НАЈВАЖНИЈИ РЕЗУЛТАТИ РАДА
КАБИНЕТА МИНИСТРА БЕЗ ПОРТФЕЉА
ЗАДУЖЕНОГ ЗА ДЕМОГРАФИЈУ И
ПОПУЛАЦИОНУ ПОЛИТИКУ
2017. - 2019. ГОДИНЕ
АКТУЕЛНИ ДЕМОГРАФСКИ
ПОДАЦИ ЗА СРБИЈУ
Бро становника

6.963.764

( подаци од 1.1.2019.)
Бро живорођених

63.975

Бро умрлих

101.655

Природни прирашта

Негативан

-37.680

(Сваке

негативног

природног

величине

Пријепоља,

године

само

прираштаја
Бечеја,

по

основу

изгубимо
Савског

град
венца,

Бујановца, Велике Плане или Трстеника. Дневно нас
је за 103 људи мање)
Бро живорођених на

9,2 (Позитивни примери највише стопе наталитета,

1.000 становника

преко 11, имају Нови Пазар, Тутин, Сјеница, Бујановац,
Прешево, Звездара, Палилула и Нови Сад)

Бро умрлих на 1.000

14,6

(Највишу

стопу

морталитета,

чак

преко

становника

бележе Црна Трава, Бабушница и Гаџин Хан)

Просечна старост

43,2 године

становништва

(Осма смо најстарија нација у Европи)

Просечна старост ма ке

30 година

28,

при рођењу детета
Просечна старост ма ке

28,6 година

при рођењу првог

(У Београдском Региону 30,4 године, а у Региону

детета

Јужне и Источне Србије 27,4 година)

СТАТИСТИЧКИ ПОДАЦИ
ЗА ПРВИХ ДЕВЕТ МЕСЕЦИ
2019. ГОДИНЕ
У првих девет месеци 2019. године рођено
е 612 беба више у односу на исти период
прошле године . У поређењу са државама
у

окружењу

-

републикама ,
Мађарском

бившим

угословенским

Бугарском ,
и

Албани ом ,

земља бележи благи пораст

Румуни ом ,
само

наша

новорођене

деце у наведеном периоду .

Стратегија подстицања рађања усмерена ка повећању фертилитета
младих ко и се нису остварили као родитељи или већ има у едно или дво е
деце·
Законом о финансијској подршци породици са децом обухваћен
на већи бро жена до сада и издво ена на већа давања за рођење детета.
Издво ено 1,2 милијарде динара за 161 општину и град у циљу
подстицања рађања.
Смањење листе чекања у вртићима за око 2.500 места.
Преко 740 милиона динара уложено у реконструкцију, адаптацију и
изградњу 13.000 м2 вртића у више од 70 градова и општина .
Изграђене, реновиране и опремљене кухиње у вртићима на преко

3.500 м 2.
Побољшана енергетска ефикасност у вртићима на преко 6.000 м 2.
Изграђене

сале

за

рекреативну

наставу

и

игралишта

на

отвореном на преко 16.000 м 2.
Спроведено 21 истраживање како би по едине области из домена
популационе политике биле унапређене .

БЕСПОВРАТНА СРЕДСТВА ГРАДОВИМА И
ОПШТИНАМА ЗА МЕРЕ ПОПУЛАЦИОНЕ ПОЛИТИКЕ
2017 – 2019
Кабинет МДПП од оснивања додељу е бесповратна средства за суфинансирање мера
популационе политике, намењена градовима и општинама. У протекле три године
издво ена су средства у износу од 1,2 мили арде динара за 161 општину и град. Две
трећине градова и општина е минимум два пута добило средства за ове намене.

2017.
2018.
2019.

15 ЈЛС
61 ЈЛС
85 ЈЛС

130 милиона динара
500 милиона динара
650 милиона динара

У ПРЕТХОДНЕ ТРИ ГОДИНЕ, НАЈВИШЕ СРЕДСТАВА,
ОД ПРЕКО 740 МИЛИОНА ДИНАРА, УЛОЖЕНО ЈЕ У
ВИШЕ ОД 70 ГРАДОВА И ОПШТИНА ЗА:
Реконструкци у, адаптаци у и изградњу
нових вртића од преко 13.000 м2. У 28 ЈЛС,
на простору ко и обухвата преко 12.500 м2
опремљено е 34 вртића.
Изградњу, реновирање и опремање кухиња
за потребе предшколских установа у 10 ЈЛС
на преко 3500 м2.
Побољшање енергетске ефикасности у
вртићима на подруч у 9 ЈЛС, на преко 6.000
м2.
Сале за рекреативну наставу и игралишта на
отвореном у 17 ЈЛС, на преко 16.000 м2.

На овај начин смањење су листе чекања у вртићима, за око 2.500
места.
Нпр . реконструкци ом централне кухиње у предшколско

установи ,, Наша

радост ” у Суботици , ко а ни е реновирана у последњих 30 година , повећани су
капацитети припреме оброка са 5.000 на 14.000 оброка дневно . Око 50
малишана у Богатићу имаће прилику да се правилно разви а у вртићу чи и су
капацитети проширени за око 250 м 2. Такође , малишани предшколског
узраста у Великом Градишту и Алексинцу по први пут су добили фискултурну
салу за физичке и ваннаставне активности .

Родитељима у Зрењанину и Житишту ко и раде поподневну смену , баве се
пољопривредом или нема у коме да оставе децу у поподневним часовима , на
располагању е дежурни вртић за боравак деце од 14 – 22 часа . Преко 100
малишана у овима местима биће збринуто у вртићима и у вечерњим
часовима .
У селима у околини Зрењанина ко а су врло разуђена , по први пут су
формиране аслене групе ко е до сада нису посто але , у вредности од 10,5
милиона динара . Родитељи су до сада били приморани да децу возе и до 30
км у на ближи вртић , на чешће у Зрењанин , ко и има групе асленог узраста .
На ова начин , преко 156 малишана из 7 села ( Елемира , Клека , Ста ићева ,
Меленаца , Лазарева , Лукићева и Ечке ) има могућност да одраста у месту
пребивалишта , а родитељима

е омогућено

едноставни е и квалитетни е

функционисање , као мотивисање младих да остану у сеоским срединама .

За започињање сопственог бизниса за младе брачне парове у
руралним срединама у 28 ЈЛС издвојено око 161 милион динара
Набавком машина и опреме за пољопривреду , куповином засада воћа , стоке ,
опреме

за

пчеларство ,

финансирањем

едукаци е

и

подстица а

за

отпочињање сопственог посла у пољопривреди , младим брачним паровима
омогућава се да остану да живе од свог рада на селу . Ово подразумева
оснаживање

породичних

пољопривредних

газдинстава

и

подстицање

наталитета .
У Сомбору е покренут „ Агробизнис центар “ за економско оснаживање младих
брачних парова и младих у репродуктивном периоду . Циљ е да се успоставе
тра ни капацитети за праћење и подршку руралном разво у кроз : праћење
пољопривредне

производње ,

као

и

финанси ску

пољопривредним газдинствима .

Агробизнис центар е подршка предузетничким
иде ама
подстица

из

области
за

даљи

пољопривреде ,
и

бржи

али

и

рурални

и

демографски разво . Корисници центра су око

8.000

пољопривредних

газдинстава

ко и

обрађу у просечно око 8,6 ха у 15 села у околини
Сомбора .

и

техничку

подршку

Опремање здравствених установа у преко 30 градова и општина,
у износу од око 136 милиона динара, за куповину неопходне
медицинске опреме на одељењима гинекологије и педијатрије
На ова начин повећана е доступност превентивних гинеколошких прегледа, ер су
грађани за ове услуге морали да иду у веће градове. Набављено е и 36 возила за
патронажне службе, у износу од 38 милиона динара. Овим е омогућена приступачни а
здравствена заштита за све грађане, посебно оне ко и живе у руралним подруч има.
Набављена су и 23 електрична бицикла, у

износу од 1,5 милиона динара, на

подруч има општине Шид, Бачка Топола и Мали Иђош, ради побољшања рада
геронтолошких служби. На пример, у општини Шид где е у 2017. години додељено 18
електричних бицикала, неговатељице ко е су до тада углавном пешке обилазиле
породице/кориснике, од сада проводе више времена у домаћинству и могу да опслуже
већи бро корисника. У току едне године обави се преко 400 посета стари им
суграђанима у овим местима.

Саветовалишта за труднице, репродуктивно здравље, школе
родитељства и саветовалишта за младе формирана су у преко 80
градова и општина, у износу од око 108 милиона динара
У оквиру саветовалишног рада грађани могу да доби у додатне информаци е у
областима заштите и унапређења сексулног и репродуктивног здравља, заштите од
непланираних трудноћа и полно преносивих болести, Посебна пажња усмерена е на
едукативни рад са родитељима, кроз савлађивање вештина комуницирања са децом
на тему репродуктивног здравља, ризичних понашања младих, односно проблема
ко и прате разво , а у циљу оснаживања младих и њихових потреба. На пример, у
Новом

Саду отворен

е и адаптиран регионални

Центар за унапређење

репродуктивног здравља за Во водину ко и ће пружати и здравствене услуге, у оквиру
рада Саветовалишта за младе, Школе за труднице и Саветовалишта за до ење. У
склопу рада овог Центра опремљена е и гинеколошка ординаци а на савремени им
ултразвучним апаратом. Рад центра е организован у две смене.

Обезбеђено је 37 стамбених јединица за младе брачне парове, у
Оџацима, Сомбору, Црној Трави и Зајечару, у износу од око 43
милиона динара
Подстица ем у сфери становања млади људи се мотивишу да остану да живе и раде у
мањим срединама.

Купљено 5 аутобуса за превоз ученика из сеоских средина из
околине Крушевца, Чачка, Александровца и Мионице, у износу
од око 23 милиона динара, у циљу усклађивања рада и
родитељства
Са територи е града Крушевца на месчном нивоу превози се 20 деце, из
Александровца око 800, из Мионице 1.000 деце, а из Чачка чак 2.400 деце. Деца из
удаљених села до сада нису могла редовно да похађа у специ ализоване и редовне
програме ко е нуди предшколска установа, ер нису имала могућност превоза. Поред
деце ова мини аутобус користиће и на стари и суграђани, где не посто е редовне
аутобуске лини е, у циљу подстицања међугенераци ске сарадње и солидарности.

Повећање
оплодње,

броја
ван

поступака

права

из

биомедицински

средстава

потпомогнуте

обавезног

здравственог

осигурања
Кабинет МДПП е суфинансирао ова додатна права у четири општине током 2017.
године. У Ново Вароши право на поступак овим путем остварило е
шест парова, у Сечњу шест, у Шиду пет и у Житишту два.

Суфинансиран е и рад Центра за вантелесну оплодњу у Ваљеву
куповином медицинске опреме, у износу од 1,5 милиона динара.
Набавком такозваног „бенџ“ инкубатора знача но е олакшан рад у
лаборатори и и повећани су досадашњи капацитети Центра. До
данас е у овом Центру рођено 408 беба.

НОРМАТИВНЕ АКТИВНОСТИ
Усвојена Стратегија подстицања рађања
Стратеги а подстицања рађања, усво ена е у марту 2018. године. Поред општег и
осам по единачних циљева, садржа документа обухватио е и две нове области брига о старима и управљање миграци ама. Све мере су усмерене ка повећању
фертилитета и односе се на младе ко и се нису остварили као родитељи или већ
има у едно или дво е деце. Општим циљем стратеги е предвиђено е да се у року од

10 - 15 година ниво стопе рађања повећа са садашњих 1,48 на 1,85 детета по жени.
Остварење овог циља значило би да у перспективи можемо очекивати достизање
пожељне стопе рађања од 2,1 детета по жени, т . становништво у коме ће следеће
генераци е бити исте величине као и посто еће. По единачни циљеви стратеги е
обухвата у: ублажавање економске цене подизања детета, усклађивање рада и
родитељства, снижавање психолошке цене родитељства, очување и унапређење
репродуктивног

здравља,

решавање

проблема

неплодности,

ка

здравом

материнству, популациона едукаци а и активирање локалне самоуправе.

Законом о финансијској подршци породици са децом обухваћен
је највећи број жена до сада и издвојена највећа давања за
рођење детета
Кабинет МДПП е активно учествовао у изради текста новог Закона о финанси ско
подршци породици са децом, у сарадњи са надлежним Министарством за рад,
запошљавање, борачка и соци ална питања ко и е усво ен у децембру 2017. године,
са изменама и допунама наведеног документа из

уна 2018. године. Закон

представља део укупне друштвене бриге о деци и односи се примарно на
побољшање стандрада детета.
Законом е предвиђено да за свако прво дете родитељи еднократно доби у новчана
средства у износу од 100.000 динара (рани е 39.503 динара), за друго дете 10.000
динара месечно током две године (рани е 6.436 динара), за треће дете 12.000 динара
месечно током десет година (рани е 11.584 динара током две године), док за четврто
дете ова давања износе 18.000 динара месечно током десет година (рани е 15.446
динара током две године).

Закон

е омогућио и великом бро у жена да по први пут стекну могућност

остваривања права на накнаде у периоду по рођењу детета. Ова новина односи се
на жене ко е нису у сталном радном односу, већ су радно ангажоване по основу
привремених и повремених послова, уговора о делу, ауторских уговора, као и на
власнице пољопривредног газдинства и пољопривредне осигуранице.

Лечење неплодности поступцима биомедицински потпомогнутог
оплођења (БМПО)
Кабинет МДПП активно
неплодности

поступцима

е учествовао и у повећању бро а покуша а лечења
биомедицински

потпомогнутог

оплођења

(БМПО).

Правилником о садржа у и обиму права на здравствену заштиту из обавезног
здравстевног осигурања и о партиципаци и за 2017. годину, старосна граница за
жене ко има е ово право омогућено померена е са 40 на 42 године. Новим
Упутством за спровођење лечења неплодности поступцима БМПО, од фебруара 2019.
године, омогућено е право на ош два стимулисана поступка БМПО за жене ко е у
посто ећо за едници има у едно дете.

ИСТРАЖИВАЧКЕ АКТИВНОСТИ
Кабинет МДПП е спровео преко 20 истраживања, како би по едине области из
домена популационе политике биле унапређене, кроз измену правне регулативе.
Истраживања су спроведена у следећим областима: управљања миграци ама,
унапређења међугенераци ске сарадње и солидарности, Агенде УН о одрживом
разво у до 2030. годинине, разво а система подршке деци школског узраста,
унапређења положа а неформалних неговатеља, побољшања квалитета заштите
репродуктивног здравља, унапређења компетенци а стручних радника у центрима
за соци ални рад у примени мера популационе политике, као и усклађивања рада и
родитељства.
На основу резултата истраживања о усклађивању рада и родитељства, у сарадњи са
Привредном комором Срби е, покренута е пракса доделе признања ,,При атељ
породице” оним предузећима ко а су створила породично-при атељско окружење.
Наградa ,,При атељ породице” биће додељивана едном годишње, а прве награде
уручене су 21. уна 2019. године.

СПОРАЗУМИ И МЕМОРАНДУМИ О САРАДЊИ
Кабинет МДПП е остварио знача ну сарадњу са релевантним институци ама у
области демографи е и популационе политике. Формализаци а сарадње огледа се у
потписивању меморандума и споразума о сарадњи ко и има у за циљ спровођење
за едничких

активности

усмерених

ка

унапређењу

популационе

политике.

Меморандуми су потписани са Географским факултетом Универзитета у Београду,
Филозофским факултетом Универзитета у Београду, Институтом друштвених наука,
Европским центром за мир и разво (ЕЦПД) Универзитета за мир У едињених наци а,
Министарством

породице,

омладине

и

спорта

Владе

Републике

Српске

и

Привредном комором Срби е.

САВЕТОВАЛИШНИ РАД
Рад савета Владе Републике Србије који се баве питањима деце, старијих и
међугенерацијске

сарадње

и

солидарности

у

протекле

три

године

реализован је кроз 21 седницу.
Савет за права детета едан е од на важни их националних механизама за
остваривање права детета, чи и рад и посто ање подржава и Комитет за права
детета УН. Иницирао е израду Нацрта стратеги е за превенци у и заштиту деце од
насиља 2020. до 2023. године, подржао усва ање Закона о правима детета и
Заштитнику права детета, започео израду Националног плана акци е за децу
формирањем радне групе, покренуо „Позив на акци у“ за рани разво деце и пружио
подршку свим иници ативама за добробит деце у Срби и.
Савет посебну пажњу обраћа на стање у области заштите права деце у улично
ситуаци и

и

координира

праћење

спровођења

националних

спречавање злоупотребе деч ег рада и као такав

одредаба

за

е препознат од стране

Министарства за рад САД, ко и уназад две године стање у ово области оцењу е са

„знача ним напредком“. На знача ни и гости Савета су деца чи е мишљење и ставови
има у важну улогу у креирању будућих активности.

Савет за питања старости и старења на редовним седницама разматра питања
старења, друштвеног и економског положа а старих лица, стања у области
остваривања циљева соци алне заштите стари их, могућности коришћења њихових
радних и стваралачких потенци ала и учешћа у разво у друштва, привредном и
авном животу.
Савет за унапређење међугенерацијске сарадње и солидарности кроз сво
рад повезу е две знача не, а осетљиве друштвене групе у Републици Срби и, младе и
стари е. Такође, утиче на подизање свести о знача у међугенераци ске сарадње као
облика потпоре међу тим групама, користи радне и стваралачке потенци але ових
осетљивих група ко и исходу е успостављањем ове сарадње и њиховог учешћа у
разво у друштва, привредном и авном животу.

ЦИЉЕВИ ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА И АГЕНДА 2030
Реализована МАПС мисијa
МАПС миси a - подршкa интегрисању, убрзацању и мерама политике спроведена е у
септембру 2018. године, уз подршку Канцелари е У едињених наци а у Срби и,
Светске Банке и Европске уни е. Циљ ове миси е била е анализа стања напретка
Агенде 2030 у нашо земљи, а извешта е коришћен у припреми првог Добровољног
националног извешта а Републике Срби е о спровођењу Агенде 2030 за одрживи
разво .

Одржана Субрегионална конференција о промоцији напретка у
имплементацији Агенде 2030
У септембру 2018. године, преко 150 домаћих и међународних учесника окупило се у
Београду, како би активно дискутовали о суштинским питањима у вези са Агендом

2030. Ова чињеница говори о пуно посвећености земаља у региону да раде на
остваривању Циљева одрживог разво а. Активно учешће на виших званичника из
Срби е, као и представника међународних организаци а, цивилног друштва,
приватног сектора и академске за еднице, показу е асну спремност свих сектора да
активно раде на спровођењу Циљева одрживог разво а и Агенде 2030 у нашо
земљи.

Представљен први Добровољни национални извештај Републике
Србије о спровођењу Агенде 2030 за одрживи развој 2019. године
у Њујорку
Први Добровољни национални извешта o спровођењу Агенде 2030 за одрживи
разво представљен е на Политичком форуму високог нивоа у седишту У едињених
наци а у Њу орку у улу 2019. године.
Централно место овог документа заузима визи а одрживе будућности Срби е из угла
деце и омладине, као и препоруке Сталне конференци е градова и општина. Свесни
реалности да ће деца и омладина данашњице бити носиоци промена и друштвеног
живота до 2030. године, као и да су градови и општине места где нико не треба да
буде остављен иза колоне, наш први ДНИ

е окарактерисан као садржински

специфичан и помало авангардан.
Извештај се може преузети са:

Локализација Циљева одрживог развоја
Тачно четири године од усва ања Агенде У едињених наци а о одрживом разво у до

2030. године, 25. септембра 2019. године, Кабинет МДПП, Немачка организаци а за
међународну сарадњу - ГИЗ и Стална конференци а градова и општина – Савез
градова и општина Срби е отпочели су са реализаци ом низа регионалних скупова

„Локализаци а Циљева одрживог разво а – спровођење Агенде 2030“.
Скупови у Нишу, Крагу евцу, Зрењанину и За ечару организовани су у циљу да се
доносиоцима одлука единица локалне самоуправе приближе Циљеви одрживог
разво а и начини њихова локална приоритизаци а, кроз повезивање са локалним
стратеги ама и другим планским документима. Планирано е да се у предсто ећем
периоду организу е ош четири оваква скупа, како би се покрила читава територи а
наше земље и тиме пружила прилика доносиоцима одлука на локалу и наравно
грађанима, да се боље упозна у са Агендом 2030 и одрживим разво ем.

