Жене 100,0 2,7 45,3 48,7 2,9 

 2002 
Свега 100,0 2,9 60,5 32,7 3,7 

Мушкарци 100,0 2,7 77,7 16,8 2,6 

Жене 100,0 3,1 47,3 45,0 4,5 

Извор: Исто као табела 1. 

 
поставља се веза између брачног статуса, позиција и положаја жена и му-
шкараца како у приватној тако и у јавној сфери, имајући у виду различите 
фазе животног циклуса. Структурне промене брачности и родне разлике 
упућују на потребу конкретнијег и дубљег познавања брачног понашања же-
на и мушкараца, у контескту истраживања феномена родне неравноправно-
сти.  

 
Образовне карактеристике  
 
Тенденције у кретању образовних карактеристика посматрају се као ефе-

кат понашања женског и мушког становништва, али и резултат могућности и 
позиција у погледу стицања различитих нивоа образовања, с обзиром на 
развијености образовног система. Такође, родне разлике у нивоу образовања 
одсликавају карактеристике родног режима и представљају важну димензију 
друштвеног положаја полова. Међутим, тумачење родне неравноправности 
кроз разлике у образовању кореспондира са местом и значејем коју оно има 
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као димензија друштвеног положаја, угледа и могућности напредовања у 
социјалној стратификацији.  

Образовна структура становништва Србије 2002. значајно је измењена у 
односу на 1961. годину (табела 5). Тенденције кретања образовних каракте-
ристика резултирале су позитивним променама у нивоу образовања станов-
ника оба пола.  Удео лица без школске спреме и са непотпуном основном 
школом је готово четири пута мањи, док је већа заступљеност становништва 
са неким од осталих нивоа образовања. Најизраженији је пораст удела 
становништва које је стекло терцијарни ниво образвања, испољен кроз шест 
пута већу заступљеност особа које имају виши или високи степен школске 
спреме. Ове промене су различито изрежене у популацији жена и мушкараца 
и имају специфичну важност из угла родних позиција и положаја једног и 
другог пола.  

 

Табела 5. Образовна структура становништва Србије, 1961. и  2002. 
1961 2002 

 свега мушко женско свега мушко женско 

Без и непотпуно 

основно 80,1 73,4 86,4 21,8 16,1 27,2 

Основно   7,1   7,7   6,7 23,9 23,0 24,7 

Средње 10,8 16,1   5,9 41,1 46,1 36,4 

Више и високо   1,7   2,7   0,9 11,0 12,3   9,9 

Извор: Израчунато на основу резултата пописа становништва Србије. 

 
У мушкој популацији је заступљеност особа које су без или са непот-

пуном основном школом више од четири и по пута мања 2002. него 1961. 
(16,1% у односу на 73,4%), што је интезивнија промена него у женској попу-
лацији (27,2% у односу на 86,4%). Објашњење се једним делом налази на 
страни деловања морталитета, али ова разлика говори и о неравноправној по-
зицији жена у односу на мушкарце која је посебно била изражена у прош-
лости. Највећи део становништва без или са непотпуном основном школом 
сконцентрисан је у популацији старих. Стари 65 и више година 2002. чинили 
су 56,7% ове групе становништва. С друге стране, у популацији старих (65 и 
више година) жене су за 36% биле бројније од мушкараца, а међу старим 
лицима са овим нивоом образовања чак за 97%. Шанса за описмењавање и 
образовање прво је дата мушком становиштву, али су крајем деветнаестог 
века почели да се стварају услови за школовање и образовање жена (Божи-
новић, 1996). Стварањем једнаких шанси за стицање жељеног нивоа образо-
вања, у перидоу социјалистичког друштвеног развоја, жене у Србији у значај-
ној мери остварјују право да буду образоване. Образовање је био значајан и 
квалитативан ослонац женске еманципације, изласка из сфере приватности и 
приближавања мушкарцима у јавној сфери.  
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Пораст заступљености особа које имају терцијарни ниво образовања 
израженији је у женској популацији (табела 5). Готово свака десета жена 
2002. године је била високо образована, док је  1961. заступљеност жена са 
вишом или високом школском спремом била једанаест пута мања. Овако 
интезивна промена је резултат континуираног освајања терцијарног нивоа 
образовања од стране жена. Окренутост и спремност да стекну више или 
високо образовање показани су и у генерацијама рођеним у деценији пред 
Други светски рат, настављени почетком друге половине двадесетог века, а 
посебно изрежени у генерацијама рођеним после 1960. године (табела 6). 
Међу женама старим 50-64 године (рођене између 1927 и 1938. година) 5,1% 
су имале терцијарни ниво образовања 1991. године. У попису 2002. удео 
високо образованих међу женама ове старости (рођене 1938-1952) је два пута 
већи. Као резултат интезивирања заступљености жена са терцијарним нивоом 
образовања долази до феминизације популације високо образованих рођених 
крајем 1960-их и у 1970-им.  Међу становништвом 25-34 године које је имало 
виши или високи ниво образовања 1991. године жене су биле бројније за 
17%, а 2002. године за 58%

6
. Итезивирање родне разлике у корист женске 

популације није само резултат промене понашања жена, већ и мушкараца, 
али у супротном смеру, који за ефекат има пад удела високо образованих 
(табела 6). У мушкој популацији 25-34 године сваки десети је 2002. имао 
терцијарни ниво образовања, што је нешто мање него 1991. Неповољне 
тенденције још су израженије међугенерацијским поређњем удела високо 
образованих. Удео лица која имају виши или високи ниво образовања  међу 
мушким становништвом 25-34 године 2002. је мањи него у осталим старос-
ним кохортама, што је најуочљивије у поређењу са мушким становништвом 
50-64 године (17,6% високо образованих). Разлоге промене понашања 
мушког становништва у погледу стицања високог нивоа  образовања требало 
би емпиријски истражити.  

Интезивнији пораст заступљености високо образованих у послератним 
генерацијама жена, ублажио је родну разлику, али и 2002. године је мања 
заступљеност лица са вишим или високим нивоом образовања међу женама 
него мушкарцима (табела 5). То је резултат неравноправних позиција жена у 
односу на мушкарце, у стицању високог образовања, што је била реалност 
све до половине двадесетог века. Према попису 2002. у популацији високо 
образованих који имају 65 и више година два и по пута су бројнији мушкарци 
него жене

7
. Међутим, освајање терцијарног нивоа образовања једним делом 

је  побољшао положај жена, али родна неравноправност и друштвена неједна-
кост полова добијају другачије форме, а образовање губи значај у друштвеној 

––––––––––––– 
6
 1991. године стопа феминитета износи 1170,1, а 2002. године је 1577,6 високо 

образованих  жена старости 25-34 године на 1000 мушкараца.  
7
 Према подацима пописа 2002. стопа маскулинитета међу старима 65 и више година 

са вишим или високим нивоом образовања  износи 2636,7 на 1000 жена. 
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стратификацији и прерасподели друштвеног утицаја и моћи (Благојевић, 
1995). Такође, потребно је расветлити разлике у положају жена и мушкараца 
с обзиром на ниво образовања, као важну димензију феномена родне нерав-
ноправности.   

 
Табела 6. Становништво са вишим или високим нивоом образовања, 

по старости, Србија, 1961, 1991. и 2002. 
25-34 35-39 50-64 65+ 

 мушко женско М. Ж. М. Ж. М. Ж. 

1961   3,6   1,7   4,5   1,1   2,1   0,5   1,8 0,2 

1991 12,3 14,4 15,6 12,2 12,8   5,1   8,7 2,0 

2002 10,1 16,0 15,3 15,5 17,6 10,9 14,0 3,9 

Извор: Исто као табела 5. 

 
      Карактеристике економске активности  

 
Економске карактеристике становништва одређене су степеном и стру-

ктуром социо-економског развоја, али и деловањем демографског оквира. Са 
становишта родних разлика важни су услови који постоје за становнике оба 
пола да остваре права на рад и економску независност, који одређују и 
понашање релевантно за уобличавање структуре економске активности.  

Карактериситке економске активности становништва Србије формиле су 
се у условима структурне промене привреде испољене кроз убрзану инду-
стријализацију и пад удела пољопривредног становништва. Такође, оне су 
резултат битно другачијих социо-економских услова до 1990. године и дубо-
ке друштвене и економске кризе у последњој деценији двадесетог века. Са 
становишта родних разлика потребно је напоменути идеологију једнакости 
полова у погледу права на рад и запосленост као систем вредности у време 
развоја социјалистичког уређења, посебно важну за понашање и положај 
женског становништва (Ђурић-Кузмановић, 2002). 

Промене у заступљености активног становиштва одвијале су се под ути-
цајем демографске условљености понуде радне снаге и друштвених фактора 
релевантних за привредну структуру и економски развој земље (Радивојевић, 
2006). Основне промене садржане су у паду опште стопе економске актив-
ности и порасту удела лица с личним приходом (табела 7, доле). Нешто више 
од половине становништва 2002. је било економски активно, док  је две деце-
није раније њихов удео био већи (62,1%). Мањи удео економски активних 
2002. у односу на 1981. годину израженији је у мушкој популацији, али родна 
разлика није битније промењена (табела 7). Ниже стопе економске актив-
ности код жена евидентиране су у обе пописне године. Заправо, неповољније 
карактеристике економске активности жена у односу на мушкарце испоља-
вају се као својеврсна закономерност.  
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Табела 7. Економска активност становништва Србије, 1981. и 2002.  
 1981 2002 
Економски активни  62,1 53,8 

Мушко 75,8 63,3 

Женско 49,2 45,0 

Лица с личним приходом 11,0 23,9 

Мушко 11,7 24,0 

Женско 10,3 23,8 

Издржавана лица 26,9 22,1 

Мушко 12,5 12,5 

Женско 40,5 31,0 

Извор: Израчунато на основу података пописа становништва Србије 

 

 
Табела 8. Специфичне стопе економске активности мушког и женског 
становништва по старости, Србија, 1981. и 2002. 

1981 2002 

 Мушко женско мушко женско 

15 - 19 24,5 19,6 22,0 15,3 

20 - 24 75,5 61,6 68,1 51,2 

25 - 29 93,6 73,9 87,0 71,0 

30 - 34 97,6 74,7 94,5 80,1 

35 - 39 97,8 68,2 95,4 81,2 

40 - 44 97,0 61,4 94,6 80,1 

45 - 49 94,9 55,0 91,7 72,6 

50 - 54 84,3 44,8 83,7 58,8 

55 - 59 64,7 36,9 66,7 23,2 

60 - 64 53,1 31,9 25,1 11,1 

65+ 44,1 20,5 41,7   6,7 

Извор: Исто као табела 7. 

 

Економска активност становника оба пола до 30 година 2002. је на нижем 
нивоу него 1981 (табела 8). За разлику од мушке популације стопе економске 
активности код жена 34 и 54 године веће су 2002, чиме је само ублажена 
разлика изражена у већој економској активности мушкараца, без обзира на 
старост.  После 50 година старости појачава се родна разлика у економској 
активности. Према попису 2002, мушко становништво 55-59 година је три 
пута чешће пристуно на тржишту рада него жене ове старости. Та разлика се 
може повезати са родно различитим старосним границама за одлазак у 
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пензију, што се из угла родне равноправности може посматрати на два 
начина. Уколико се прихвата као резултат остваривања права жена на ранији 
одлазак у пензију, стечен због особености њене друштвене улоге, не може се 
говорити о дискриминацији (Зорић, 2008). Из угла промењеног друштвеног 
положаја жене и дуже очекиваног трајања живота у односу на мушкарце, као 
показатеља животне виталности, способности и спремности да ефикасно и 
успешно обављају радне задатке и након 60 година старости, дискусија би 
могла да се развија у другачијем смеру. Пораст удела лица са личним прихо-
дом у женској популацији није у потпуности последица економске актив-
ности жена, већ је и резултат остваривања права на коришћење пензије у 
случају смрти супруга, када нису биле економски активне (Радивојевић, 
2006).  

Неповољност економских карактеристика женске популације испољена 
је кроз већу заступљеност издржаваних и активних који необављају зани-
мање. Међу издржаваним лицима изразита је заступљеност жена, с тим што 
је феминизација овог модалитета економске активности нешто блажа 2002. 
године, када су жене бројније за 62%, у односу на 1981. када су биле бројније 
за 73%. Удео издржаваних међу женама 30-34 и 35-39 година (18,3% и 16,8%) 
је мањи него 1981. (24,7% и 30,5%). Ипак, с обзиром на удео издржаваних 
међу мушкарцима (3,2% и 1,9%) родна разлика је значајна и на почетку 
двадесет првог века. Позиције особа које припадају издржаваним лицима 
потребно је размотрити конкретнијим испитивањима, не само из угла еконо-
мске зависности, већ и социо-психолошких специфичности. Разоткривање 
разлога такве економске позиције поготово када је реч о здравим и радно 
способним особама допринело би расветљавању положаја жена и разумевању 
понашања када је реч о одлуци да не буду присутни на тржишту рада. При 
томе специфичну важност имају образовање, брачно стање и конкретнија 
слика њихове егзистенцијалне обезбеђености.    

Међу активним становницима оба пола значајана је заступљеност лица 
која необављају занимање

8
, а  најизраженија разлика испољена кроз нешто 

већу распрострањеност међу женама него мушкарцима јесте у старосним гру-
пама 25-29, 30-34 и 35-39 година

 
(табела 9, доле). Међутим, код становниш-

тва старости 55 и више година евидентна је другачија испољеност родне 
разлике у погледу затупњености активних који не обављају занимање. Удео 
мушкараца који нису обављали занимање међу економски активним у 
старосним групама 55-59 и 60-64 године био је два пута већи у односу на зас-
тупљеност у женској популацији, 2002. године. Дакле, док су у генерацијама 
рођеним између 1963. и 1977. године жене поднеле већи терет проблема неза-
послености, мушко средовечно становништво је у нешто већој мери било по-
гођено проблемом губитка посла у условима прватизације и преструктури-
рања привреде.  
––––––––––––– 

8
 Према методологији пописа 2002. године економска активност је одређивана с 

обзриом на чињенично стање у недељи пред попис. 
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Табела 9. Удео лица која не обављају занимање међу економски 
активним мушкарцима и женама по старости, Србија, 2002. 

 Мушко Женско 

15 - 64 21,3 25,0 

15 - 19 67,4 71,3 

20 - 24 57,6 57,7 

25 - 29 31,8 42,2 

30 - 34 21,2 29,9 

35 - 39 15,7 21,0 

40 - 44 12,6 14,5 

45 - 49 10,5 11,7 

50 - 54 10,1 10,8 

55 - 59 10,6   5,6 

60 - 64   5,0   2,7 

65+   2,2   1,7 

Извор: Исто као табела 7. 

 
Промене економских карактеристика становника оба пола у одређеној 

мери су допринеле неповољнијим позицијама или нису биле довољно ефи-
касне у отклањању родних разлика. Пад опште стопе активности је заједнич-
ка карактеристика, али је нешто израженија код мушког становништва, што 
се може повезати смањењем удела пољопривредног становништва. Специ-
фичност економске позиције мушкараца видљива је кроз положај старијих од 
50 година који су у већој мери погођени проблемом губитка посла у условима 
приватизације и привредног преструктурирања.  Неравноправност из женске 
перспективе оличена је у мањој економској активности, израженијем проб-
лему проналажења посла, посебно између 25 и 40 година старости и већој 
распрострањености издржаваних међу женама. Наглашеније је промењена 
економска структура женског становништва, пре свега као последица изласка 
жена на тржиште рада и њиховог активног учествовања. Економска актив-
ност и запосленост свакако значе унапређење женских позиција и бољитак у 
погледу друштвеног положаја жена у целини. Међутим, тај еманципаторски 
искорак женама је донео и одређене неповољности, посебно у условима до-
минације патријархалног културног модела и уређења родних позиција. Сло-
женост положаја запослене жене резултирао је тзв. двоструком оптереће-
ношћу, феноменом конфликта различитих улога које обавља и проблемом 
могућности да се самореализује. Понекад се посредним путем, пре свега као 
ефекат мера подстицања рађања обезбеђује побољшање положаја, стварањем 
различитих модалитета запослености жена (Del Boca, Pasqua, Pronatzo, 2005). 
Мада то није мера која је битније променила репродуктивно понашање, она је 
значајна као подстицај унапређења женских позиција у савременом друштву. 
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Са друге стране, уочена је важност карактера родног режима, позиција 
полова унутар породице и степена равноправности у условима повећане 
економске активности жена, на динамику ниских репродуктивних норми 
(Engelhardt, Prskawetz, 2005).  

Женска еманципација је резултирала отварањем нових питања које је 
потребно решити да би се побољшале позиције жене унутар породице и њена 
друштвена видљивост учинила што делотворнијом. Унапређење положаја 
жена јесте значајна друштвена интервенција сама по себи, као цивилиза-
цијска нужност стварања једнаких шанси за становнике оба пола. Свакако, да 
у друштвеној атмосфери родне равноправности не могу бити занемарени 
неповољни аспекти мушких позиција и унапређење положаја мушкараца. У 
анализи промена структруних карактеристика указано је на аспекте неповољ-
ног положаја мушког становништва. Разлике у структруним карактристикама 
можда их нису учиниле довољно видљивим, ипак у овој анализи оне нису за-
немарене.    

 
*     *     * 

 
Промене структурних карактеристика становништва Србије резултат су 

комплексне међузависности родних модела понашања, утицаја демографских 
фактора, такође родно обојених, и друштвених услова који одређују родне 
улоге, позиције и положај полова у различитим сегментима. Понашање жена 
и мушкараца у погледу брака, образовања и економске активности мењало се 
током времена, у оној мери и на онај начин колико су преовлађујуће друш-
твене норме и систем вредности, релевантни за положај полова и родни 
однос, то дозвољавали и омогућавали. Ипак, промене су се одвијале не само 
као резултат понашања жена и мушкараца, већ оне представљају и ефекте 
деловања различитих социо-економских околности.  

Структурне карактеристике становништва Србије током друге половине 
двадесетог века биле су под утицајем фактора који су резултирали и нега-
тивним ефектима из угла позиција и положаја становника оба пола. На то 
указују ниво и узроци морталитета, пре свега мушког средовечног станов-
ништва. Затим промене образовних карактеристика мушкараца, изражене 
кроз мањи удео високо образованих, као и економских кроз заступљеност 
економски активних између 50 и 64 године који не обављају занимање. Брач-
не карактеристике, такође могу бити разматране као показатељи положаја 
једног или другог пола. Такође, промене у заступљености разведених и лица 
која нису склапала брак могу се размотрити из угла квалитета родних 
позиција и положаја једног или другог пола, као фактора брачне структуре. 
Мада карактеристике женског становништва у значајној мери представљају 
резултат еманципацијских искорака, распротирања и јачања видљивости 
жена ван породичног окружења, неравноправност у односу на мушкарце и 
неповољнији положај и даље су видљиви.  
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Родне специфичности промена демографских карактеристика испољене 
су кроз разлике у интезитету, док су у садржајном смислу промене углавном 
уједначене. Неповољан положаја жена у односу на мушкарце је донекле убла-
жен, али су се појавили и нови облици и садржаји друштвене неједнакости 
полова. Родна неравноправност остаје сложен истраживачки изазов, важан 
сам по себи, али и у контексту демографског и друштвеног развоја. Такође, 
она је и важно друштвено питање са аспекта положаја становника оба пола и 
тенденција развоја друштва и становништва.  
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CCHHAANNGGEESS  IINN  TTHHEE  SSTTRRUUCCTTUURRAALL  CCHHAARRAACCTTEERRIISSTTIICCSS  

OOFF  SSEERRBBIIAA’’SS  PPOOPPUULLAATTIIOONN::  DDIIFFFFEERREENNCCEESS  

BBEETTWWEEEENN  WWOOMMEENN  AANNDD  MMEENN  
 

Information relevant for demographic and social development is acquired through 
analysis of demographic structures and tendencies. In this paper, changes in the structural 
characteristics of Serbia’s population in the second half of the 20

th
 century are examined 

from the perspective of gender differences. The intention is to recognize marital, 
educational and economic characteristics as a dimension of the position of the sexes and 
gender relations from the perspective of the position and behavior of women and men. 
Gender differences of demographic structures are considered as a result of gender behavior 
models and as indicators of the state and position of women and men in concrete socio-
demographic conditions. 

There are gender specificities of structural characteristics and their changes. The 
percentage of persons who never married is somewhat greater among men and celibacy is 
more characteristic of the male population (29.2% unmarried in 2002). Divorce is more 
frequent among women (4.8%) even though the percentage of divorced men rose in 2002 in 
relation to 1981 (3.1% in comparison to 1.9%). The main change in the education of 
women is the considerable increase of women with higher education (9.9% in 2002 in 
comparison with 0.9% in 1961), which is a greater change than in the population of men 
(12.3% in comparison with 2.7%). The effect of the change of men’s behavior is shown 
through a smaller portion of highly educated men born in the late sixties and later in 
relation to older generations of men. The general percentage of economic activities is lower 
in both sexes, in 2002 in comparison with 1981, and it is more pronounced in the male 
population. The economic characteristics of the female population are still less favorable in 
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comparison with the male population. The percentage of the dependant persons and those 
who do not work is greater among women than men between 30 and 40 years of age. Men 
with imperiled economic position are demonstrated with older men between 50 and 64 
years of age, through the percentage of persons who do not have a job. The percentage of 
persons without a job is twice as much with men than women between 55 and 59 (19.6% in 
relation with 5.6%). 

The demographic picture of the changes in marital status, education and economic 
characteristic provides a framework to more profound analyses and empirical researches of 
gender inequality. It is necessary to thoroughly research socio-demographic determinations 
of gender differences and their changes. Position inequality and social sex disparity change 
with time but do not disappear. Gender inequality is continual, although the ways and 
degree of manifestation change. Researchers have a task to examine the inter-action link of 
numerous factors of gender model behavior and to recognize the diversity of the aspect of 
the social position of women and men. 

Key words: gender roles, demographic structures, marital status, education, economic 
activity, gender differences, Serbia 

 
 

 
 

 
 

 


