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ПРЕДГОВОР 
 
 
 
 
 

Прошло је скоро девет деценија од завршетка Првог и шест деце-
нија од завршетка Другог светског рата, а још увек немамо јединствену 
и општеприхваћену процену демографских губитака Србије проузро-
кованих тим ратовива. Постојеће процене губитака су врло различите 
по резултатима и по примењеној методологији. У овој сложеној и иде-
олошки осетљивој проблематици влада методолошко шаренило и тео-
ријске конфронтације. Питање ратних и демографских губитака Србије 
и данас је актуелно. Оно добија на значају и због демографских губита-
ка које је Србија претрпела у последњој деценији 20. века, које су про-
узроковали распад СФРЈ, албански тероризам на Косову и Метохији и 
агресија НАТО пакта на СРЈ. 

У овој монографији су презентоване постојеће процене демо-
графских губитака Србије у 20. веку и расветљене коришћене методо-
логије и постигнути резултати, са становишта савремене демографске 
науке, уз примену системског приступа и анализом. Поред анализе по-
стојећих процена, аутор је развио нов метод за утврђивање демограф-
ских губитака и са задовољством га у раду представља. Иако пробле-
матика обрађена у раду, у основи, спада у демографску научну област, 
сматрамо да ће бити од интереса свима који се интересују за ратове и 
историјску судбину Србије и њеног народа у 20. веку. Рад ће читаоци-
ма који нису стручњаци у области демографије помоћи и олакшати да 
и сами сагледају објективност и поузданост проценама постигнутих ре-
зултата, те да их не прихватају као непобитне чињенице. 

Аутори процена демографских губитака су користили веома раз-
личиту терминологију, што отежава разумевање материје. Ради тога 
разјашњавамо значење неколико основних – битних појмова. „Демо-
графски губици“ проузроковани ратом обухватају: 

– смртне случајеве (погинули и умрли) војних и цивилних лица 
за време рата и умрле после рата услед рањавања, болести и дру-
гих тешких услова који су настали као последице рата, 

– пад наталитета непосредно пред рат, за време и после рата, и 
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– миграције, односно негативан миграциони салдо изазван еми-
грацијом. 

По другој класификацији, „демографски губици“ проузроковани ра-
том обухватају: 

– директне губитке (погинула војна и цивилна лица за време ра-
та, као и војна и цивилна лица умрла за време рата због ратних 
збивања и прилика) и 

– индиректне губитке (смањен наталитет непосредно пред рат, у 
току и после рата, умирања после рата која су последица рат-
них збивања и емиграције због рата). 

Аутор ове монографије појам „демографски губици“ користи са 
значењем наведеним у ове две дефиниције, а појам „ратни губици“ са 
значењем датим за директне губитке. 

Аутори процена уместо појма „ратни губици“ користе и термине 
„директни губици“, односно „директни ратни губици“, „стварни губици“, 
„жртве рата“, односно „директне жртве рата“ и слично. Дакле, појам „рат-
ни губици“ је ужи од појма „демографски губици“ и представља само 
један њихов део – једну категорију. 

Аутор монографије се захваљује рецензентима, проф. др Милова-
ну Радовановићу и проф. др Јовану Илићу, на корисним сугестијама и 
утрошеном драгоценом времену. Захваљујем се и свима осталима који су 
својим примедбама допринели да рад буде квалитетнији, првенствено 
проф. др Мирку Грчићу. Посебну захвалност за разумевање и подршку 
аутор изражава својој породици. 

 
Мр Душан Врућинић 
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УВОД 
 
 
 
 
 

До настанка демографских губитака долази услед различитих уз-
рока. На пример: ратови, елементарне непогоде, глад због сиромаштва, 
епидемије болести итд. Демографским губицима се не сматра смањење 
броја становника које је настало као последица процеса демографске 
транзиције. 

Предмет изучавања ове монографије су демографски губици Срби-
је проузроковани ратовима у 20. веку. Прецизније речено, анализирају 
се и расправљају постојеће процене демографских губитака. По својој 
природи, демографски губици проузроковани ратовима су најкомплек-
снији и најсложенији за изучавање. Хронолошки посматрано, демо-
графски губици проузроковани ратом настају једним делом непосредно 
пред рат, другим – највећим, настају у току самог рата и трећим делом 
после рата, у тзв. „послератном периоду“. Демографски губици Србије 
проузроковани ратовима представљају значајно и увек актуелно пита-
ње. Досадашња истраживања на овом пољу су резултовала проценама 
чији су резултати веома различити. 

У овом раду су прикупљене и презентоване постојеће процене де-
мографских губитака Србије у 20. веку, расветљени су коришћени мето-
долошки приступи и критички је указано на њихове мањкавости. Анали-
зом су обухваћене процене демографских губитака проузрокованих Бал-
канским, Првим и Другим светским ратом. С обзиром на то да до сада 
није урађена јединствена процена демографских губитака Србије проуз-
рокованих распадом бивше СФРЈ, албанским тероризмом на Косову и 
Метохији и НАТО агресијом на СРЈ, аутор монографије је прикупио, си-
стематизовао и у раду приказао податке о жртвама албанског тероризма 
на Косову и Метохији и жртвама НАТО агресије на Србију. 

Демографски губици обухваћени овом анализом односе се на пе-
риод од 1910. до 2002. године. Постојеће процене демографских губи-
така односе се на територију коју је Србија имала у време вођења рато-
ва, на тадашње њене границе. Процењени демографски губици Србије 
за Балканске и Први светски рат прерачунати су у губитке за територи-
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ју у оквиру данашњих граница. Овим је створена могућност да се демо-
графски губици Србије проузроковани свим ратовима у 20. веку могу 
посматрати и у оквиру данашњих граница. Да би се лакше пратило 
кретање укупног становништва Србије у 20. веку и демографски губи-
ци везани за њега, у раду су представљене промене спољних граница и 
административно-територијалне промене, односно генеза територијал-
ног развитка Србије. 

Анализом постојећих процена је утврђено да је за Балканске рато-
ве и Први светски рат најприхватљивија процена Драгише Ђурића, а за 
Други светски рат процена Владимира Жерјавића. Укупни демографски 
губици Србије у 20. веку, компаративном анализом постојећих процена, 
представљени су у више варијанти. По најприхватљивијој, укупни демо-
графски губици Србије у 20. веку, у границама које је имала у време во-
ђења ратова, износе 2.056.208, а у садашњим границама, 1.825.662 ста-
новника1. 

Поред ових износа демографских губитака, добијених сумирањем 
губитака за појединачне ратове, представљен је нов метод за утврђива-
ње демографских губитака за појединачне ратове, праћење њиховог кре-
тања током времена и утврђивање укупног износа демографских губи-
така за више ратова. 

Категоризација демографских губитака се у проценама аутора ви-
ше или мање разликује. На местима где је то било могуће, извршено је 
прерачунавање података на истоветне категорије, односно свођење на 
упоредиву меру. Ради аутентичног презентовања процена појединих 
аутора, у анализи је, у одређеној мери, коришћена њихова изворна тер-
минологија. У зависности од расположивих извора, регионалне карак-
теристике демографских губитака су представљене на нивоу округа, 
рејона и подручја Србије. Жртве рата 1941-1945. године по попису из 
1964. представљене су на нивоу општина. Структурне карактеристике 
демографских губитака су представљене у мери у којој су то омогућа-
вали подаци у проценама, а структуре жртава рата по попису из 1964. 
године су представљене детаљно. 

У раду је, поред процена демографских губитака, презентован и 
детаљно анализиран попис жртава Другог светског рата. Иако непот-
пун, овај попис представља довољно репрезентативан узорак, те се ње-
говом анализом долази до поузданих релативних односа у структури 
жртава и њиховом регионалном распореду. 
                                                 

1 Губици у периоду 1991-2001. године обухватају само категорију „жртве албан-
ског тероризма на Косову и Метохији и жртве НАТО агресије на Србију“, а не демо-
графске губитке у целини. 
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Коришћењем метода демографске статистике, картографско-гра-
фичког моделовања и пројекција становништва, постојеће процене демо-
графских губитака су анализиране и расветљене са становишта модерне 
демографске науке. Домети досадашњих процена, постојећа ограничења 
и отворена питања презентовани су у завршним разматрањима. 
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1.  МЕТОДИ КОРИШЋЕНИ ЗА ИЗРАЧУНАВАЊЕ 
  ДЕМОГРАФСКИХ ГУБИТАКА СРБИЈЕ 

 
 
 
 
Израчунавање демографских губитака проузрокованих ратовима 

представља веома сложен истраживачки посао. Постоји широк спектар 
метода и методолошких поступака за израчунавање тих губитака. При-
мењени методи за процену демографских губитака биће анализирани са 
становишта савремене демографске науке. 

Под демографским губицима насталим због рата подразумевамо 
разлику између броја становника који би живели у одређеном моменту 
на некој територији да није било рата и стварног броја становника у 
том моменту на датој територији. Израчунавање демографских губита-
ка се у суштини своди на израду демографских пројекција, односно на 
израчунавање будућег становништва. Израда демографских пројекција 
се заснива на примени хипотеза о будућем кретању становништва и на 
примени различитих методолошких поступака. Због примене различи-
тих метода и хипотеза, аутори процена су долазили до веома различи-
тих резултата демографских губитака. 

У раду се поред појма „пројекција“ користе појмови „перспекти-
ва“ и „процена“. Појам „перспектива“ означава будући развој демо-
графске категорије који се базира на одређеним хипотезама. Појам 
„процена“ представља израчунавање становништва за садашњи или за 
неки прошли период. Услед недостатка података, процена становни-
штва за прошли период се ради помоћу истих метода који се користе за 
перспективе.  

За процену демографских губитака у целини и демографских гу-
битака по појединим категоријама коришћена су два метода: дедуктив-
ни и индуктивни, а за процену становништва су коришћене две групе 
метода: математички и аналитички.  

По дедуктивном методу се прво утврђује износ демографских гу-
битака, као разлика између процењеног броја становника и броја ста-
новника утврђеног на попису, па се од њега одузимају износи миграци-
оног салда и процењеног изосталог наталитета и на тај начин се израчу-
нава износ ратних губитака. По индуктивном методу се прво утврђује, 
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односно процењује износ демографских губитака појединачно по кате-
горијама, па се њиховим сумирањем израчунава износ демографских 
губитака. Сви аутори процена демографских губитака Србије користи-
ли су дедуктивни метод, сем демографа Принстонског универзитета и 
Драгише Ђурића. 

 
 

1. 1 МАТЕМАТИЧКИ МЕТОДИ 
 
При коришћењу математичких метода полази се од претпоставке 

да ће будући развитак становништва личити на његов развитак у про-
шлости. Претпоставка се базира на досадашњим искуствима, која пока-
зују да демографски развитак није скоковит. Сматра се да математички 
методи дају добре резултате у процени становништва за краће времен-
ске периоде. Суштина примене математичких метода је у томе да се ве-
личина будућег становништва израчунава на основу тенденција у кре-
тању укупног становништва изражених у протеклом периоду. Пораст 
становништва исказан овим методама одвија се по некој математичкој 
функцији, која, графички приказана, представља праву линију или неку 
математичку криву линију – кривуљу. 

У досадашњим проценама демографских губитака утврђивање раз-
војне тенденције кретања становништва у прошлости рађено је:  

– на основу података из два пописа,  
– на основу података из 3 или више пописа, односно података из 

3 или више година у протеклом периоду. 
Прорачун будућег становништва, заснован на подацима из два по-

писа, рађен је помоћу следећих метода:  
 
– линеарна екстраполација помоћу аритметичке прогресије: 
 

RtPP ntn ⋅+=+ , 
 
– екстраполација геометријском прогресијом: 
 

t
ntn qPP ⋅=+ , 

 
– стопа просечног годишњег пораста: 
 

)1( trPP ntn +⋅=+ . 
 
Прорачун будућег становништва заснован на подацима за три или 

више година рађен је по методу  
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– логистичке криве  
⋅

+
= xbc

ay
1

 
 
Значење симбола је објашњено у предстојећој разради метода. 
 
 

1.1.1 Линеарна екстраполација 
 
Величину будућег становништва је могуће израчунати применом 

линеарне екстраполације нарочито за краће временске периоде. Примена 
метода линеарне интерполације или екстраполације помоћу аритметичке 
прогресије састоји се у томе да се израчуна просечан годишњи пораст 
становништва између два узастопна пописа, па се потом последњем по-
пису за сваку годину додаје – екстраполација, односно од последњег по-
писа се за сваку годину одузима – интерполација. 

 

n
PPR on −=  

 
R  – просечан годишњи пораст становништва, 
Po – број становника на првом попису, 
Pn – број становника на другом попису и 
n – број година између првог и другог пописа. 
Број становника t година након другог пописа биће: 
 

RtPP ntn ⋅+=+ . 
 
Прорачун величине будућег становништва линеарном екстрапола-

цијом помоћу аритметичке прогресије заснива се на хипотези да станов-
ништво сваке године расте или опада за исти број. 

Просечан годишњи пораст становништва се може израчунати и из 
података за више година, тј. за одређени временски период, тако што се 
израчуна средња вредност узастопних годишњих пораста у датом пе-
риоду. 

 

n

R
R

n

i
i∑

== 1  
 
Ri – пораст становништва између две узастопне године, 
n – број година у периоду времена. 
У израчунавању будућег становништва овим методом, може се ре-

ћи да је примењена претпоставка да ће будуће кретање становништва ли-
чити на прошлост. За краће временске периоде, овај метод даје добре ре-
зултате. За дуже су резултати превисоки, односно по линеарној екстрапо-
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лацији, теоријски, кaд t расте бесконачно и број становника tnP +  расте 
бесконачно. 

Метод линеарне екстраполације је за прорачун будућег становни-
штва у свом раду користио Државни статистички уред ДФЈ.1 У овом 
раду је просечан годишњи пораст становништва израчунат за период 
1934-1938. године. Државни статистички уред је 1945. године израчу-
нао становништво Југославије и народних Република у предратним гра-
ницама за 31. март 1941. и 31. март 1945. године. Прорачун је извршен на 
основу података из пописа од 31. марта 1931. године. 

Иво Лах је применом истог метода перспективно израчунао ста-
новништво само за Југославију у предратним границама на дан 30. јуна, 
а за период 1941-1960. године.2 Из разлике броја становника израчуна-
тих по овом методу за 1948. годину и броја становника у попису 1948. 
године, Лах израчунава демографске губитке Југославије проузроковане 
Другим светским ратом. 

 
 

1.1.2 Екстраполација геометријском прогресијом 
 
Прорачун будућег становништва екстраполацијом помоћу геоме-

тријске прогресије ради се за краћи временски период. Екстраполација 
геометријском прогесијом се заснива на хипотези о константности сто-
пе пораста у свакој години. Будуће становништво се израчунава по фор-
мули: 

t
ntn qPP ⋅=+ , 

 
где је: – Pn+t – број становника t година након пописа nP , а  

  – q – количник између два узастопна члана у прогресији. 
За q > 1 становништво расте, а за q < 1 становништво опада. 

Количник q се израчунава из података са два последња пописа из 
формуле: 

n
on qPP ⋅= , 

 
Po – број становника на првом попису, 
Pn – број становника на другом попису, 
n – број година између два пописа. 

                                                 
1 ДСУ (1945). „Израчунат број становника Југославије за 1941. и 1945“, Демо-

графска статистика (Београд: Државни статистички уред ДФЈ), стр. 1.  
2 ЛАХ, И. (1951). „Методе израчунавања будућег становништва и њихова при-

мена на становништво предратне Југославије“, Статистичка ревија (Београд), год. I, 
број 2. 
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Логаритмовањем претходне једначине добија се 
 

,logloglog
n

PPq on −=  
 

a aнтилогаритмовањем се добија вредност за q. Количник q у себи са-
држи вредност за геометријску стопу пораста (r). 

 
)1(000.1

000.1
1 −⋅=⇒+= qrrq  

 
Геометријска стопа пораста (r) је незнатно виша од стопе просечног го-
дишњег пораста рачунатој по формули 

 
000.1⋅=

P
Rr , 

 
а нижа од просечне годишње стопе пораста рачунате по формули  

 
,000.1

1

⋅=
P
Rr  

 
рачунатим на бази истих података, 

 






⋅= 000.1

P
Rr < r < 





⋅= 000.1

1P
Rr . 

 
Израчунавање броја становника применом геометријске стопе по-

раста, односно екстраполацијом помоћу геометријске прогресије, даје 
незнатно више резултате за краткорочне периоде, док су резултати 
много виши за дугорочне периоде у односу на резултате добијене при-
меном стопе (стопа) просечног годишњег пораста. Теоријски гледано, 
за t → ∞, становништво израчунато применом геометријске стопе пора-
ста и стопе просечног годишњег пораста има такође бесконачно велику 
вредност, разлика је у томе што становништво израчунато применом 
геометријске стопе пораста много брже расте. Недостатак рачуна буду-
ћег становништва екстраполацијом помоћу геометријске прогресије је 
у томе што сума екстраполираних подгрупа не одговара екстраполацији 
тотала, па због настале разлике треба вршити изравнавање. 

Процену укупног становништва, по годинама, за период између 
два рата применом интерполације и екстраполације помоћу геометриј-
ске прогресије радили су Општа државна статистика Краљевине Југо-
славије (Статистички годишњак 1940)3 и Владимир Симеуновић.4 При-
                                                 

3 ОДС (1941). „Израчунат број становника Краљевине Југославије“. Стати-
стички годишњак 1940, књига X (Београд: Општа државна статистика Краљевине Ју-
гославије), стр. 84. 

4 СИМЕУНОВИЋ, В. (1964). Становништво Југославије и социјалистичких 
република 1921-1961, студије, анализе и прикази (Београд: Савезни завод за статисти-
ку), стр. 37-39. 
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меном овог метода, на специфичан начин, демографске губитке Србије 
је израчунао Владимир Жерјавић, а Драгољуб Тасић је израчунао демо-
графске губитке Југославије у целини. 

 
 

1.1.3 Стопа просечног годишњег пораста 
 
Метод стопе просечног годишњег пораста имао је широку приме-

ну у перспективном израчунавању броја укупног становништва. Стопа 
просечног годишњег пораста се израчунава по формули: 

 
000.1⋅=

P
Rr , 

 
R  – просечан апсолутни годишњи пораст становништва за 
   период између два пописа, 
P  – средњи број становника између два сукцесивна пописа. 
Формула за просечан апсолутни годишњи пораст становништва је: 
 

t
PPR 12 −= ,  

где је: 
P1 – број становника на првом попису, 
P2 – број становника на другом попису, 
t – број година између првог и другог пописа. 
Са становишта демографске науке, ово је правилан начин израчу-

навања стопе просечног годишњег пораста. 
Број становника t година после последњег пописа се израчунава 

по формули: 
 

)1( trPP ntn ⋅+⋅=+ . 
 
На овај начин се, на основу тренда кретања укупног становништва 

у прошлости, синтетички представљеног само једним параметром – сто-
пом просечног годишњег пораста, израчунава будуће становништво, тј. 
продужава се тренд у кретању из прошлости у будућност. 

Овакву стопу просечног годишњег пораста становништва су при-
хватили и, у својим проценама демографских губитака, користили Вла-
димир Жерјавић5 и Животије Ђорђевић.6 
                                                 

5 ЖЕРЈАВИЋ, В. (1989). Губици становништва Југославије у Другом свјетском 
рату (Загреб: Југославенско виктимолошко друштво). 

6 ЂОРЂЕВИЋ, Ж. (1997). Губици становништва Југославије у Другом светском 
рату (Београд: АБЦ-Графика). 
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Поред наведеног начина, стопа годишњег просечног пораста је из-
рачунавана по формули: 

 
000.1

1

⋅=
P
Rr . 

 
С обзиром да је именилац P1 < P , стопа просечног годишњег по-

раста израчуната на овакав начин има већу вредност, па самим тим, и 
демографски губици израчунати применом ове стопе имају већу вред-
ност. За стопу пораста израчунату на овакав начин Мирослав Рашевић 
каже да је то: „стопа раста заснована на аритметичкој прогресији пора-
ста становништва“.7 

Овакву стопу просечног годишњег пораста користи Управа др-
жавне статистике Краљевине Србије у „Претходним резултатима попи-
са 1910. године“,8 за израчунавање пораста становништва Северне Ср-
бије у међупописном периоду 1905-1910. године. Драгиша Ђурић при-
мењује ову стопу пораста у процени демографских губитака Србије 
проузрокованих Балканским и Првим светским ратом.9 

Перспективно израчунавање будућег становништва методом стопе 
просечног годишњег пораста (наведена два начина) и линеарном екстра-
полацијом помоћу аритметичке погресије је, наизглед, веома слично. 
Међутим, у постигнутим резултатима постоје разлике. Рачунато са 
истим подацима, најмања вредност будућег становништва се добија при-
меном линеарне екстраполације, затим применом стопе просечног го-
дишњег пораста по формули 

 
000.1⋅=

P
Rr , 

 
а највећа применом стопе просечног годишњег пораста по формули 
 

000.1
1

⋅=
P
Rr . 

 
 

                                                 
7 РАШЕВИЋ, М. (1991). „Резултати демографских истраживања ратних губита-

ка становништва Југославије у XX веку“, Становништво (Београд), год. 1990, бр. 3-4 и 
год. 1991. бр. 1-2. 

8 УДС (1911). Претходни резултати пописа становништва и домаће стоке у 
Краљевини Србији 31. декембра 1910. године, књига пета (Београд: Управа државне 
статистике), стр. 76. 

9 ЂУРИЋ, Д. (1924). „Увод“ у Претходне резултате пописа становништва Кра-
љевине СХС, 31. јануара 1921. године (Сарајево: Државна штампарија), стр. XV. 
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1.1.4 Логистичка крива 
 
Састављање перспектива будућег становништва екстраполацијом 

помоћу логистичке криве имало је широку примену у демографској ста-
тистици све до почетка примене аналитичких метода. Логистичка кри-
ва, коју је за израчунавање будућег становништва применио белгијски 
статистичар Верхулст,10 у литератури се налази и под именом Верхул-
стова логистичка крива. Пошто раст становништва не може бити беско-
начан, као што је случај код Малтусове геометријске прогресије, Вер-
хулст је својом логистичком кривом одредио кретање становништва у 
времену и његову горњу границу раста. 

Логистичка крива је представљена функцијом xcb
ay
⋅+

=
1

, где 
симболи имају следеће значење: 

y – број становника у времену x,  
x – време изражено у календарским годинама, 
a, b, c – параметри који се рачунају на основу 
              емпиријских података у временској серији, 
a – горња граница раста. 

 
Скица 1.1. – Логистичка крива 

                                                 
10 VERHULST, P. F. (1938). Notice sur la loi que la population suti dans son accrois-

sement. 
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Верхулстова логистичка крива је веома позната, али и веома оспо-
равана крива кретања становништва. Она је временом растућа, с тачком 
обрта у средини. Долази из бесконачности, када је пораст становништва 
веома низак, затим се убрзава, најбржи је око тачке обрта (инфлексије), 
а потом се приближава асимптоти a, коју достиже у времену x = + ∞ 
(скица 1.1). 

Верхулстову логистичку криву у израчунавању будућег становни-
штва примењује Иво Лах.11 Међутим, он не прихвата Верхулстову хипо-
тезу да до пада природног прираштаја временом долази због пораста мор-
талитета, јер морталитет већ скоро сто година пада, већ једначини даје 
друго тумачење – да до пада природног прираштаја временом долази 
због смањивања фертилитета. 

Лах је велики заговорник примене логистичке криве у изради де-
мографских перспектива становништва. Међутим, и сам полемички раз-
матра горњу границу раста становништва коју показује логистичка кри-
ва. Логистичка крива, по Лаховом тумачењу, не гарантује да ће станов-
ништво постићи горњу границу, нити искључује могућност да ће је под 
одређеним условима прећи. Лах сматра да је логистичка крива, изузима-
јући једино аналитички метод, најподеснија за израчунавање будућег 
становништва. Она води рачуна о постепеном смањивању годишњег 
прираштаја становништва насталог због секуларног смањивања ферти-
литета. Потврда за то, по Лаху, јесте стогодишња примена логистичке 
криве од стране демографа у многим земљама, као и рад многих демо-
графа, нарочито после Првог светског рата, на њеном усавршавању. 

Применом метода логистичке криве интерполацијом и екстрапо-
лацијом, Лах израчунава становништво предратне, а потом и послерат-
не Југославије на дан 30. јуна, за период 1919-1960. године.12 Из разли-
ке између израчунатог становништва по логистичкој криви и израчуна-
тог становништва по аналитичком методу, израчунава демографске гу-
битке Југославије проузроковане Другим светским ратом, за 1948. го-
дину, и прати њихово кретање до 1960. 

Примењујући Лахов методолошки поступак у потпуности, изра-
чунали смо демографске губитке Србије и њених подручја за 1948. го-
дину и пратили њихово кретање до 1960. године. 

 
 
 

                                                 
11 ЛАХ, И. (1951). Ibid, год. I, број 2. 
12 ЛАХ, И. (1951). Ibid, год. I, број 2, табела 1. 
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1.2 АНАЛИТИЧКИ МЕТОДИ 
 
Перспективно израчунавање становништва аналитичким методи-

ма је најсложеније, али најпоузданије и најпрецизније. Аналогно овом, 
и демографски губици проузроковани ратовима израчунати применом 
аналитичког метода су најпоузданији. За разлику од математичких ме-
тода, аналитичким методом није могуће приказати развојну тенденцију 
укупног будућег кретања становништва ниједном математичком кри-
вом линијом по јединственој математичкој функцији. За сваки конкре-
тан рачун будућег становништва аналитичким методом, добијене вред-
ности је могуће графички приказати праволинијским спајањем две су-
седне тачке, чиме се добија линијски графикон. 

Аналитички методи воде рачуна о узроцима кретања становни-
штва, односно о његовим компонентама: фертилитету, морталитету и 
миграцијама. Становништво се може повећати једино живорођеном де-
цом и имиграцијом, а смањити смртним случајевима и емиграцијом. У 
репродукцији становништва не учествују сви становници, већ само они 
који се налазе у фертилном добу. Број живорођене деце није исти у 
свим старосним групама жена током њиховог фертилног периода. Број 
живорођене деце по једној жени је различит за високонаталитетна и 
нисконаталитетна подручја. Морталитет је различит у односу на пол 
становника. Морталитет се разликује међу популацијама с различитом 
старосном структуром. Стопе доживљења се током времена мењају. 
Промене у бројности становништва, сем наведеног природног кретања, 
настају и због миграција које развојем људског друштва попримају све 
разноврсније облике и интензитет. Аналитичким методом се, дакле, не 
врши екстраполација глобалних бројева становника, већ се пројектује 
старосно-полна структура будућег становништва, која се базира на ста-
росно-полној структури утврђеној на последњем попису и примени 
морталитетних таблица, односно одређених биометријских функција. 
Израчунавање броја живорођених после последњег пописа, а до момен-
та за који се прави процена будућег становништва, врши се преко конти-
гената фертилних жена, уз употребу стопа фертилитета и репродукције, 
што изискује примену таблица фертилитета. 

За факторе који утичу на кретање становништва – фертилитет, 
морталитет и миграције – постављају се одређене хипотезе, на основу 
тенденција које су ти фактори имали у блиској прошлости, и то одвоје-
но по полу и старосним групама.  

Иако више аутора примењује исти (аналитички) метод у процени 
одређеног – конкретног становништва, добијени резултати су различи-



– 25 – 

ти. Разлике у резултатима потичу из различито формулисаних хипотеза 
за поједине компоненте кретања становништва. 

Процене демографских губитака аналитичким методом су урадили 
Иво Лах,13 Долфе Вогелник14 и Душан Брезник.15 Нажалост, ове процене 
демографских губитака се односе на демографске губитке проузрокова-
не Другим светским ратом у Југославији у целини, а не и по републи-
кама. Принстонски универзитет је аналитичким методом урадио про-
јекцију становништва Европе и Совјетског Савеза за период 1940-1970. 
године.16 У оквиру ове пројекције је урадио пројекцију становништва 
Југославије у целини. Принстонски демографи су направили процену 
демографских губитака Европе и Совјетског Савеза проузрокованих 
Првим светским ратом. У оквиру ове процене су урадили процену демо-
графских губитака за Северну Србију и Црну Гору заједно. Једино је Са-
везни статистички уред аналитичким методом перспективно израчунао 
становништво ФНРЈ у целини и по републикама.17 

У овом раду ћемо презентовати следеће аналитичке методе: 
– аналитички метод ССУ за перспективно израчунавање станов-

ништва, јер су ове резултате користили други аутори за изра-
чунавање демографских губитака, 

– изводно ћемо презентовати аналитички метод Иве Лаха и  
– аналитички метод демографа принстонског универзитета. 
 
 

1.3 МЕТОДИ И МЕТОДОЛОШКИ ПОСТУПЦИ 
  ПОЈЕДИНИХ АУТОРА 

 
За процене демографских губитака Србије, директно или инди-

ректно, важни су радови следећих аутора, односно институција: Савез-
ног статистичког уреда, Иве Лаха, Принстонског универзитета, Драги-
ше Ђурића, Драгољуба Тасића, Богољуба Кочовића, Владимира Жерја-
вића, Животија Ђорђевића, Миладина Ковачевића, Попис жртава рата 
                                                 

13 ЛАХ, И. (1952). „Истински демографски губици Југославије у Другом свет-
ском рату“, Статистичка ревија (Београд), год. II, број 2-3. 

14 ВОГЕЛНИК, Д. (1952). „Демографски губици Југославије у другом светском 
рату“, Статистичка ревија (Београд), год. II, број 1. 

15 БРЕЗНИК, Д. и В. СИМЕУНОВИЋ, (1961). „Кретање становништва Југосла-
вије 1921-1961“, Социјална политика (Београд), бр. 7-8. 

16 NOTESTEIN, F. et al. (1944). The future population of Europe and the Soviet 
Union (Geneva: League of Nations). 

17 Резултати објављени у раду ЛАХ, И. (1951). „Становништво ФНРЈ у перио-
ду 1948-1960. године“, Статистичка ревија (Београд), год. I, број 3 и 4. 
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1941-1945. године и Преглед жртава албанског тероризма на Косову и 
Метохији и агресије НАТО пакта на Србију. 

Аналитичке методе су користили: Савезни статистички уред, Прин-
стонски универзитет, Иво Лах и Драгољуб Тасић. Математичке методе 
су користили: Иво Лах, Драгиша Ђурић, Драгољуб Тасић, Богољуб Ко-
човић, Владимир Жерјавић, Животије Ђорђевић и Миладин Ковачевић. 
Попис жртава рата 1941-1945. године и Преглед жртава албанског теро-
ризма на Косову и Метохији и агресије НАТО пакта на Србију изврше-
ни су по методологији пописа, односно по методологији прегледа. 

Иако су аутори груписани према коришћеном методу у процени 
демографских губитака, то не значи да је један аутор примењивао искљу-
чиво један метод. Примењени методолошки поступци су веома сложени. 
Илустрације ради, на скици 1.2 је поједностављено и хронолошки пред-
стављен целовит процес на процени демографских губитака у оквиру 
посматраног временског периода по фазама, временским интервалима и 
битним моментима на примеру процене становништва и демографских 
губитака проузрокованих Другим светским ратом. 

 

Скица 1.2 – Методологија (хронолошки процес) у процени демографских 
     губитака проузрокованих Другим светским ратом 
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1.3.1 Методи и методолошки поступци 
  савезног статистичког уреда 

 
Савезни статистички уред (ССУ) је по аналитичком методу пер-

спективно израчунао становништво ФНРЈ и република за период 1948-
1960. године.18 Резултате овог перспективног прорачуна је користио 
Иво Лах за процену демографских губитака Југославије у 1948. и праће-
ње њиховог демографског кретања до 1960. године. Користећи Лахов ме-
тод, на основу резултата овог перспективно израчунатог становништва 
по републикама, израчунали смо демографске губитке Србије у 1948. го-
дини и пратили њихово кретање до 1960. године. У раду ССУ на изради 
перспективе становништва учествовао је и Иво Лах. Ово перспективно 
израчунавање становништва ФНРЈ и република представља први поку-
шај израчунавања будућег становништва код нас аналитичким методом. 
Полазна основа у овом прорачуну су били резултати пописа од 15. марта 
1948. Уважавајући факторе који утичу на кретање становништва, ССУ 
поставља хипотезе о миграцијама, фертилитету и морталитету. 

Хипотеза о миграцијама. ССУ усваја хипотезу да ће будуће ми-
грације бити тако мале да се у рачуну могу изоставити. Наиме, ССУ 
сматра да је спољна емиграција била изражена у време рата, потом је у 
послератним годинама уследио повратак исељеника, тако да спољних 
миграција у 1948. години готово више и нема. 

Унутрашње миграције постоје, али се имиграција и емиграција нај-
већим делом међусобно компензују, па је износ унутрашње миграције 
врло мали у поређењу с компонентама природног кретања, тј. бројем жи-
ворођене деце и бројем смртних случајева. 

Хипотеза о фертилитету. У послератном периоду, фертилитет још 
увек расте. Број живорођене деце се рачуна на основу таблица фертили-
тета. Како у време израде ове демографске перспективе таблице ферти-
литета за ФНРЈ још нису постојале, ССУ је у рачуну броја будуће деце 
усвојио хипотезу да ће број одојчади, тј. деце од 0 до 1 године старости 
после Другог светског рата тако расти од једне календарске године до 
друге као што је стварно растао после Првог светског рата. Број одојча-
ди на дан 15. марта 1948. године утврђен је пописом. Дакле, на основу 
постављене хипотезе треба одредити факторе стварног годишњег пора-
ста одојчади после Првог светског рата и с њима множити бројеве одој-
чади на дан 15. марта 1948. године. На овај начин би се израчунали бро-
јеви одојчади на дан 15. марта од 1949. до 1960. године. 
                                                 

18 Резултати објављени у раду ЛАХ, И. (1951). Ibid, год. I, број 3 и 4. 
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Пораст одојчади после Првог светског рата најверније показује 
структура становништва на дан 15. марта 1948. године. На пример: де-
те рођено између 16. марта 1921. и 15. марта 1922. године, ако је дожи-
вело моменат пописа 15. марта 1948. године, било је у старости од 26 
до 27 година, а дете рођено између 16. марта 1922. и 15. марта 1923. го-
дине било је у старости од 25 до 26 година итд. Дакле, на основу старо-
сне структуре становништва старости од 26 до 15 година на дан пописа 
15. марта 1948. године и вероватноће доживљења по таблици мортали-
тета, ССУ израчунава факторе годишњег пораста одојчади после Првог 
светског рата од једне календарске године до друге. Овако израчунат 
фактор годишњег пораста одојчади највећи је за 1921. годину, затим за 
сваку наредну годину фактор има мању, тј. опадајућу вредност. Пошто 
се по хипотези фактори годишњег пораста после Првог светског рата 
примењују за период после Другог светског рата, значи да фактор од 
1921. године примењујемо на живорођену одојчад у 1948. години и та-
ко редом. 

Календарска година почетка пада фертилитета за ФНРЈ је 1961, за 
централну Србију и Војводину 1957, док за Аутономну Косово-метохиј-
ску област у наведеним годинама фактор годишњег пораста одојчади 
има чак растућу тенденцију. Почетак пада фертилитета значи да фактор 
пораста одојчади има вредност мању од јединице. 

Хипотеза о морталитету. Постављање хипотезе о будућем раз-
воју морталитета базира се на таблицама морталитета и предвиђању 
евентуалних промена у будућем периоду. Како нису постојале таблице 
морталитета за ФНРЈ и за републике, сем за Словенију, на основу по-
датака за 1931-1933. годину, ССУ у својој хипотези о морталитету ко-
ристи таблице Словенаца за НР Словенију, НР Хрватску и АП Војво-
дину, уз корекцију вероватноће смртности одојчади за НР Хрватску и 
АП Војводину. За остале народне републике у периоду 1948-1960. го-
дине ССУ усваја хипотезу да ће смртност бити иста као што је била у 
Аустрији у периоду 1906-1910, тј. примењује аустријске таблице мор-
талитета урађене на бази података од 1906. до1910. године. У табли-
цама морталитета Аустрије ССУ је извршио одређене корекције веро-
ватноће смрти деце, и то у старосним групама од 0 до 1 године и од 1 
до 2 године. 

На основу овако дефинисаних хипотеза, ССУ израчунава бројеве 
укупних становника по полу за период 1948-1960. године за послератну 
територију ФНРЈ и за народне републике.19 
                                                 

19 Резултати објављени у раду ЛАХ, И. (1951). Ibid, год. I, број 3 и 4, стр. 386. 
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У овом раду нећемо приказати комплетне резултате перспективно 
израчунатог становништва, већ ћемо их само користити у потребној ме-
ри у напред наведеним проценама демографских губитака. 

 
 

1.3.2 Методи и методолошки поступци Иве Лаха 
 
Поред математичких, Иво Лах је процену демографских губитака 

за Југославију у целини урадио и по аналитичком методу.20 Његову 
процену ћемо приказати изводно, без упуштања у анализу постигнутих 
резултата, а са циљем да прикажемо разрађен и илустративан анали-
тички поступак. 

У овој процени, Лах је посебну пажњу посветио прорачуну сма-
њеног наталитета проузрокованог Другим светским ратом. Прорачун 
смањеног наталитета је најсложенији и по свом износу „најосетљиви-
ји“ део прорачуна демографских губитака. Смањени наталитет је изра-
чунао на основу података из пописа од 31. марта 1931. године, таблица 
морталитета аустријског становништва (1906-1910) и таблица фертили-
тета објављених у „Статистичкој ревији“ бр. 1 од 1952.21 Пописом ста-
новништва од 15. марта 1948. године утврђени су бројеви становника Lx 
по календарским годинама рођења. На основу ових података, по фор-
мули: 

 

x

o
xi l

lLR = , 
 

Лах утврђује број стварно рођене деце у 1941, 1942, ... и 1947. години. 
Ознаке имају следеће значење: 

lx – број живих у редоследу умирања према таблици 
 морталитета аустријског становништва, 
lo – корен таблице. 

Бројеве деце која би била рођена жива на подручју Југославије да 
није било Другог светског рата израчунава из старосне структуре жен-
ског становништва према попису од 31. марта 1931. године и таблица 
фертилитета. Старосну структуру фертилних жена у периоду Другог свет-
ског рата рачуна на основу старосне структуре жена по попису из 1931. 
и стопа доживљења. Број фертилних жена, нпр. за 1941. годину, добија 
се по формули: 
                                                 

20 ЛАХ, И. (1952). Ibid, год. II, број 2-3, стр. 220-223. 
21 ЛАХ, И. (1952). „Фертилитет женског становништва ФНРЈ“, Статистичка 

ревија (Београд), год. II, бр. 1, стр. 42. 
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где ly представља број живих жена у редоследу умирања према таблици 
морталитета аустријског становништва. Број живорођених по појединим 
календарским годинама да није било Другог светског рата био би: 
 

y
y
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Чинилац 1,0292 представља повећање укупног броја живорође-

них за 2,92% због живорођених на припојеној територији. Мањак жи-
ворођене деце по појединим календарским годинама добија се као раз-
лика 

ii RR −' . 
 
Смањени наталитет у 1948. години израчунат је по формули: 
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Применом наведене методологије, Лах је добио податке приказане 

у табели 1.1. Претпостављамо да су подаци о просечној старости, колона 
„2“ ове табеле, на први поглед недовољно јасни, па ћемо их појаснити. 
На пример: просечна старост деце рођене календарске 1941. године на 
попису становништва 15. марта 1948. године била је 6,7 година. 

Календарско време године и месеце је представио децималним 
бројевима. Једна цела календарска година је представљена са 1,0 годи-
на, односно 12 месеци је представљено са 1,0 година. За децу рођену 
календарске 1941. године, Лах је узео просечну старост, а то је 6 месе-
ци, тј. 0,5 година. У 1948. години, до пописа становништва 15. марта, 
протекла су два и по месеца, што представљено децималним бројем из-
носи 0,2 године. Тако су деца рођена у календарској 1941. години на 
дан пописа становништва 15. марта 1948. године била просечно стара 
0,5 + 6,0 + 0,2 = 6,7 година. 

Демографске губитке Југославије проузроковане Другим светским 
ратом, по полу и петогодишњим старосним групама, Лах израчунава као 
разлику између аналитички процењеног броја становника на дан 15. мар-
та 1948. године и пописаног становништва на дан 15. марта 1948. године, 
(17.845 - 15.772 = 2.073 хиљаде). Демографске губитке у старосној групи 
0-4 године израчунава на основу података о смањеном наталитету. 
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Табела 1.1 Смањени наталитет Југославије проузрокован 
    Другим светским ратом, у хиљадама 

 
Календарска 

година 
рођења 

i 

Просечна 
старост 

15. III 1948. 

х 

Број 
становника 
15. III 1948. 

Lx 

Број 
стварно 

живорођених

iR  

Број 
живорођених
да није било 

рата 
'
iR  

Мањак 
живорођених

 
'
iR - iR  

Дефицит 
наталитета 

 

o

x
ii l

lRR ⋅− )( '
 

1 2 3 4 5 6 7 

1941 6,7 323 457 465 8 6 

1942 5,7 321 450 469 19 14 

1943 4,7 298 413 472 59 43 

1944 3,7 281 385 478 93 66 

1945 2,7 255 343 485 142 106 

1946 1,7 301 392 492 100 77 

1947 0,7 404 470 500 30 26 

УКУПНО – 2.183 2.910 3.361 451 338 

Извор: ЛАХ, И. (1952). Ibid, год. II, број 2-3, стр. 221. 
 
Процену укупног становништва по старости и полу на дан 15. 

марта 1948. године врши на основу старосно-полне структуре станов-
ништва по попису од 31. марта 1931. године и биометријских функција 
из таблица морталитета аустријског становништва (1906-1910), за ста-
новнике до 44 године старости, и таблица морталитета словеначког ста-
новништва (1931-1933), за становнике старе 45 и више година. Бројеве 
живорођених, почевши од генерације 1928. па до 1940. године, постепе-
но је кориговао (повећавао) за 12 до 18%, због закаснелих пријава које 
се у последњим предратним годинама нису могле уважити у статисти-
ци природног кретања становништва. 

 
 

1.3.3 Методи и методолошки поступци 
  Принстонског универзитета 

 
Група америчких научника-демографа, на челу са Франком Ноте-

штајном, урадила је на Принстонском универзитету 1944. године про-



– 32 – 

јекцију становништва Европе и Совјетског Савеза за период 1940-1970. 
Резултате њиховог истраживања је објавило Друштво народа у Женеви 
1944. године, у књизи под називом The future population of Europe and 
the Soviet Union, Population protections 1940-1970.22 

Принстонски универзитет је применом аналитичког метода изра-
чунао будући број становника за све земље Европе и Совјетског Савеза 
у предратним границама за календарске године 1940, 1945, 1950, 1955, 
1960, 1965. и 1970. Пројекција је урађена по петогодишњим старосним 
групама, одвојено за мушки и женски пол. Многе земље у Европи нису 
имaле урађене таблице морталитета и фертилитета неопходне за изра-
чунавање будућег становништва, а постојећи статистички подаци су би-
ли непотпуни и непоуздани. Међу овим земљама је била и Југославија. 
Принстонски демографи се посебно ограђују у погледу поузданости де-
мографске пројекције за Југославију, због наведених мањкавости и не-
поузданости статистичких података. Услед недостатка потребних пода-
така за све земље, амерички демографи употребљавају оригиналан ана-
литички метод који се базира на следећим хипотезама:  

– Морталитет и фертилитет брзо падају кад су велики, а споро 
кад су мали, и то тако да је однос између наклона пада и вели-
чине морталитета, односно фертилитета, приближно констан-
тан, без обзира на временски период и без обзира на станов-
ништво. 

– Велики ратови само пролазно мењају фертилитет и мортали-
тет. После ратова, након неколико година, наставља се падање 
морталитета и фертилитета у предратној тенденцији, тј. као да 
рата није ни било.  

У складу са овим хипотезама, Принстонски универзитет је развр-
стао вероватноће смрти одвојено за сваки пол и за сваку старосну групу 
свих постојећих морталитетних таблица становништва појединих европ-
ских држава и Совјетског Савеза, које су биле конструисане после 1870. 
године, по величини појединих вероватноћа, од највеће па до најмање. 
На овај начин је за сваку старосну групу добијена по једна кривуља па-
дајућих вероватноћа смрти. Ове кривуље су на крају продужили пада-
јућом геометријском прогресијом. 

На сличан начин је Принстонски универзитет, на основу свих ра-
сположивих података за земље Европе и СССР-а у периоду између два 
рата, одредио фертилитет и наклон фертилитета у 1930. години, одвоје-
но по старосним групама фертилних жена. Овако добијене кривуље мор-
                                                 

22 NOTESTEIN, F. et al, Ibid. 
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талитета и фертилитета користио је у пројекцији становништва за све 
земље Европе, укључујући и оне које нису имале сопствене таблице мор-
талитета и фертилитета. На основу расположивих података за поједине 
државе, потражио је одговарајуће почетне тачке морталитета и фертили-
тета на поменутим кривуљама и све рачуне извршио на хипотези да ће 
морталитет и фертилитет сваке поједине државе падати тако како пока-
зују кривуље. 

Иако се нису директно бавили прорачунавањем и проценом демо-
графских губитака проузрокованих Другим светским ратом и нису врши-
ли пројекцију становништава Србије, односно република у оквиру Југо-
славије, укратко смо се осврнули на пројекцију становништва Принстон-
ског универзитета због вредности њеног оригиналног и разрађеног ана-
литичког метода. Сигурно је да је овај аналитички приступ касније био 
од користи демографима који су примењивали и даље развијали анали-
тички метод у пројекцији становништва. 

Принстонски демографи су за потребе своје пројекције становни-
штва Европе и СССР-а за период 1940-1970. године проучили демограф-
ске ефекте Првог светског рата и уважили њихов утицај на кретање ста-
новништва приказано у овој пројекцији. У овом контексту, извршили су 
процену демографских губитака земаља Европе и СССР-а проузрокова-
них Првим светским ратом. Дакле, примарни циљ студије Принстонског 
универзитета није била процена демографских губитака проузрокованих 
Првим светским ратом. 

Примењени метод за процену демографских губитака проузроко-
ваних Првим светским ратом разликује се од метода примењеног у на-
веденој пројекцији становништва. Процена демографских губитака је 
урађена применом више метода: витално-статистичког, просечне стопе 
рађања и умирања, аналитичког метода и индуктивног метода. 

Полазну основу за процену губитака представља процењени број 
становника за 1914. годину. Процену броја становника за Северну Срби-
ју и Црну Гору заједно за 1914. годину Принстонски универзитет је ура-
дио на основу података из пописа 1910. године и званичних података 
виталне статистике и он износи 3.400 хиљада. Закључујемо да порасту 
становништва, за период од четири и по године, утврђеном на основу 
износа процене и броја становника на попису из 1910. године, одговара 
стопа просечног годишњег пораста од 1,76%. 

Укупан износ демографских губитака принстонски демографи 
утврђују применом индуктивног метода, тј. сумирањем вишка смрти и 
смањеног рађања. Вишак смрти обухвата две категорије смрти: војне гу-
битке и вишак цивилних смрти лица старијих од једне године. 
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Категорију „војних губитака“, односно њихов износ, првенствено 
преузимају из студије Луиса Херша.23 Поред наведеног извора, користе 
радове и других аутора и званичне извештаје држава и међународних 
организација. Посебно издвајамо „Генерални извештај“ о ратним губи-
цима сачињен у Женеви 1924. године, који у себи садржи одговоре вла-
да држава на упитнике о ратним губицима, односно војним и цивилним 
губицима. 

Цивилне смрти и смањено рођење проузроковано ратом принстон-
ски демографи су проценили поређењем бројева датих у званичним из-
вештајима држава и очекиваног броја пораста становништва за период 
1915-1919. године у одсуству рата. Очекивани бројеви рођења и смрти 
добијени су применом просечне стопе наталитета и морталитета из 
предратног периода 1910-1913. и послератног периода 1920-1924. 

Процењене смрти одојчади (колона 5, табела 3.5), за које је ума-
њено смањено рађање из колоне 4, такође су израчунате применом про-
сечне стопе морталитета одојчади из периода 1910-1913. и 1920-1924. 
године.  

Принстонски демографи су водили рачуна о тренду, тј. опадању 
стопе рађања и смрти, које могу бити очекиване у одсуству рата. Усва-
јање измењених, тј. нижих стопа наталитета и морталитета представља 
уствари хипотезе о наталитету и морталитету у наставку периода, које 
уважавају процес демографске транзиције. Оваквим приступом се, да-
кле, у процени демографских губитака користе и елементи аналитич-
ког метода. 

У студији није наведено које су стопе укупног рађања и смрти 
применили у рачуну очекиваног броја пораста становништва Србије и 
Црне Горе у случају да није било рата, већ су само у збирној табели 
приказане вредности процењених губитака за све Европске земље и 
СССР. На основу процењеног броја укупног смањења рођења (289 хи-
љада) за Србију и Црну Гору, можемо закључити да просечна годишња 
стопа смањења рађања износи 1,7%, (3.400 × 0,017 × 5 година = 289 хи-
љада). Запажамо да претпостављена стопа смањења рођења (1,7%) од-
говара стопи природног прираштаја (1,76%) коју су применили за про-
цену становништва Србије и Црне Горе за 1914. годину. 

Демографи Принстонског универзитета наглашавају да витална 
статистика у Србији и Црној Гори није била континуирана и да су за нека 
подручја потпуно недостајали подаци. За подручја за која нису постојали 
                                                 

23 Подаци о војним губицима генерално дати су у студији: Louis Hersch, „La 
mortalité causée par la guerre mondiale“, у Metron, књига V, бр. 1, стр. 89-133, и Књига 
VII, бр. 1, стр. 3-82, јун 1925. и децембар 1927. 
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подаци, користили су параметре (просечне стопе рађања и умирања) до-
бијене на основу података у подручјима за које је регистрација била кон-
тинуирана, а подаци комплетни. 

Подсећамо да су њима били потребни подаци виталне статистике 
за период 1910-1913. године. У овом периоду је Северна Србија била у 
Балканским ратовима, што је отежало вођење виталне статистике. С дру-
ге стране, за Црну Гору до 1914. године, по извештају директора државне 
статистике др Драгише Ђурића,24 нису постојали никакви подаци о при-
родном кретању становништва. 

Због наведених недостатака виталне статистике, принстонски де-
мографи указују да су процењени демографски губици за Србију и Црну 
Гору настали услед Првог светског рата, у целини и по категоријама, 
мало виши од очекиваних, али уједно потврђују да су Србија и Црна Го-
ра, сразмерно броју становника, претрпеле највеће демографске губитке 
у Првом светском рату. 

 
 

1.3.4 Методи и методолошки поступци Драгише Ђурића 
 
Процену демографских губитака Северне Србије, Јужне Србије и 

Црне Горе проузрокованих Балканским и Првим светским ратом ура-
дио је 1924. године Драгиша Ђурић, директор државне статистике Кра-
љевине СХС.25 Ова процена је објављена у „Претходним резултатима 
пописа становништва у Краљевини Срба, Хрвата и Словенаца 31. јану-
ара 1921. године“. 

Процена демографских губитака за Северну Србију односи се на 
предратну Србију, у њеним старим границама из 1910. године. Проце-
на за Јужну Србију се односи на границе Јужне Србије утврђене Буку-
решким миром 1913, уз напомену да су у састав Јужне Србије урачуна-
та четири округа (метохијски, берански, бијелопољски и пљеваљски) 
која је Црна Гора добила од Турске у рату 1912-1913. године. Процена 
за Црну Гору се односи на границе из 1912. године. 

Демографске губитке за Северну Србију Ђурић израчунава тако 
што негативној разлици у становништву из пописа од 1921. и 1910. го-
дине додаје процењени број становника услед изосталог прираштаја у 
овом десетогодишњем периоду (Попис 1910. године је извршен на дан 
31. децембра, а критични моменат пописа из 1921. године је ноћ између 
                                                 

24 ЂУРИЋ, Д. Ibid, стр. XV. 
25 ЂУРИЋ, Д. Ibid, стр. XII-XVI. 
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31. XII 1920. и 1. I 1921. године. Дакле, период између ова два пописа је 
тачно десет година). 

Изостали пораст становништва он израчунава применом стопе про-
сечног годишњег пораста, израчунате по формули 

 
1000

1

⋅=
P
Rr , 

 
а утврђене на основу кретања становништва Северне Србије у периоду 
1890-1910, односно у периоду 1905-1910. године. За период 1890-1910, 
Ђурић израчунава да је стопа просечног годишњег пораста 1,7%. Тачна 
стопа пораста (заокружено на три децимале) у овом периоду износи 
1,734%. 

 
P1 = 2.161.961 (1890. година) 

 
P2 = 2.911.701 (1910. година) 
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Ђурић констатује да ова стопа просечног годишњег пораста, утвр-

ђена на основу двадесетогодишњег периода, одговара стопи пораста 
утврђеној на основу два последња пописа, тј. за период 1905-1910. го-
дине, и да такође износи 1,7%. Међутим, тачна стопа пораста за период 
1905-1910. године износи 1,664%. 

 
P1 = 2.688.025 (1905. година) 

 
P2 = 2.911.701 (1910. година) 
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 Дакле, на основу тачно израчунатих стопа годишњег пораста ста-
новништва за период од последњих двадесет (r = 1,734%) и период од 
последњих пет година (r = 1,664%), видимо да стопа годишњег пораста 
показује благу тенденцију пада, што указује на присуство и ефекте демо-
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графске транзиције. Међутим, за наредни период, тј. период 1910-1920. 
године, Ђурић претпоставља непромењену стопу годишњег пораста у 
односу на претходни период и она износи такође 1,7%. Применом ове 
стопе пораста на становништво по попису из 1910. године, израчунава 
изостали пораст становништва Северне Србије проузрокован Балканским 
и Првим светским ратом. 

Стопа просечног годишњег пораста израчуната по формули 
 

1P
Rr = ⋅ 1.000 

 
има више вредности од стопе просечног годишњег пораста израчунате 
по формули 
 

P
Rr = ⋅ 1.000, 

 
која је правилнија, јер просечан апсолутни годишњи пораст доводи у 
однос с бројем становника средином периода посматрања. 

За Јужну Србију и Црну Гору у периоду 1914-1920. године Ђурић 
претпоставља исту стопу просечног годишњег пораста становништва 
као и за Северну Србију, у износу од 1,7%. Стварне стопе пораста за ова 
два подручја у претходном периоду нису се могле израчунати, јер на 
овим подручјима до 1914. године уопште нису извођени систематски и 
модерни пописи становништва. Демографске губитке за Јужну Србију 
и Црну Гору израчунава применом исте методологије као и за Северну 
Србију, разлика је само у томе што за полазну основу користи број ста-
новника утврђен на попису 1914. за Јужну Србију,26 а за Црну Гору број 
становника у 1914. години из публикације Јоже Руса,27 добијен на осно-
ву извештаја владе Црне Горе. С обзиром на то да су за рачун, као пола-
зна основа, узети подаци пописа из 1914. године, из процене демограф-
ских губитака Јужне Србије и Црне Горе искључени су демографски гу-
бици настали због Балканских ратова. 

 
 
 
 
 

                                                 
26 ВУЈИЧИЋ, М. – приређивач (1914). Речник места у ослобођеној области Ста-

ре Србије по службеним  подацима (Београд: Државна штампарија Краљевине Србије). 
27 РУС, Ј. (1920). Главни статистички подаци о држави СХС према стању од 

1910, односно 1914. године (Љубљана). 
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1.3.5 Методи и методолошки поступци Драгољуба Тасића 
 
Драгољуб Тасић је извршио процену демографских губитака Ју-

гославије прозрокованих Другим светским ратом. Процену је изнео у 
„Уводу“ Коначних резултата пописа становништва од 15. марта 1948. 
године.28 Процена се односи на послератну територију Југославије. Та-
сић прво израчунава број становника Југославије за 1941. годину. 

На основу података виталне статистике о укупном природном при-
раштају становништва за девет година, у периоду 1931-1939, израчуна-
ва просечан апсолутни годишњи пораст становништва. 

На основу података пописа из 1931, увећаних, тј. прерачунатих на 
послератну територију, и просечног апсолутног годишњег пораста ста-
новништва, линеарном екстраполацијом применом аритметичке прогре-
сије израчунава број становника Југославије десет година након попи-
са, односно на дан 31. марта 1941. године, за територију у послератним 
границама. 

Тасић израчунава укупан број становника Југославије за 15. март 
1948. године, у случају да није било рата, применом геометријске про-
гресије. Полазна основа му је израчунато – процењено становништво 
за 31. март 1941. године, а примењена годишња стопа пораста износи 
1,495%, (q = 1,01495). Он, дакле, не процењује укупан број становника 
за 1948. годину екстраполацијом на основу просечног апсолутног годи-
шњег пораста за период 1931-1941. године или на основу стопе просеч-
ног годишњег пораста из овог периода, већ годишњу стопу пораста од 
1,495% утврђује аналитичким методом. 

Примењени аналитички метод је веома штур и не износи хипоте-
зе за све компоненте кретања становништва. Претпостављени висок на-
талитет у периоду 1941-1948. године Тасић образлаже очекиваним по-
већањем броја склопљених бракова, који би настали из повећаног броја 
становника рођених после 1920. По њему, у периоду 1941-1948. и број 
бракова и наталитет би били знатно већи него у периоду 1921-1930. На 
основу наведеног, закључује да би годишња стопа пораста у периоду 
1941-1948. године била: ,,...ако не виша свакако једнака стопи која је по-
стигнута у том периоду“.29 Дакле, он усваја исту годишњу стопу пора-
ста као у периоду 1921-1930. године, тј. r = 1,495%. Одузимањем бро-
ја становника утврђеног на попису од 15. марта 1948. године од проце-
                                                 

28 ТАСИЋ, Д. (1951). „Увод“ у Коначне резултате пописа становништва од 15. 
марта 1948. године, књига I, Становништво по полу и домаћинства (Београд: Савезни 
завод за статистику и евиденцију ФНРЈ), стр. XLVIII и XLIX. 

29 ТАСИЋ, Д. Ibid, стр. XLVIII. 
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њеног броја становника, Тасић израчунава демографске губитке Југо-
славије. 

Из презентоване методологије се не може утврдити колике би би-
ле стопе просечног годишњег пораста за период 1941-1948. за поједине 
републике и покрајине, због чега не можемо израчунати колики би били 
демографски губици Србије и њених покрајина. 

 
 

1.3.6 Методи и методолошки поступци Богољуба Кочовића 
 
Богољуб Кочовић је први аутор који је процену демографских гу-

битака Југославије проузрокованих Другим светским ратом урадио по 
републикама и покрајинама и по националном саставу.30  

Напомињемо да је он по професији правник, доктор правних нау-
ка, а потом и магистар економије. После Другог светског рата је живео и 
радио у иностранству. Свој рад – студију под називом: „Жртве Другог 
светског рата у Југославији“ издао је у Лондону 1985. године. 

Кочовић прво прави процену укупног броја становника за Југо-
славију, републике и покрајине за 1. април 1941. године, затим другу 
процену броја становника, за 15. март 1948. године, под претпоставком 
да није било Другог светског рата. Демографске губитке израчунава оду-
зимањем броја становника утврђеног на попису 15. марта 1948. године 
од броја становника добијеног проценом. 

Од многобројних показатеља демографског развитка које позна-
је демографска наука, који се користе у прецизним демографским ана-
лизама за промене у укупном броју становника, Кочовић користи само 
један – стопу природног прираштаја, и то модификовану. „Када се пак 
испитује наш проблем жртава за време Другог светског рата, онда је за 
наш задатак довољно, или скоро довољно, да се служимо, у начелу јед-
ним јединим фактором: фактором чистог природног прираштаја, одно-
сно бројем живорођених мање број умрлих (мртворођени су искључе-
ни), оба броја на хиљаду становника“.31 

Стопе природног прираштаја Кочовић назива „фактором чистог 
природног прираштаја“. У комплетном рачуну демографских губитака, 
у целој студији, употребљава само један синтетички показатељ – „фак-
тор умножитељ чистог природног прираштаја“. За процену укупног ста-
новништва за 1941. и 1948. користи два метода. Укупно становништво Ју-
                                                 

30 КОЧОВИЋ, Б. (1985). Жртве Другог светског рата у Југославији (Лондон: 
Библиотека Наше дело). 

31 КОЧОВИЋ, Б. Ibid, стр. 28. 
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гославије процењује помоћу фактора умножитеља чистог природног 
прираштаја, који израчунава на основу годишњих стопа природног при-
раштаја за период 1931-1941. и претпостављених годишњих стопа за пе-
риод 1941-1948. године. 

Процену укупног становништва република и покрајина ради помо-
ћу фактора умножитеља чистог природног прираштаја, који израчунава 
по вероисповестима и бановинама, а на основу природног прираштаја, 
тако што број становника на крају једног периода подели с бројем ста-
новника на почетку тог периода. 

У процени укупног становништва Југославије, Кочовић конфузно 
објашњава како прерачунава годишњу стопу природног прираштаја у 
фактор умножитељ, а са становишта математике потпуно погрешно (ви-
дети фусноту 1 уз табелу 1.2). С обзиром да је фактор умножитељ чи-
стог природног прираштаја по овом методу прегледно урадио за Југо-
славију у целини, табелу ћемо приказати изворно, јер се из ње може са-
гледати начин израчунавања фактора умножитеља. 

Када се број становника из пописа од 1931. године помножи фак-
тором умножитељем за период 1931-1941. из табеле 1.2, добија се за 1. 
IV 1941. године 13.934 × 1,13464 = 15.810 хиљада становника за тери-
торију претходне Југославије. Кочовић је за 1. IV 1941. израчунао број 
15.831 хиљаду, што је за 21 хиљаду више од броја добијеног на основу 
фактора умножитеља. Он претпоставља да величина ове разлике 
(20.000) представља износ подрегистрације – непријављених рођења 
Албанаца на Косову и у Македонији. 

Становништво република и покрајина на дан пописа 1931. године 
добија прерачунавањем података пописа становништва с бановина на 
републике и покрајине. Кочовић наводи да је то његово лично прерачу-
навање. Интересантно је напоменути да се за три републике: Словени-
ју, Босну и Херцеговину и Црну Гору, и покрајину Косово и Метохи-
ју32 резултати прерачунавања стопостотно (до једног становника) слажу 
с резултатима до којих је дошао СЗС, односно Владимир Симеуновић. 
Нећемо улазити у детаље прерачунавања становништва за 1931. годину, 
већ само констатовати да је Кочовић за Војводину израчунао 1.624.739 
становника, што је за 581 више од СЗС, а за централну Србију 3.567.240, 
што је за 17.550 више од СЗС (уједно и од Жерјавића). 

 
 
 

                                                 
32 КОЧОВИЋ, Б. Ibid, прилог бр. 3, стр. 143. 
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Табела 1.2 Фактор умножитељ чистог природног 
    прираштаја за Југославију 

Година Чисти прираштај у % Фактор умножитељ 
на крају године 

Чисти прираштај 
за пет година 

Просечно 
годишње 

1921. 15,8    
1922. 13,6    
1923. 14,5  74,3 14,9 
1924. 14,9    
1925. 15,5    

 
1926. 16,5    
1927. 13,3    
1928. 12,3  70,8 14,2 
1929. 12,2    
1930. 16,5    

 
1931. 13,8    

9 месеци 10,4    
1932. 13,7 1,024241   
1933. 14,5 1,03909 69,6 13,9 
1934. 14,4 1,05416   
1935. 13,1 1,06797   

 
1936. 13,0 1,08185   
1937. 12,0 1,09483   
1938. 11,1 1,10698 58,2 11,6 
1939. 11,13 1,11927   
1940. 11,04 1,13158   

Наша даља предвиђања    
1941. 10,9    

3 месеца 2,7 1,13464   
9 месеци 8,2    

1942. 11,4 1,019691   
1943. 11,7 1,03162 57,0 11,4 
1944. 11,6 1,04359   
1945. 11,4 1,05549   

 
1946. 11,2 1,06731   
1947. 11,3 1,07937 33,32 11,1 
1948. 10,8    

2,5 месеца 2,4 1,08196   
Дакле, фактори умножитељи чистог природног прираштаја за целу Југославију су за период: 
31. III 1931. до 1. IV 1941. ............... 1,13464         1. IV 1941. до 15. III 1948. ............... 1,08196 

1 За прве факторе умножитеље, на крају 1932. и 1942, треба помножити чисти прираштај 
са 1,0, како 1931. тако и 1932, односно 1941. и 1942. Пример: 1,0104 × 1,0137 даје нам 1,02424, 
фактор умножитељ на крају 1932. године. После тога треба множити фактор умножитељ са 1,0 
чистог прираштаја следеће године. Тако за 1936: 1,06797 × 1,0130 даје 1,08185. 

2 Овде је реч о збиру за 3 године 
3 Претходни је 10,9. Ми смо предвидели да ће бити: 11,1. 
4 Овде је реч о нашем предвиђању 

Извор: КОЧОВИЋ, Б. Ibid, прилог бр. 8, стр. 148, изворно. 
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За израчунавање становништва по републикама и покрајинама, од-
носно појединих народа у оквиру њих, за 1. IV 1941. и 15. III 1948. годи-
не, Кочовић је применио други метод. Полазна основа му је број станов-
ника појединих вероисповести по бановинама. На овај број додаје за 
сваку годину чисти прираштај из званичних статистичких извора. Ко-
начан збир по вероисповести и по бановинама дели с почетним бројем 
и тако добија фактор умножитељ чистог природног прираштаја за дате 
бановине и поједине вероисповести. На овај начин израчунава фактор 
умножитељ за период 1931-1941. године и претпостављени фактор ум-
ножитељ за период 1941-1948. Овако израчунате факторе умножитеље 
за бановине и вероисповести затим „преводи“ – прерачунава на факто-
ре умножитеље по вероисповести у оквиру република и покрајина, а на 
основу броја становника поједине бановине који је ушао у састав репу-
блике. Објашњено прерачунавање показујемо на примеру централне Ср-
бије (табела 1.3). 

Из табеле 1.3 видимо да је за централну Србију Кочовић прерачу-
навањем израчунао факторе умножитеље за две бројно највеће вероиспо-
вести, православну и муслиманску, за периоде 1931-1941. и 1941-1948. 
године. Са ове две вероисповести је обухватио 3.465 хиљада становника. 
За преостале 102 хиљаде становника, који припадају осталим вероиспо-
вестима, уопште није израчунавао фактор умножитељ. Дакле, он не из-
рачунава јединствени фактор умножитељ чистог природног прирашта-
ја за укупно становништво на нивоу републике, односно централне Ср-
бије, већ израчунава парцијалне факторе умножитеље по вероиспове-
стима и не обухвата укупно становништво. Исти случај је и с Косовом 
и Метохијом. За Војводину пак, израчунава фактор умножитељ за пра-
вославне (1,073) и све неправославне (1,049) само из Дунавске банови-
не, иако у састав Војводине, додуше у врло малом проценту, улазе и 
Дринска бановина и подручје града Београда. 

Из напред наведеног се види да укупно становништво за централ-
ну Србију и покрајине за 1. IV 1941. године Кочовић израчунава само 
на основу природног прираштаја. Уопште није узео у обзир миграцио-
на кретања, тј. досељавање из осталих република. У Статистичком го-
дишњаку од 1938/39. године дат је статистички низ кретања становни-
штва по бановинама и за град Београд, који је коригован „према пода-
цима о природном кретању становништва“. У овом низу су узете у об-
зир и миграције, и на основу њега је становништво града Београда 
(укључујући Земун и Панчево), на пример, порасло с 289 хиљада у 
1931. години на 409 хиљада 31. XII 1938, тј. за 120 хиљада. По њему, 
пораст становништва Београда у овом периоду износи само 14 хиљада. 
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Табела 1.3 Израчунавање фактора умножитеља за чисти 
    прираштај централне Србије 
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  а b c = a x b d e = a x d 

Православни 

Вардарска 331 9,9 1,209 0,1197 1,111 0,1100 
Моравска 1.348 40,2 1,135 0,4563 1,074 0,4317 
Дринска 676 20,1 1,189 0,2390 1,103 0,2217 
Дунавска 690 20,6 1,073 0,2210 1,030 0,2122 
Београд 209 6,2 1,046 0,0649 1,049 0,0650 
Зетска 100 3,0 1,200 0,0360 1,133 0,0340 

Укупно 3.354  

Фактор умножитељ чистог природ-
ног прираштаја за централну Србију  1,1369  1,0746 

Муслимани 

Вардарска 30 27,0 1,142 0,3083 1,133 0,3059 
Моравска 8 7,2 1,136 0,0818 1,104 0,0795 
Дринска 2 1,8 1,222 0,0220 1,161 0,0209 
Дунавска 1 0,9 1,179 0,0106 1,133 0,0102 
Београд 4 3,6 1,179 0,0424 1,133 0,0408 
Зетска 66 59,5 1,166 0,6938 1,147 0,6825 
Укупно 111  

Фактор умножитељ чистог природ-
ног прираштаја за централну Србију  1,1589  1,1398 

Код Муслимана смо за Дунавску Бановину и град Београд узели средишњи фактор између 
Моравске и Дринске бановине, како за период 1931-1941. тако и за период 1941-1948. год.  
Укупно православни + укупно Муслимани: 3.354 + 111 = 3.465. 
Укупан број становника у централној Србији у попису 1931. је 3.567 (по Кочовићу). 

                                                                  Недостаје: 102 хиљаде 

Извор: КОЧОВИЋ, Б. Ibid, прилог бр.12/4, стр.155, извод аутора. 
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На овакав начин је израчунао мањи број становника за 1. IV 1941. за цент-
ралну Србију и тако створио умањену основу у процени становништва 
за 1948. годину. 

Израчунато становништво за 1948. годину на основу фактора ум-
ножитеља Кочовић повећава за израчунати број становника из порат-
ног демографског скока (демографски скок после Првог светског рата). 
Његов приступ у израчунавању поратног демографског скока је потпуно 
неприхватљив и нетачан. Да бисмо спровели анализу и уверили читаоце 
ове монографије у изнети закључак, приказујемо Кочовићев приступ из-
ворно и у целини33 (прилог на стр. 45). 

Као прво, до броја од 560.000 више рођене деце због петогоди-
шњег демографског скока (1921-1925), односно повећања за 47%, дола-
зи на основу неадекватног поређења. Поредити број живорођених у по-
слератном петогодишту с просечним бројем живорођених из два ратна 
петогодишта (1911-1915. и 1916-1920) је неправилно. 

Наука о статистици каже ,,да би индекси дали што реалнију слику 
развоја посматране појаве, за базни период треба узети онај члан вре-
менске серије који својом величином репрезентује ниво посматране по-
јаве. По правилу то је онај временски период или моменат у коме посма-
трана појава показује бар приближно просечни ниво у свом развоју.“34 

Дакле, број живорођених из послератног петогодишта је требало 
поредити с бројем живорођених из предратних петогодишта. По овом 
приступу је централна Србија (без Санџака), на пример, у периоду 1901-
-1910. имала општу стопу наталитета 38,3‰, а централна Србија у пери-
оду 1921-1930. године општу стопу наталитета 37‰.35 Судећи по овом 
показатељу, централна Србија је имала веома мали демографски скок, 
имајући у виду процес демографске транзиције, тј. претпостављени бла-
ги тренд пада наталитета у периоду од 1910. до 1921. године.  

По приступу Богољуба Кочовића, демографски скок после Првог 
светског рата је огроман – 560.000 хиљада. Од генерација из овог скока 
је након 25 година рођено још додатних 121.000 становника, што укупно 
износи 671.000, а након следећих 25 година би се опет десио известан 
скок итд. Неоправдано приписивање овако енормно високог броја живо-
рођених демографском скоку доводи до искривљене представе о надок-
нади демографских губитака проузрокованих Првим светским ратом. 
                                                 

33 КОЧОВИЋ, Б. Ibid, прилог бр. 13/1, стр. 156. 
34 ЖИЖИЋ, М., М. ЛОВРИЋ, и Д. ПАВЛИЧИЋ (2000). Методи статистичке 

анализе (Београд: Економски факултет), стр. 389 (Проблем избора базе). 
35 ЗС (1957). Природно кретање становништва Србије од 1863-1954. године, 

прикази 20 (Београд: Завод за статистику Н. Р. Србије). 
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„ИЗРАЧУНАВАЊЕ ПОРАТНОГ ДЕМОГРАФСКОГ СКОКА“ 
 
I За целу Југославију  
 
Као основу за наше прорачунавање узимамо из пописа 1931. године петого-

дишње групе по старости. Треба упоредити укупан број рођених после Балканских 
ратова и Првог светског рата (односно број рођених између 1921. и 1925, дакле за 
један период од пет година) са просечним петогодишњим бројем генерација рође-
них око тих ратних година: од 1911. до 1920, дакле укупно десет година: 

 
   Године рођења                                   Број рођених 
  1911-1915.                                            1.285.104 
  1916-1920.                                            1.097.991 
                                                          2.383.095 
Ако поделимо тај број са два, добијамо  
просечно за период од пет година                          1.191.548 = А 
  1921-1925                                          1.751.136 = Б 
 
Дакле, генерација „демографског скока“ од пет година је за 560.000 већа не-

го просечна генерација од пет година од 1911. до 1920. 
Како се пак стварају 77,08 бракова годишње на 10.000 становника у Југосла-

вији (то је просечан број склопљених бракова између 1931. и 1938), то би значило да 
би требало да буде: 

316.4
000.10

000.56008,77 =⋅
 

бракова више с надоласком генерација поратног демографског скока. 

Број новорођених је у просеку на 100 склопљених бракова у једној години 
4001 (тачан просечан број од 1935. до 1938. је 398,98), значи да у једној години тре-
бало би да буде: 

 
264.17

100
400316.4 =⋅

 деце више, 
 

или за целу Југославију за седам година: 121.000 више рођених. 
 
II За поједине народе и републике и покрајине 
 
Из односа „Б“ према „А“, добијамо да је петогодишња група Б после рата за 

47% бројнија од просечних петогодишњих ратних година групе А. С друге стране, 
ако желимо да изразимо у процентима вредност целокупног броја демографског 
скока у укупном броју који би Југославија имала 1948. године да није било Другог 
светског рата, нашли би да би тај проценат био: 0,7058. 

Да би смо оценили ефекат тог скока на поједине народе, републике и покра-
јине, треба да израчунамо вредност за 1%, која произилази из следеће једначине: 

0150,0
47

7058,0
%1 ==  

 
1 То не значи да се на 100 бракова роди годишње 400 детета, односно 4 детета на један брачни 

пар. Број од 400 представља број на стотину склопљених бракова у једној години рођене деце од свих 
бракова склопљених те и ранијих година. 
Извор: КОЧОВИЋ, Б. Ibid, прилог бр. 13/1, стр. 156, изворно. 
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Друго, компензациони период по другим ауторима, првенствено по 
Лаху, није трајао само 5 година (1921-1925), већ од 1918. до 1930.  

Треће, просечно склопљених 77,08 бракова на 10.000 становника се 
односи на 10.000 становника свих старости од 0 до 100 година. 560.000 
више рођених у демографском скоку представља исту кохорту (петого-
дишњу групу) рођених и они би сви у периоду 1941-1948. године доспе-
ли у старост за склапање брака. На пример: на основу потпуно слободне 
процене, а зарад логичког закључивања, можемо претпоставити да би 
од 560.000 становника, уважавајући и смртност, у седмогодишњем пери-
оду (1941-1948) половина ступила у брак, што износи око 120.000 склоп-
љених бракова. По Кочовићу је од ових 560.000 становника склопљено 
само 4.316 бракова. 

Четврто, по Кочовићу се на сто склопљених бракова годишње роди 
400 деце, што је апсурд. Међутим, он на страни 31 своје студије наводи 
тачан просечан број живорођене деце на сто бракова (3,9898), утврђен 
на основу статистике за период 1931-1938. године. Очигледно је да му 
је број живорођене деце у седмогодишњем периоду из 4.316 бракова, 
тако израчунат, премали 

 
48,208.17

100
4316.4 =⋅⋅ , 

 
па га је некако требало повећати. 

Пето, прерачунавање ефекта демографског скока на поједине на-
роде и републике је конфузно и тешко разумљиво. Ово је изразит при-
мер примене математичко-формалистичког приступа у праћењу демо-
графског развитка. И сам математички рачун има неправилности. Нпр. 
у рачуну на месту где нема прираштаја (прилог бр. 13/3 и 13/4, стр. 158 и 
159), односно где је прираштај негативан, Кочовић ставља да је то при-
раштај од 0%. Овај прираштај од 0% у даљем рачуну (прилог бр. 13/2, 
стр. 157) потпуно изоставља и у производу на месту овог чиниоца став-
ља „ –“. У истом прилогу врши неправилно множење. Нпр. за централну 
Србију (Σ православни): 

 
60,76 × 0,015 = 0,911, затим 0,911 × 1,00 = 1,00911. 

 
Број 0,911 помножен са 1,00 је тај исти број. Ако пак узмемо да је 

штампарска грешка и да се ради о броју сто, онда је 0,911 × 100 = 91,1. 
Суштина овог прерачунавања је у томе да Кочовић израчунава по-

себан додатни фактор умножитељ за поједине народе и републике, који 
је настао због демографског скока. Претходно објашњен израчунати број 
становника република и покрајина по вероисповестима за 1. IV 1948. го-
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дине додатно множи с фактором умножитељем за демографски скок и 
тако израчунава коначан број становника по републикама, покрајинама 
и народима. Број становника за поједине народе утврђује на основу по-
датака из пописа 1931. године о укупном становништву, те припадности 
по вероисповести и матерњем језику. 

Демографске губитке, који су проценом утврђени као разлика из-
међу процењеног становништва за 15. III 1948. и броја становника на по-
пису 15. III 1948. године, Кочовић рашчлањује на категорије: „нерође-
ни“, асимиловани, миграције и стварне губитке. 

За израчунавање „нерођених“ због Другог светског рата (1941-
1945), за најбројније народе у оквиру република и покрајина, полази од 
фактора умножитеља чистог природног прираштаја за период 1941-1948. 
године. Ови фактори у себи садрже и „демографски скок“. Кочовић за-
тим претпоставља смањење ових фактора умножитеља због ратне си-
туације. Претпостављено смањење изражава у процентима и тако до-
бија факторе умножитеље за период 1941-1948. године за фактичку си-
туацију, тј. ситуацију с ратом. Из разлике између израчунатог броја 
становника с претпостављеним фактором умножитељем у случају да 
није било рата и оног са умањеним фактором умножитељем (с ратом) 
Кочовић израчунава број нерођених по народима у оквиру република и 
покрајина (табeла 1. 4). Он претпоставља смањење фактора умножите-
ља чистог природног прираштаја за Србе у централној Србији и Косо-
ву и Метохији за 20, а у Војводини за 30%. За остале народе, проценат 
смањења се креће у интервалу 20-30, сем за Албанце, за које је претпо-
стављено смањење 5%. Због ниских претпостављених фактора умножи-
теља за период 1941-1948. године и због ниских претпостављених про-
цената њиховог смањења, као последице Другог светског рата, првен-
ствено за Србе, Кочовић је израчунао нижи број нерођених.  

Миграције је поделио на унутрашње и спољне. У унутрашњим раз-
ликује две групе: савезну колонизацију у Војводину и остале миграције. 
Спољне миграције дели на: имиграцију и емиграцију. Емиграцију, пак, 
дели на: емиграцију на Запад, емиграцију на Исток и емиграцију у Тур-
ску. Нерођене, асимиловане и укупан миграциони салдо заједно катего-
рише са „укупно непогинули“. Сумарни износ асимилованих, на нивоу 
републике и на нивоу њених подручја, износи нула и не утиче на међу-
собни однос осталих категорија на сумарном нивоу. Међутим, асимила-
ције имају утицаја на категорије „укупно непогинули“ и „стварни губици“ 
када се демографски губици приказују рашчлањено по националном са-
ставу. Разлика између демографских губитака и укупно непогинулих пред-
ставља „стварне губитке“ – ратне губитке (укупно погинули и умрли). 



– 48 – 

Табела 1.4 Израчунавање броја нерођених због ратног стања 
    за време Другог светског рата 

Број 
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 a b 1+
−−=

100

)100)(1( bac
 d е=a ⋅  d f=c⋅  d g=e- f  

Централна Србија 

Срби 1,0845 20,0 1,0676 3.664 3.974 3.912 62 
Муслимани 1,1398 30,0 1,0979 85 97 93 4 
Власи 1,0845 20,0 1,0676 70 76 75 1 

67 
Војводина 

Срби 1,0391 30,0 1,0274 642 667 659 8 
Хрвати 1,0278 25,0 1,0209 139 143 142 1 
Немци 1,0278 25,0 1,0209 344 354 351 3 
Мађари 1,0278 25,0 1,0209 387 398 395 3 
Румуни 1,0391 25,0 1,0293 68 71 70 1 
Чехословаци 1,0278 25,0 1,0209 73 75 74 1 
Јевреји 1,0278 80,0 1,0056 19 20 19 1 

18 
Косово и Метохија 
Срби 1,1236 20,0 1,0989 178 200 196 4 
Муслимани 1,1095 22,5 1,0849 28 31 30 1 
Албанци 1,1667 5,0 1,1584 396 462 459 3 

8 
УКУПНО СРБИЈА 93 

Извор: КОЧОВИЋ, Б. Ibid, прилог бр. 19/2, стр. 166, изворно. 
 
 

1.3.7 Методи и методолошки поступци Владимира Жерјавића 
 
У студији „Губици становништва Југославије у другом свјетском 

рату“36 Владимир Жерјавић процењује укупне демографске губитке Ју-
гославије у целини, затим по републикама и покрајинама, и демограф-
                                                 

36 ЖЕРЈАВИЋ, В. Ibid. 
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ске губитке по националном саставу. У веома обимној студији анали-
зира демографска кретања становништва од 1921. до 1940. године, па на 
основу резултата анализе применом геометријске прогресије врши про-
цену броја становника за 1941. годину. 

У процени становништва за 1941. годину Жерјавић користи ре-
зултате Опште државне статистике Краљевине Југославије. ОДС је из-
рачунала укупно становништво Југославије по годинама за период 1918-
1940. применом геометријске прогресије. Стопа пораста за период после 
1931. је коригована подацима о природном кретању становништва.37 При-
меном геометријске прогресије, Жерјавић постојеће израчунавање укуп-
ног становништва Југославије продужава и на 1941. годину. Тиме, у ства-
ри, врши процену укупног становништва Југославије за 31. март 1941. Он 
преузима фиксну годишњу стопу геометријске прогресије од 1,375% из 
Статистичког годишњака од 1964. године38 и на основу ње израчунава 
укупно становништво Југославије (15.973 хиљаде) на дан 31. марта 1941.  

Становништво по бановинама је ОДС израчунала применом истог 
метода, а за период 1931-1938. године. Савезни завод за статистику је 
извршио прерачунавање података о укупном становништву по банови-
нама на републике и покрајине и резултате објавио у Статистичком го-
дишњаку од 1963. године. На основу ових података, Владимир Симеуно-
вић је израчунао укупно становништво република и покрајина по годи-
нама за период 1921-1940,39 применом потпуно истог метода – геоме-
тријске прогресије, као и за израчунавање становништва Југославије по 
годинама за период 1918-1940, објављеног у Статистичком годишњаку 
од 1938/39. године. 

Иако је на располагању имао израчунато становништво по репуб-
ликама и покрајинама појединачно по годинама, закључно са 1940, Жер-
јавић приступа сопственом израчунавању становништва република и по-
крајина за 31. март 1941. године. Као полазна основа му служи прерачу-
нато становништво са бановина на републике и покрајине по попису од 
31. марта 1931. године, које је урадио СЗС. На основу података ОДС о 
кретању становништва по бановинама у периоду 1931-1939,40 израчуна-
ва стопу пораста по бановинама. За израчунавање кретања становништва 
                                                 

37 ОДС (1939). „Израчунат број становника Краљевине Југославије“, Стати-
стички годишњак 1938/39., књига IX (Београд: Општа државна статистика Краљеви-
не Југославије), стр. 111. 

38 СЗС (1964). Статистички годишњак (Београд: Савезни завод за статистику 
СФРЈ). 

39 СИМЕУНОВИЋ, В. Ibid, стр. 37-39.  
40 ОДС има податке о становништву по бановинама за 31. XII 1938. године. 

Жерјавић додаје становништво за три месеца. 
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по бановинама за период 1931-1941. године, Жерјавић коригује израчу-
нате стопе пораста. Корекција се огледа у томе да знатно смањује стопу 
пораста за град Београд, са 4,56 на 3,78%, а у мањој мери стопе пораста 
Дринске, Моравске и Вардарске бановине, које потпуно или делом улазе 
у састав Србије ван покрајина. Овом корекцијом је смањио израчунат 
број становника на дан 31. марта 1941. године за Србију ван покрајина, 
а повећао број становника за Хрватску, Словенију и Црну Гору. Корек-
цију израчунатих геометријских стопа пораста, тј. њихово снижење за 
централну Србију, Жерјавић образлаже великим уделом миграције – 
досељавањем из унутрашњости у главни град и на територију централне 
Србије (табела 1.5). Величина смањења стопа није конкретно аргументо-
вана нити се рачуном до ње дошло. Величина смањења – корекције, је 
ствар калкулације.  

 
Табела 1.5 Израчунате стопе 1931-1939. године 
    и примењене стопе 1931-1941. године 

БАНОВИНА ИЗРАЧУНАТА ГОДИШЊА 
СТОПА 1931-1939. ГОД. 

ПРИМЕЊЕНА ГОДИШЊА 
СТОПА 1931-1941. ГОД. 

ДРАВСКА 0,60% 0,72% 

САВСКА 0,96% 0,98% 

ПРИМОРСКА 1,00% 1,09% 

ВРБАСКА 1,85% 1,83% 

ЗЕТСКА 1,50% 1,56% 

ДРИНСКА 2,22% 2,18% 

ДУНАВСКА 0,76% 0,77% 

МОРАВСКА 1,62% 1,60% 

БЕОГРАД 4,56% 3,78% 

ВАРДАРСКА 1,57% 1,55% 

Извор: ЖЕРЈАВИЋ, В. Ibid, табела 4, стр. 15, изворно. 

С коригованим геометријским годишњим стопама пораста Жерја-
вић израчунава пораст становништва по бановинама и за град Београд 
за период 1931-1941. године. Надаље, десетогодишњи проценат пораста 
бановине коригује по њеним деловима, зависно од тога који део припа-
да појединој републици или покрајини. Поменути прорачун приказује-
мо на примеру Дринске бановине (табела 1.6). 

На основу пораста становништва бановина, односно њихових де-
лова који улазе у састав једне републике (покрајине), Жерјавић израчу-
нава укупан пораст становништва република за период 1931-1941. годи-
не (табела 1.7). 
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Табела 1. 6 Израчунавање становништва Бановине 1931-1941. године 
    и прерачунавање на републике и покрајине, у хиљадама 
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Извор: ЖЕРЈАВИЋ, В. Ibid, табела 5, стр. 16 и 17, извод аутора. 

 
Табела 1.7 Израчунавање становништва републике (покрајине) 
    за 1941. годину, у хиљадама 
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135 
85 

233 
49 
23 

125 

20,0 
11,7 
17,0 
14,9 
15,0 
46,8 

810 
809 

1.602 
397 
190 
392 

 

 3.550 650 18,3 4.200 1,67 

ВОЈВОДИНА 
ДУНАВСКА 
ДРИНСКА 
ПАНЧЕВО 

1.593 
9 

22 

102 
1 
5 

6,4 
10,0 
22,7 

1.695 
10 
27 

 

 1.624 108 6,7 1.732 0,65 

КОСОВО И 
МЕТОХИЈА 

ЗЕТСКА 
МОРАВСКА 
ВАРДАРСКА 

209 
67 

276 

48 
15 
64 

23,0 
23,0 
23,0 

257 
82 

340 
 

 552 127 23,0 679 2,10 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 5.726 885    15,46 6.611 1,44 

Извор: ЖЕРЈАВИЋ, В. Ibid, табела 6, стр. 18 и 19, извод аутора. 
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На основу израчунатог броја становништва за 31. март 1941. годи-
не и броја становништва на попису 31. марта 1931, израчунава стопу про-
сечног годишњег пораста за подручја Србије, по формули 

 
000.1⋅=

P
Rr , 

 
као у табели 1.7. Израчунате вредности стопа су непрецизне; тачне 
вредности су: Србија ван покрајина 1,68%, Војводина 0,64%, Косово и 
Метохија 2,06%. 

На овакав начин израчунато становништво за централну Србију за 
дан 31. март 1941. године је умањено. Напред наведено објашњење за 
смањење геометријске годишње стопе пораста за период 1931-1941. 
године због миграција – досељавања у Београд и централну Србију, је 
неприхватљиво. Интензитет досељавања у Београд и централну Србију 
је у периоду 1938-1948. године могао бити само повећан, никако сма-
њен у односу на период 1931-1938, што говоре и резултати унутраш-
њих миграција по Жерјавићу (стр. 29. студије). 

Према попису од 1948. године, миграциони салдо за Србију је 
+340 хиљада. Кад се од овог броја одузме 226 хиљада, колико износи 
број колониста у Војводину, за који су подаци тачни, онда се добија 
миграциони салдо за Србију ван покрајина: +114 хиљада. Ово значи да 
би израчунати број демографских губитака за Србију требало повећати 
за 114 хиљада. Жерјавић и сам тврди да је у току рата било већих 
исељавања из Словеније, Хрватске, Босне и Херцеговине и Војводине 
у Србију ван покрајина, али не прихвата да за број досељеника повећа 
демографске губитке Србије ван покрајина, нити прихвата да се укупан 
пораст становништва, у којем учествују и досељеници, представи 
стварном стопом годишњег пораста. Чињенично стање о миграционом 
салду за Србију ван покрајина на попису 1948. године представља кон-
традикторност приступу Владимира Жерјавића у повећању развоја ста-
новништва Србије ван покрајина и израчунавању демографских губи-
така. Неприхватање чињенице о миграционом салду он образлаже тиме 
што пописом није назначено у ком раздобљу су извршена досељавања, 
затим претпоставља да ће се највећи број присилно досељених у Срби-
ју ван покрајина после рата вратити у места из којих су се доселили. У 
поглављу 3.2.2, табела 3.18, Жерјавић наводи да је укупан миграциони 
салдо за Србију ван покрајина +11 хиљада (не рачунајући колониза-
цију). Међутим, и бројка од +11 хиљада је нетачно израчуната или про-
извољно написана. У студији (табела 14, страна 30) ставка „биланс ми-
грационих кретања за Србију ван покрајина (без колинизације)“ износи 



– 53 – 

по тачном рачуну само +1 хиљаду. Свођење миграционог салда за Ср-
бију ван покрајина са +114 хиљада, утврђеног на попису од 1948. годи-
не, на +1 хиљаду је сувише индикативно. Дакле, оваквим израчунава-
њем становништва за централну Србију за 31. март 1941. године ство-
рена је нижа основа на којој се заснива процена становништва за 1948. 
годину под претпоставком да није било рата. 

Процену укупног становништва Југославије за 1948. годину Жер-
јавић ради применом претпостављене годишње стопе пораста на про-
цењено становништво за 1941. годину. За период 1941-1948. године прет-
поставља стопе пораста за сваку годину посебно. Из овако претпостав-
љених појединачних годишњих стопа, аритметичком средином израчу-
нава годишњу стопу пораста за период 1941-1948. и она износи 1,20%, 
међутим, тачан износ је r = 1,1957%. Прихватљивије би било израчуна-
ти средњи годишњи релативан пораст становништва коришћењем гео-
метријске средине ланчаних индекса, односно годишњих стопа пора-
ста, међутим, тако израчуната годишња стопа би имала још нижу вред-
ност (r = 1,1915%). 

На основу анализе кретања стопе пораста по републикама и по-
крајинама из периода 1921-1931. и 1931-1941. године (табела 3.16), као 
и укупне претпостављене стопе годишњег пораста становништва Југо-
славије за период 1941-1948, Жерјавић претпоставља годишње стопе 
пораста за републике и покрајине за период 1941-1948. Укупно станов-
ништво Србије и њених подручја за 1948. годину добија тако што про-
цењено становништво за 1941. множи седмогодишњом стопом пораста 
(табела 1.8). Седмогодишњу стопу пораста је израчунао геометријском 
прогресијом годишње стопе пораста. Дакле, становништво република и 
покрајина у периоду 1941-1948. израчунава применом геометријске про-
гресије. Из разлике процењеног броја становника за 31. март 1948. годи-
не и броја становника утврђеног на попису тога дана, израчунава демо-
графске губитке. 

 
Табела 1.8 Стопе пораста за израчунавање становништва за 1948. годину 

ПОДРУЧЈЕ СТОПЕ ПОРАСТА У % 
 7-ГОДИШЊА ГОДИШЊА 

СРБИЈА (УКУПНО) 
ВАН ПРОКРАЈИНА 
ВОЈВОДИНА 
КОСОВО И МЕТОХИЈА 

8,0 
8.5 
4,2 
14,7 

1,11 
1,17 
0,59 
1,97 

Извор: ЖЕРЈАВИЋ, В. Ibid, табела 9, стр. 24, извод аутора. 
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Рашчлањивањем демографских губитака, тј. применом дедуктив-
ног метода, Жерјавић утврђује губитке по категоријама. 

Смањени наталитет назива „чисти демографски губитак“, и изра-
чунава га из претпостављеног укупног пораста у периоду 1941-1948. го-
дине. Укупан пораст дели на два дела: 

 
    Укупан пораст 1941-1948.  = 100% 

    Пораст    1945-1948.  =   44% 

    Пораст    1941-1945.  =   56% 
 
На основу пада природног прираштаја у европским земљама за 

време Другог светског рата, Жерјавић претпоставља да је пад природ-
ног прираштаја у Југославији у периоду 1941-1945. године износио 42%, 
за Србију у целини 50%, за Србију ван покрајина 60%, за Војводину 36% 
и за Косово и Метохију 27%. Одузимањем категорије чисти демографски 
губитак од демографских губитака, израчунава категорију „стварни де-
мографски губитак“. Одузимањем од стварних демографских губитака 
категорије емиграција у иностранство, израчунава категорију ратних гу-
битака. Ратне губитке дели у две категорије: умрли у иностранству и по-
гинули, убијени и умрли у земљи. 

У другом делу студије Жерјавић врши покушај верификације рат-
них губитака добијених проценом. Наиме, на основу података о ратним 
губицима у бројним публикацијама, архивској грађи и другим извори-
ма, применом индуктивног метода покушава израчунати стварне ратне 
губитке, а тиме и потврдити ваљаност резултата добијених проценом. 
Верификацију података у потпуности изводи за републику Хрватску, 
где има највише сређених извора, а делимичну за Босну и Херцегови-
ну. На основу објављених података о укупно погинулим, убијеним и 
умрлим у земљи, за Хрватску долази до броја од 266,6 хиљада, а у сво-
јој студији израчунава ратне губитке Хрватске у земљи на 271 хиљаду. 

Судећи по овим бројкама, у Хрватској постоји евиденција за 
98,38% ратних губитака, а само за 1,62% је нема. Примеренији закљу-
чак би био да су израчунати ратни губици у студији ниски и да је про-
ценат погинулих, убијених и умрлих о којима не постоји евиденција 
свакако већи. 

За републику Србију нема довољно извора по општинама и по-
дручјима са подацима за ратне губитке, па је Жерјавић само побројао 
постојеће изворе, не изводећи на основу њих рачун о ратним губицима 
Србије. 
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1.3.8 Методи и методолошки поступци Животија Ђорђевића 
 
У процени демографских губитака Животије Ђорђевић41 у свом 

раду „Губици становништва Југославије у Другом светском рату“ пола-
зи од података пописа из 1931. и 1948. године. За период 1931-1941, за 
укупно становништво Југославије (у предратним границама), прихвата 
стопе пораста и резултате које је усвојио Савезни завод за статистику. 
По Ђорђевићу, у наведеном периоду је СЗС применио геометријску го-
дишњу стопу пораста од 1,375% и израчунао за 31. III 1941. године 
укупно становништво Југославије у предратним границама на 15.973 хи-
љаде. 

Подсећамо да СЗС (Статистички годишњак 1964. године)42 при-
хвата као званичне податке о кретању укупног становништва предратне 
Југославије оне који су објављени у статистичком годишњаку 1938/39. 
године. СЗС јесте применио геометријску годишњу стопу пораста од 
1,375%, али је по њој становништво за територију предратне Југосла-
вије израчунато закључно за 30. VI 1940. године и износи 15.811 хиља-
да. Становништво за 31. III 1941. године је применом исте стопе пораста 
израчунао Владимир Жерјавић и оно износи 15.973 хиљаде. 

Ђорђевић броју становника од 13.934.038, утврђеном на попису 
1931. године, додаје 20.000 становника на име подрегистрације (непри-
јављена женска муслиманска деца и Шиптари). Израчунато становни-
штво за 31. III 1941. године је 16.035 хиљада.43 По њему, овај пораст ста-
новништва је остварен по просечној годишњој стопи пораста од 1,40% 
(табела 96, стр. 169). У табели бр. 118, стр. 180, Ђорђевић наводи да ова 
просечна годишња стопа пораста износи 1,42%. Не само у овом случа-
ју, него се на више места у раду налазе различите вредности за исти по-
датак. Просечну годишњу стопу пораста израчунава по формули 

 
000.1⋅=

P
Rr . 

У целом раду просечне годишње стопе пораста, било да представ-
љају пораст становништва по територијалном принципу – републике 
или покрајине, или по националном саставу, 1-2 процента су више од 
тачних вредности израчунатих стопа.  

У већем делу свога рада Ђорђевић анализира процене демограф-
ских губитака Богољуба Кочовића и Владимира Жерјавића, с првен-
                                                 

41 ЂОРЂЕВИЋ, Ж. Ibid. 
42 СЗС (1964). Ibid. 
43 ЂОРЂЕВИЋ, Ж. Ibid, стр. 169. 
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ственом намером да укаже на пропусте у њиховим прорачунима – про-
ценама. У свом раду пак, много се ослања, па и користи (преузима) не-
ке резултате, првенствено ова два аутора, па и неких других. Конкрет-
но: за укупно процењено становништво за 31. III 1941. године преузима 
методологију и резултат СЗС (уједно и Жерјавићев); емиграцију Југо-
славије по националном саставу и у укупном износу у потпуности пре-
узима од Кочовића; нерођене у Југославији (333 хиљаде) преузима од 
Кочовића, а у структури нерођених по националном саставу врши одре-
ђене измене; израчунавање – процену укупног становништва Југославије 
за 1948. годину ради помоћу фактора умножитеља, што је искључиво ме-
тод и терминологија Кочовића, а стопу укупног фертилитета преузима од 
Јакова Гела.44 

За период 1941-1948. године Ђорђевић усваја високе стопе про-
сечног годишњег пораста. Овакве стопе (табела 1.9) су по њему реалне 
и настају због последица демографског скока после Првог светског ра-
та. Он сматра да је због овог демографског скока: „морао да дође нови 
скок када су деца из тог ’бејби бума’ стигла у доба фертилитета. А би-
ло је то око 1940. године“.45 

Из табеле 1.9 видимо да за Србију у целини и сва три њена под-
ручја примењује знатно више стопе у периоду 1941-1948. у односу на 
период 1931-1941. године. Међутим, посматрано по националној структу-
ри, Ђорђевић не примењује веће просечне стопе пораста за све народе 
и националне мањине. Нпр. у републици Србији у периоду 1941-1948. 
године примењује ниже стопе за: Муслимане, Чехословаке, Немце и 
Аустријанце, Мађаре и Јевреје. 

У табели, поред штампарских грешака, има и више нелогичности. 
На пример: 

– енормно су високе просечне годишње стопе пораста за Мађаре 
у централној Србији у оба периода (2,26 и 2,64%), а у Војво-
дини у периоду 1941-1948. године чак 5,65%. Ово сумарно на 
нивоу целе Србије резултује стопама од 0,62 и 0,60%;  

– за Муслимане у централној Србији предвиђа нагло повећање 
стопе са 1,26 на 2,23%, а на Косову и Метохији нагло смање-
ње са 1,73 на 0,74%. У периоду 1931-1941. године стопа од 
1,26% за централну Србију и стопа од 1,73% за Косово и Ме-
тохију дају стопу од 1,84% за целу Србију; 

                                                 
44 ГЕЛО, Ј. (1987). Демографске промјене у Хрватској од 1780. до 1981. године 

(Загреб: Глобус). 
45 ЂОРЂЕВИЋ, Ж. Ibid, стр. 155. 
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– Словенаца има само у централној Србији и њихове стопе пора-
ста су 1,10 и 1,36%. Међутим, на нивоу целе Србије те стопе 
износе 0,75 и 1.00%. Исти случај је и са стопом за Турке, ко-
јих има само на Косову и Метохији, затим с Бугарима, којих 
има само у централној Србији итд. 

 
Табела 1. 9 Просечне годишње стопе пораста у Србији 
    у периоду 1931-1948. године 

ПРОСЕЧНЕ ГОДИШЊЕ СТОПЕ ПОРАСТА У % 

РЕПУБЛИКА 
СРБИЈА 

ЦЕНТРАЛНА 
СРБИЈА ВОЈВОДИНА 

КОСОВО И 
МЕТОХИЈА 

НАЦИОНАЛНА 
ПРИПАДНОСТ 

1931/41. 1941/48. 1931/41. 1941/48. 1931/41. 1941/48. 1931/41. 1941/48. 

СРБИ 1,73 1,92 1,85 2,06 1,06 1,14 1,84 1,87 

ЦРНОГОРЦИ 1,35 1,70 0,69 0,93 – – 1,76 2,15 

ХРВАТИ 1,13 1,21 1,18 1,38 1,10 1,21 1,84 – 

СЛОВЕНЦИ 0,75 1,00 1,10 1,36 – – – – 

МУСЛИМАНИ 1,84 1,80 1,26 2,23 – – 1,73 0,74 

МАКЕДОНЦИ 1,44 1,81 1,55 1,93 1,34 1,70 – – 

БУГАРИ 1,12 1,44 1,21 1,55 – – – – 

РУСИ И УКР. 0,25 0,35 -0,65 -0,99 0,83 1,12 – – 

ЧЕХОСЛОВ. 0,89 0,85 1,55 – 0,84 0,93 – – 

НЕМЦИ И 
АУСТР. 

0,67 0,50 1,41 0,61 0,45 0,74 – – 

МАЂАРИ 0,62 0,60 2,26 2,64 0,60 5,65 – – 

ЈЕВРЕЈИ 0,70 0,47 0,96 – 0,54 0,75 – – 

ЦИГАНИ 1,61 1,78 1,50 1,86 0,88 1,55 2,28 2,02 

ШИПТАРИ 1,85 2,23 1,68 2,55 – – 1,86 2,12 

ТУРЦИ 1,39 1,75 – – – – 1,58 1,93 

РУМУНИ, 
ВЛАСИ 1,01 1,23 0,94 1,03 1,05 1,17 – – 

ОСТАЛИ – – – – – – – – 

УКУПНО 1,53 1,72 1,36* 1,98 0,82 0,91 1,58** 2,00 

Извор: ЂОРЂЕВИЋ, Ж. Ibid, табеле бр. 90, 93, 94 и 95, стр. 164, 167 и 168, 
  извод аутора.  

* У табелама бр. 118 и 126 стоји податак 1,81, те вредност 1,36 у овој табели мо-
жемо сматрати штампарском грешком. 

** У табелама 118 и 126 стоји вредност 1,85; закључак исти. 
 
Из ових неколико наведених примера, а има их још, може се за-

кључити да су приказане просечне годишње стопе пораста у великој 
мери ствар калкулације. Ово тим пре ако се има у виду да је Ђорђевић 
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израчунао укупно становништво Југославије за 1948. годину, а тиме и 
рашчлањено укупно становништво република, по сасвим другачијем ме-
тоду. Примењене просечне годишње стопе пораста је требало уклопити 
са укупним бројевима становника израчунатим по другом методу. При-
казаћемо процену становништва Животија Ђорђевића за 1948. годину, 
за Југославију у целини, као пример процене у којој се недовољно ко-
ристи демографски метод.46 У овој процени се налази и изразит пример 
преувеличаног значаја послератног бејби бума у надокнади ратних гу-
битака. 

Полазна основа у процени је број становника на попису 1931. го-
дине. У прерачунавању становништва из пописа с бановина на репу-
блике има много грешака (у поређењу с резултатима СЗС). Наводим 
само резултате који се односе на републику Србију и њена подручја. 
Ђорђевић утврђује да централна Србија на попису 1931. године има 
3.412 хиљада становника што је за 138 хиљада мање од СЗС (3.550 хи-
љада); Војводина има 1.616 хиљада, што је за 8 хиљада мање од СЗС 
(1.624 хиљаде); Косово и Метохија има 582 хиљаде, што је за 30 хиља-
да више од СЗС (552 хиљаде); република Србија у целини има 5.610 хи-
љада становника, што је за 116 хиљада мање од СЗС (5.726 хиљада). 

Друго, Ђорђевић израчунава да је у Југославији у периоду 1941-
1948. године само у браковима насталим из демографског скока после 
Првог светског рата требало бити рођено 519.549 деце. Полази од по-
датка да се из генерације „демографског скока“ после Првог светског 
рата може склопити 560.759 бракова. Не наводи одакле му овај пода-
так, али Кочовић у свом израчунавању поратног демографског скока47 
налази да је генерација демографског скока од пет година (1921-1925) 
за 560.000 већа од просечне генерације од пет година из периода од 
1911-1920. Вероватно је да Ђорђевић овај број преузима од Кочовића, с 
тим што 560 хиљада становника преименује у 560 хиљада бракова. Из 
овог броја бракова треба да буде рођено 560.759 × 2,91 = 1.631.809 деце. 

Дакле, становништво ће због бејби бума порасти за 1.631.809 ста-
новника и тиме ће бити надокнађени демографски губици проузроко-
вани Првим светским ратом за Северну Србију, Стару Србију и Црну 
Гору (по Ђурићу 1.266.554), а са преосталих 365.255 вероватно и демо-
графски губици осталих делова СХС, односно Краљевине Југославије, 
тим пре што на овим подручјима нису вођена борбена дејства. Овако 
велики број деце рођене из генерације бејби бума био је потребан да би 

                                                 
46 ЂОРЂЕВИЋ, Ж. Ibid, стр. 156-157 и 182-185 . 
47 КОЧОВИЋ, Б. Ibid, стр. 156. 
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се оправдала примена високих стопа пораста примењених за период 
1941-1948. године, а с друге стране је постигнут супротан ефекат – де-
мографски губици проузроковани Првим светским ратом надокнађени 
су у генерацији демографског скока и првој генерације њихове репро-
дукције. У овом случају би укупно повећање становништва износило: 

 
560 хиљада бракова     1.120 хиљада становника 
из ових бракова рођено деце  1.632 хиљаде 

       ______________________________________ 
      УКУПНО    2.752 хиљада. 
 
По истом методу би се могло доказати да су због бејби бума после 

Другог светског рата надокнађени демографски губици, што је свакако 
научно неосновано и неприхватљиво. 

Број 2,91 представља стопу укупног фертилитета становништва 
Хрватске за 1950. годину. Овај податак (Ђорђевић, табела 123, стр. 183) 
преузима из докторске тезе Јакова Гела.48 По истом извору, жене у 
фертилном периоду у старости између 20 и 29 година роде 56,09% од 
укупно рођене деце у целом фертилном периоду. На основу овога Ђор-
ђевић закључује: „онда су између 20. и 27. године своје старости требало 
да роде 39,26% од укупног броја рођене деце, а никако испод 31,85%.“49 

Ако је за 10 година (20 до 29) рођено 56,09% деце, онда је за осам 
година (20 до 27) рођено 44,87% деце од укупног броја рођене деце. 
Значи да број 39,26% није тачан, тј. смањен је, а констатација да тај про-
ценат никако није испод 31,85 је потпуна произвољност. 

По Ђорђевићу је у периоду од седам година (1941-1948), од укуп-
ног броја деце која су требала да буду рођена у браковима из демо-
графског скока (1.631.109), требало да буде рођено:  

1.631.109 × 31,85 = 519.549 деце.  
Ни овај производ није тачан, јер је  

1.631.109 х 31,85% = 519.508,21.  
Треће, број становника Југославије за 1941. годину по рачуну СЗС 

(15.973.000)50 Ђорђевић множи с фактором умножитељем 1,08849 и до-
бија да је 1948. године требало бити:  

15.973.000 × 1,08849 = 17.386.451 становник. 
                                                 

48 ГЕЛО, Ј. Ibid. 
49 ЂОРЂЕВИЋ, Ж. Ibid, стр. 184. 
50 Ово није податак СЗС, већ Владимира Жерјавића. Видети објашњење – текст 

на страни 55 ове Монографије. 
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По Богољубу Кочовићу је фактор умножитељ за Југославију за пе-
риод 1941-1948. године износио 1,08196.51 Ђорђевић вероватно преузи-
ма овај фактор умножитељ, с тим што га мало повећава, јер сопственим 
рачуном до њега није дошао. Он у процени становништва за 1948. годи-
ну преузима израчунати број становника за 1941. од СЗС,52 а не користи 
сопствени израчунати број од 16.035 хиљада. 

Четврто, овом израчунатом броју становника (17.386.451) додаје 
израчунати број деце у браковима из демографског скока (519.549) и 
добија укупан број становника Југославије за 1948. годину под претпо-
ставком да није било Другог светског рата: 

 
17.386.451 + 519.549 = 17.906.000 становика. 

 
Можемо закључити да Ђорђевић у знатној мери преузима и мето-

дологију и резултате других аутора. Његове израчунате (укалкулисане) 
просечне годишње стопе пораста за Републику Србију у периоду 1941-
1948. године су превисоке и резултат су прво, пренаглашеног утицаја 
великог броја деце која би се родила у браковима из демографског ско-
ка и друго, умањеног броја становника републике Србије за 116 хиља-
да на попису 1931. године (приликом прерачунавања резултата пописа 
с бановина на републике), који је служио као полазна основа за про-
цене у 1941. и 1948. години. За републику Србију и њена подручја де-
мографске губитке израчунава и рашчлањује их само по националном 
саставу, а за целу Југославију их рашчлањује на категорије нерођени, 
одсељени и убијени. 

 
 

1.3.9 Методи и методолошки поступци Миладина Ковачевића 

 
Миладин Ковачевић53 није урадио комплетну сопствену процену 

демографских губитака Србије проузрокованих Другим светским ратом 
већ је користио постојеће процене демографских губитака које су на-
правили Владимир Жерјавић и Богољуб Кочовић. Ови аутори су про-
цену губитака урадили за целу Југославију и по републикама и покра-
јинама. Основни циљ рада Миладина Ковачевића био је да изврши про-
цену, односно прерачунавање само категорије ратних губитака код Срба 
                                                 

51 КОЧОВИЋ, Б. Ibid, стр. 184. 
52 Објашњење исто као у напомени бр. 50. 
53 КОВАЧЕВИЋ, М. (1993). „Срби као жртве у Другом светском рату“, Ста-

новништво (Београд), год. 1992, бр. 1-4 и год. 1993, бр. 1-2. 
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у периоду 1941-1945. године, а на основу процена ове двојице аутора и 
пописа жртава рата 1941-1945, извршеног 1964. године.  

Он је пошао од претпоставке да се проценама Жерјавића и Кочо-
вића о укупним ратним губицима за Југославију може поклонити више 
поверења него њиховим проценама о жртвама код појединих народа. 
„Полазећи од Жерјавићеве процене укупних ратних губитака становни-
штва Југославије и применом односа броја жртава код Срба за одређе-
не територије и по категоријама жртава које су у попису установљене и 
укупног броја жртава обухваћених пописом, изведене су процене за 
Србе сагласне са односима које даје попис жртава.“54 Ковачевић указу-
је на чињеницу да је овако процењен број ратних губитака код Срба ве-
родостојан у мери у којој се попис жртава рата из 1964. године може 
сматрати „репрезентативним узроком“ свих жртава у погледу нацио-
налне заступљености. 

На овом месту указујемо да Ковачевић појмовно изједначава жр-
тве рата обухваћене пописом 1964. године и категорију „ратних губи-
така“ у проценама демографских губитака Жерјавића и Кочовића. По-
писом жртава рата није обухваћен вишак смрти настао због ратних 
услова (збегови, глад, епидемије, заразне болести), осим директних 
учесника у НОБ-у. С друге стране, категорија ратних губитака код по-
менутих аутора обухвата и жртве рата и вишак смрти због ратних усло-
ва. Запажамо да се бројке у резултатима пописа које користи Коваче-
вић незнатно разликују од оних у изворном документу „Жртве рата 
1941-1945.“, попис из 1964. године СЗС. Нпр. у његовом раду стоји: 
„Попис је обухватио укупно 596.587 директних жртава рата (погину-
лих и убијених), од чега је Срба 346.925, тј. 58,2%“.55 У изворном доку-
менту је наведено да су пописом обухваћене 597.323 жртве које су из-
губиле живот, а укупне жртве код Срба износе 346.740. Ковачевић жр-
тве рата по попису сумарно изражава заједно за Србију и Црну Гору и 
на основу њих прерачунава Жерјавићеве резултате процене ратних гу-
битака код Срба, такође збирно за Србију и Црну Гору. Подаци у попи-
су жртава и у Жерјавићевој процени су урађени посебно за сваку репу-
блику и покрајину, тако да није постојала потреба за њиховим обједи-
њавањем. 

 
 
 

                                                 
54 КОВАЧЕВИЋ, М. Ibid, стр. 154. 
55 КОВАЧЕВИЋ, М. Ibid, стр. 156. 
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1.3.10 Попис жртава рата 1941-1945. године 

 
Тачан број ратних губитака би се могао утврдити једино пописом 

свих погинулих у рату и умрлих током његовог трајања због ратних деј-
става и прилика. Тачан број погинулих, у случају да се располаже потпу-
ним подацима, било би могуће поименично утврдити пописом. Смрти 
настале у рату због рањавања би се могле утврдити и категорисати с ви-
соком поузданошћу. Међутим, већ утврђивање тачног броја умрлих због 
ратних прилика (збегови, глад, заразне болести и сл.) је веома отежано. 
Наиме, рашчланити укупну смртност насталу у периоду рата на смрт-
ност која би настала да рата није било и на смртност насталу због рата 
практично је немогуће извести било којим методом, па ни пописом. 

У до сада презентованим радовима смо могли да видимо да се ка-
тегорија „ратни губици“ утврђивала проценом, а на основу процене де-
мографских губитака. Неки аутори су вршили верификацију своје про-
цене ратних губитака тако што су, на основу постојећих извора и архив-
ске грађе, индуктивним методом сумирали број погинулих и умрлих и 
на тај начин потврђивали исправност своје процене. 

У раду ћемо презентовати драгоцене податке из пописа жртава 
рата 1941-1945. године56 који се односе на Србију. Попис је извршен но-
вембра 1964. године на територији целе Југославије. Његов основни циљ 
је био да се прикупе подаци, односно обезбеди документација о жртвама 
нацистичких прогона за потребе подношења одштетног захтева Савез-
ној Републици Немачкој. Поред овога, постојала је потреба да се ство-
ри историјска документација и статистички подаци о жртвама Другог 
светског рата. По завршетку пописа, односно након обраде података, Са-
везна пописна комисија је оценила да је попис непотпун и да нема по-
требан ниво квалитета, па је стављена забрана на његово коришћење. 
Савезно извршно веће Југославије је 1992. године проценило да и по-
ред наведених мањкавости пописни материјал има одређену релативну 
вредност, па је донело одлуку о престанку забране и наложило да СЗС 
материјал уреди и обради. Из наведеног разлога, Попис жртава рата 
1941-1945. године није био доступан ауторима досадашњих процена де--
мографских губитака. 

С обзиром на то да попис жртава рата није био потпун, Савезна 
пописна комисија је извршила оцену обухвата пописа, како би јавности, 
односно корисницима резултата пописа указала на степен егзактности 
                                                 

56 СЗС (1966). Жртве рата 1941-1945, Попис из 1964. године (Београд: Савезни 
завод за статистику СФРЈ). 
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података. У ту сврху је СЗС извршио своју процену становништва Ју-
гославије за 1948. годину под претпоставком да није било рата, потом 
је проценио укупне губитке становништва и губитке становништва по 
појединим категоријама. На основу процењеног броја жртава рата, бро-
ја жртава рата утврђених пописом и извештаја републичких пописних 
комисија о успешности пописа, Савезна пописна комисија је оценила 
да обухват пописа жртава рата 1941-1945. године, извршен новембра 
1964, износи 60-65% према методологији пописа. 

Важно је напоменути да овим пописом жртава рата није обухва-
ћен вишак смрти настао због ратних услова (збегови, глад, заразне бо-
лести и сл.), осим директних учесника у народноослободилачкој борби. 

Попис је начињен према месту сталног боравка преживелих жрта-
ва рата, односно према месту боравка чланова домаћинства погинулих, 
убијених, умрлих или несталих жртава рата. Њиме су жртве рата поде-
љене у две основне групе: жртве које су изгубиле живот и преживеле 
жртве. 

У поглављу 3.2.6 овог рада размотрићемо податке за жртве Дру-
гог светског рата у Србији које су изгубиле живот: њихов укупан број, 
структуру и регионални распоред. Податке за преживеле жртве Другог 
светског рата нећемо детаљно анализирати, јер оне не представљају де-
мографске губитке, сем индиректно. Србија је у целини у Другом свет-
ском рату имала 203.735 преживелих жртава, пописаних према месту 
боравка пре 6. априла 1941. године. Ове жртве су у време рата биле ис-
кључене из процеса репродукције становништва. Ову чињеницу, поред 
осталих, неизоставно треба имати у виду приликом процене изосталог 
наталитета. 

Иако резултати пописа не представљају коначан број жртава рата, 
они су драгоцени ако се посматрају са становишта демографске стати-
стике, јер представљају довољно велик, односно репрезентативан узо-
рак, на основу којег је могуће поуздано сагледати структуру жртава ра-
та: полну, старосну, националну и још неке. Ове структуре су корисне 
за анализу процена жртава рата других аутора. 

 
 

1.3.11 Преглед жртава албанског тероризма на Косову и 
   Метохији и агресије НАТО пакта на Србију 

 
Вишегодишње деловање албанског тероризма на Косову и Мето-

хији у последњој деценији 20. века, затим и агресија НАТО пакта на 
СРЈ, проузроковали су значајне демографске губитке у Србији. 
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Извесни поремећаји (демографски губици) у развитку становни-
штва Србије су наступили и у време распада СФРЈ. Наиме, 1992. годи-
не, тј. до стварања нове самосталне државе Савезне Републике Југосла-
вије, ЈНА је учествовала у ратним операцијама на просторима Слове-
није, Хрватске и Босне и Херцеговине. У саставу ЈНА, која је претрпела 
одређене губитке, поред осталих, налазили су се и војници из Србије. Од 
1992. године, па до завршетка ратова у бившим републикама СФРЈ, у 
ратним операцијама су учествовали добровољци из Србије. Међу добро-
вољцима је такође било губитака. Ови ратови су покренули велике ми-
грације, првенствено народа српске националности из Хрватске и Босне 
и Херцеговине у Србију. 

Истовремено су повећане миграције из Србије, првенствено у зе-
мље Западне Европе и Канаду. Ове миграције су једним делом чинили 
новодошли мигранти из бивших република СФРЈ, а другим делом ста-
новници Србије. Извесно је да су рат у окружењу, тешке економске при-
лике (економске санкције међународне заједнице) и психолошки факто-
ри утицали на смањење наталитета, односно на смањење природног при-
раштаја становништва у Србији. 

Демографски губици проузроковани свим наведеним збивањима 
у периоду 1991-2001. године до сада нису сумарно обрађени јединстве-
ном проценом. У оквиру овог питања ћемо обрадити само категорије по-
гинулих и несталих жртава у албанском тероризму на Косову и Метохи-
ји и погинулих и несталих жртава у агресији НАТО пакта на Србију.57 

Постоји обимна грађа о деловању албанских терориста на Косову 
и Метохији. И поред њене обимности, подаци о укупном броју жртава 
нису потпуни и нису коначни. Скоро је немогуће прикупити податке о 
свим жртвама тероризма на Косову и Метохији због сложености при-
лика, првенствено немогућности приступа свим местима злочина. По 
завршетку НАТО агресије, Косово и Метохија се, по Резолуцији 1244 
Савета безбедности Уједињених нација, налази под управом међуна-
родне администрације и ситуацију на терену контролишу снаге КФОР-а 
и УНМИК-а.58 

Међутим, и у присуству међународних снага албански тероризам 
делује несмањеном жестином, а повремено, као што је случај 17. марта 
2004. године, достиже размере етничког чишћења. У овом раду ћемо 
                                                 

57 Преглед жртава албанског тероризма на Косову и Метохији и агресије НАТО 
пакта на Србију у периоду 1991-2001, презентован у овом питању, рад је аутора ове мо-
нографије. 

58 КФОР: Kosovo Force – Међународне безбедносне снаге; УНМИК: United Na-
tions Mission in Kosovo – Цивилна мисија Уједињених нација на Косову и Метохији. 
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презентовати податке о жртвама албанског тероризма на Косову и Ме-
тохији које су обрадили Комитет за прикупљање података о извршеним 
злочинима против човечности и међународног права,59 Савезна влада 
СРЈ60 и Министарство унутрашњих послова Републике Србије.61 Подаци 
о жртвама које су прикупиле и обрадиле ове институције су у потпуно-
сти поуздани, жртве су поименично побројане, с биографским подацима, 
датумом, местом и начином погибије, а у неким изворима, као у Спомен 
књизи „Јунаци Отаџбине“, објављене су и фотографије погинулих. 

Податке о жртвама НАТО агресије је првенствено прикупљала Са-
везна влада СРЈ и њих сматрамо најпоузданијим. 

Поред ових, у раду су презентовани и подаци Окружног јавног ту-
жилаштва у Београду, које је, у материјалу припремљеном за оптужни-
цу против 14 лидера и функционера земаља чланица НАТО пакта које 
су извршиле агресију на СРЈ, 62 изнело податке о погинулим и повређе-
ним грађанима Србије. 

Подаци у овом материјалу се базирају на подацима из претходно 
објављених извора званичних институција, првенствено на подацима 
из „Беле књиге“ под називом „НАТО злочини у Југославији“, књига I и 
књига II,63 као и на многобројним другим документима и доказима. У 
овом материјалу, у списковима погинулих и повређених припадника 
војске Југославије, нису дати биографски подаци, тако да не можемо 
утврдити колико их је из Србије, а колико из Црне Горе, па су зато при--
казани збирно, тј. без умањења за број припадника из Црне Горе. 

У једном броју извора о жртвама албанског тероризма на Косову 
и Метохији и НАТО агресије на СРЈ није извршена статистичка обрада 
података о жртвама, тј. представљање укупног броја жртава и њихова 
систематизација. Податке о жртвама из Спомен књиге „Јунаци отаџби-
не“ и оптужнице Окружног јавног тужилаштва у Београду, презентоване 
у поглављу 3.3, обрадио је аутор ове монографије. Временски периоди 
                                                 

59 СИМИЋ, И. са сарадницима Комитета – приређивач (2001). Жртве албанског 
тероризма на Косову и Метохији (Београд: Комитет за прикупљање података о изврше--
ним злочинима против човечности и међународног права). 

60 САВЕЗНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА (2000). Спомен књига Јунаци отаџ-
бине, друго допуњено издање (Београд: Савезна влада). 

61 РЕПУБЛИКА СРБИЈА (1998). Тероризам на Косову и Метохији (Београд: Ми-
нистарство унутрашњих послова Републике Србије). 

62 РЕПУБЛИКА СРБИЈА (2000). Оптужница против 14 лидера и функционера 
земаља чланица НАТО пакта (Београд: Окружно јавно тужилаштво). 

63 САВЕЗНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА (1999). НАТО злочини у Југослави-
ји документа и докази 24. март – 24. април 1999. I и НАТО злочини у Југославији до-
кумента и докази 25. април – 10. јун 1999. II (Београд: Савезно министарство за ино-
стране послове). 
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на које се односе подаци о жртвама у појединим изворима су различити. 
Разлике постоје такође и у обухвату података. Све ово указује на потре-
бу укупне и јединствене статистичке обраде и публикације података о 
жртвама из свих постојећих извора. До најпотпунијих и најпоузданијих 
података ипак би се дошло пописом укупних жртава. 
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2.  КАРАКТЕРИСТИКE ИЗВОРА И АРХИВСКЕ 
  ГРАЂЕ КОРИШЋЕНИХ ЗА ИЗРАЧУНАВАЊЕ 
  ДЕМОГРАФСКИХ ГУБИТАКА СРБИЈЕ У 20. ВЕКУ 
 
 
 
2.1 КАРАКТЕРИСТИКЕ ПОДАТАКА ВИТАЛНЕ 
  СТАТИСТИКЕ И ПОПИСА СТАНОВНИШТВА 

 
За утврђивање демографских губитака Србије у 20. веку неопход-

ни су поуздани подаци виталне статистике и пописа становништва у це-
лом периоду, тачније за период од 1910. до 2002. године. Ово подразуме-
ва да за овај временски период постоје упоредиве временске серије пода-
така виталне статистике и пописа становништва. 

Рад на процени демографских губитака Србије је отежан управо 
због мањкавости и недостатака у наведеним статистичким подацима. 
Материјал којим располаже витална статистика омогућава успоставља-
ње испрекиданих временских серија, и то различите дужине за поједи-
на подручја Србије: централну Србију без Санџака, Војводину, Косово 
и Метохију са Санџаком. Нпр. за Косово и Метохију са Санџаком нема 
публиковних података о природном кретању становништва све до 1919. 
године. 

За време Балканских и Првог светског, рата подаци о виталним 
карактеристикама становништва објављени су само за територију Вој-
водине до 1918. године, и то у Мађарској статистици природног крета-
ња становништва. За време Другог светског рата, материјал о виталним 
карактеристикама становништва Србије није уопште публикован. 

Следећа одлика виталне статистике се огледа у поузданости по-
стојећих података. Сасвим је извесно да обухват у регистрацији витал-
них догађаја пре Првог светског рата, затим између два рата, па и непо-
средно после Другог светског рата, није био потпун. Оценом података 
виталне статистике, односно величином подрегистрације рађања и 
смрти бавили су се првенствено они аутори демографских губитака ко-
ји су будуће становништво процењивали применом аналитичког мето-
да. Накнадно утврђивање подрегистрације је веома тешко и за њега не 
постоји поуздан метод, па је износ подрегистрације који дају поједини 
аутори субјективан и резултат је постављене хипотезе. Дакле, оценом 
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подрегистрације рађања и смрти не могу се са сигурношћу отклонити 
мањкавости у поузданости података виталне статистике.  

Попис становништва у Старој Србији није вршен 1910. године. 
Накнадни попис, уједно и први у Старој Србији, обављен је 1914. годи-
не. Извршен је преко полицијских и општинских власти, а резултати су 
објављени у „Речнику места у ослобођеној области Старе Србије“1. Ре-
дован попис становништва Србије предвиђен за 1941. годину није ура-
ђен због Другог светског рата. Редован попис у Републици Србији пред-
виђен за 2001. није извршен због стања и последица насталих НАТО 
бомбардовањем Савезне републике Југославије. Попис је одложен за 
једну годину и обављен 2002, али није рађен на целој територији Репу-
блике Србије, тј. није извршен на Косову и Метохији. 

Извршени пописи становништва у Србији у 20. веку разликују се и 
по примењеној методологији. Овде наводимо само неколико примера. 
Пописи 1910, 1921. и 1931. године су спроведени по концепцији „при-
сутног становништва“, а они после Другог светског рата по концепцији 
„сталног становништва“. Контрола потпуности обухвата и квалитета 
пописа становништва није вршена за пописе из 1910, (1914), 1921, 
1931. и 1948. године. Од пописа 1953. па надаље, контрола је рађена 
применом метода поновљеног пописа на репрезентативном узорку. 
Обележје „национална припадност“ није постојало у пописима 1921. и 
1931. године. На њима су постојала обележја „матерњи језик“ и „веро-
исповест“. На попису 2002. године, као стално становништво, поред 
држављана СРЈ, први пут су пописани страни држављани са пребива-
лиштем у иностранству који у нашој земљи бораве дуже од годину да-
на. Лица која су избегла из република бивше СФРЈ, а имају пребивали-
ште у Републици Србији, пописана су као стални становници Србије. 
Грађани СРЈ чији је рад, односно боравак у иностранству дужи од го-
дину дана нису обухваћени пописом. Измене у методологији пописа 
2002. године настале су прихватањем међународних препорука. 

 
 

2.2 ПРОМЕНЕ СПОЉНИХ ГРАНИЦА И 
  АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРИТОРИЈАЛНЕ ПРОМЕНЕ 
  УНУТАР СРБИЈЕ У 20. ВЕКУ 

 
Карактеристике извора и архивске грађе коришћених у процени 

демографских губитака Србије могуће је у потпуности сагледати ако 
                                                 

1 ВУЈИЧИЋ, М. Ibid. 
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истовремено прикажемо промене спољних граница и административ-
но-територијалне промене унутар Србије током 20. века. 

Србија је у 20. веку имала бројне промене државне територије, тј. 
промене државних граница. На попису становништва 1910. године, на-
ционалне границе Србије су биле у ствари границе тадашње Северне 
Србије. По завршетку Балканских ратова (1913. године), ослобођена је 
територија Старе Србије, па је национална граница Србије представља-
ла обједињену територију подручја Северне Србије и подручја Старе 
Србије.2 По завршетку Првог светског рата, 25. новембра 1918. године, 
Војводина се присајединила Краљевини Србији. Нејским уговором о 
миру, од 27. новембра 1919, Србији су припојене територије добијене од 
Бугарске, и то: 

– територије око Босиљграда, од којих су формирана два сре-
за, босиљградски и струмички, 

– територија око Цариброда, од које је формиран цариброд-
ски срез, 

– на северном делу границе с Бугарском је припојено 40 оп-
штина, које су придодате већ постојећим срезовима: Него-
тинском, Крајинском и Зајечарском, 

– на централном делу границе с Бугарском је једна општина 
припојена већ постојећем Лужничком срезу. 

Поред ових територија, после Првог светског рата Србији су доде-
љени сви крајеви које је Црна Гора добила од Турске у рату 1912-1913. 
године. 

Краљевина СХС је 1929. године преименована у Краљевину Југо-
славију, а њена територија је подељена на девет бановина и Управу 
града Београда. На територији претходне Краљевине Србије су форми-
ране Моравска и Вардарска бановина у целини и највећи део Дунавске 
бановине, док су мањи делови територије Србије ушли у састав Дрин-
ске и Зетске бановине. Поред бановина, на територији Србије је, као по-
себна територијална јединица, формирана Управа града Београда, која је 
обухватала град Београд, Земун и Панчево. 

Уставом ФНРЈ од 31. јануара 1946. године, одређено је да федера-
цију чине Народне Републике. Тако је на претходној територији Кра-
љевине Србије формирана Народна Република Македонија као само-
стална федерална јединица. Истим уставом је одређено да Народна Ре-
публика Србија у свом саставу има две аутономне јединице: Војводину 
и Косово-Метохијску област. Од тада до данас је аутономним једини-
                                                 

2 Граница Србије је одређена Букурешким миром 1913. године. 
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цама мењан назив – од 1946. до 1963. су се звале Аутономна покрајина 
Војводина и Аутономна Косово-метохијска област; од 1963. године АП 
Војводина и АП Косово и Метохија; од 1968. САП Војводина и САП 
Косово, а од 1990. године АП Војводина и АП Косово и Метохија. У 
монографији, у целом периоду посматрања, за аутономне јединице ко-
ристимо назив Војводина и Косово и Метохија, а за Републику Србију 
без покрајина назив централна Србија. Генеза територијалног развитка 
националне територије државе Србије и административно-територијал-
не промене унутар ње у 20. веку приказане су серијом карата на стра-
нама 75-78. 

У периоду 1954-1958. године извршене су мање територијалне про-
мене између подручја унутар Републике Србије. Територија површине 
268 км2 је од Војводине припојена централној Србији, потом је од цен-
тралне Србије територија површине 197 км2 припојена Косову и Мето-
хији. После НАТО бомбардовања СРЈ 1999, територија покрајине Косо-
во и Метохија је стављена под протекторат Савета безбедности Уједи-
њених Нација, чиме је њен будући статус у оквиру Републике Србије 
постао отворен. 

Промене основних (срезови) и других административно-терито-
ријалних јединица (окрузи, општине – месни народни одбори, насеља) 
унутар Србије у 20. веку биле су многобројне. Величина администра-
тивно-територијалних промена у периоду од 1910. до 1961. године је са-
жето приказана у табели 2.1. Промене административно-територијалних 
јединица су биле разноврсне: формирање нових општина, срезова ... , 
укидање постојећих, формирање од два или више насеља једног, међу-
собне промене граница између суседних срезова итд. Административ-
но-територијалних промена је било и у периоду после 1961. године и 
углавном су се односиле на промену броја општина (табела 2.2). 

Праћење природног кретања становништва и укупног демограф-
ског развитка, као и утврђивање развојне тенденције у њему, отежано 
је због временске неупоредивости података о становништву, због ад-
министративно-територијалних промена и различитих методолошких 
приступа при спровођењу пописа становништва и вођењу виталне ста-
тистике. У оваквим условима је нарочито тешко праћење виталних ка-
рактеристика становништва и развојних тенденција у њима на регио-
налном нивоу. 
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Табела 2.1 Преглед политичко-територијалних јединица Србије 
    од 1910. до 1961. године 
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1 2 3 4 5 6 7 
1910. 

(1914.) 
СЕВЕРНА СРБИЈА 
СТАРА СРБИЈА 

105 
64 

1.484 
559 

3.309 
3.161 

НАСЕЉЕ 
НАСЕЉЕ 

48.302,6 
44.639 

1921. 

СРБИЈА 
 

– СЕВЕРНА СРБИЈА 
– ЈУЖНА СРБИЈА 
 
БАНАТ, БАЧКА И 
БАРАЊА (ВОЈВОДИНА) 

143 
 

84 
59 

 
37 

2.145 
 

1.537 
608 

 
327 

6.959 
 

3.402 
3.557 

 
327 

ОПШТИНА 

95.667 
 

49.950 
45.717 

 
19.702 

 
 
 

40 

 
 
 

771 

 
 
 

1.980 

НИЈЕ ПРИКАЗАНО 
1931. 

БАНОВИНЕ И УПРАВА 
ГРАДА БЕОГРАДА 
 

– МОРАВСКА 
 

– ДЕО: 
– ДРИНСКЕ 
– ДУНАВСКЕ 
– ВАРДАРСКЕ 
– ЗЕТСКЕ 

 
– УПРАВА ГРАДА 
   БЕОГРАДА 3 3 3 

ОПШТИНА 88.361 

1948. 

СРБИЈА ПОДРУЧЈА: 
 

– ЦЕНТРАЛНА СРБИЈА 
– ВОЈВОДИНА 
– КОСОВО И МЕТОХИЈА 

120 
 

81 
23 
16 

2.607* 

 
1.968* 
404* 
235* 

6.929 
 
4.951 
529 

1.449 

НАСЕЉЕ 

88.361 
 

55.897 
21.774 
10.690 

1953. 

СРБИЈА ПОДРУЧЈА: 
 

– ЦЕНТРАЛНА СРБИЈА 
– ВОЈВОДИНА 
– КОСОВО И МЕТОХИЈА 

133 
 

87 
28 
18 

2.303 
 

1678 
424 
201 

6.139 
 
4.307 
443 

1.389 

НАСЕЉА 

88.361 
 

55.897 
21.774 
10.690 

1961. 

СРБИЈА ПОДРУЧЈА: 
 

– ЦЕНТРАЛНА СРБИЈА 
– ВОЈВОДИНА 
– КОСОВО И МЕТОХИЈА 

21 
 

15 
6 
– 

240 
 

155 
57 
28 

6.078 
 
4.189 
451 

1.438 

НАСЕЉА 

88.361 
 

55.968 
21.506 
10.887 

Извор: 
  – СИМЕУНОВИЋ, В. Ibid, 
  – УДС (1911). Ibid, 
  – ВУЈИЧИЋ, М. Ibid и 
  – ЂУРИЋ, Д. Ibid, обрада аутора. 

* Месни народни одбори 



– 72 – 

Табела 2.2 Промена броја општина у Србији од 1960. до 2002. године 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ГОДИНА 
ПРОМЕНЕ УКУПНО ЦЕНТР. СРБИЈА ВОЈВОДИНА КОСОВО И МЕТОХИЈА 

1960 240 155 57 28 

1963 217 140 49 28 

1966 185 119 44 22 

1968 179 113 44 22 

1974 180 114 44 22 

1981 186 114 50 22 

1988 190 114 50 26 

1989 188 114 45 29 

1990 190 114 45 31 

1992 189 115 45 29 

2000 190 116 45 29 

2002 190 116 45 29 

Извор: РЗС (2003). Статистички годишњак Србије (Београд: Републички 
   завод за статистику Репуб. Србије), табела 2.2, стр. 25, извод аутора. 

 
 

2.3 ПУБЛИКАЦИЈЕ ЗАВОДА ЗА СТАТИСТИКУ НРС 
  И СЗС ЈУГОСЛАВИЈЕ И ЊИХОВЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ 

 
Да би омогућио упоредивост података током времена, а тиме и 

проучавање природног кретања становништва Србије, Завод за стати-
стику НРС је утврдио „сталне рејоне“,3 тј. територијална подручја која 
ће служити за територијална упоређења без обзира на административ-
но-територијалне промене. При изради шеме рејонирања примењен је 
принцип привредне гравитације. Овај принцип не задовољава у потпу-
ности и принцип демографске хомогености. Међутим, како демограф-
ски коефицијенти унутар рејона не показују велико одступање од про-
сека, ови рејони се користе и за регионално испитивање природног 
кретања становништва. Територија НР Србије је подељена на 27 рејо-
на, који су груписани у 6 великих области. Територија Војводине је по-
дељена на 5 рејона, централна Србија на 18, а Косово и Метохија на 4. 
Завод за статистику НР Србије је шему ових рејона урадио 1954. године 
(карта 2.1.4), а 1956. издао „Шеме сталних рејона за прегруписавање по-
                                                 

3 ЗСЕ (1954). Рејони Народне Републике Србије, серија Б, свеска 9 (Београд: За-
вод за статистику и евиденцију Н. Р. Србије). 
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писних података о становништву Народне Републике Србије од 1834. 
до 1953. године“.4 На основу ова два документа, Завод за статистику 
НР Србије је 1957. године објавио публикацију под називом „Природ-
но кретање становништва Србије од 1863-1954. године“,5 у којој је из-
вршено прегруписавање основних обележја природног кретања станов-
ништва – венчања, рађања и умирања – по „сталним рејонима“. Такође 
је урађена и процена укупног становништва по годинама и опште сто-
пе природног кретања становништва у наведеном периоду. 

Подаци из пописа становништва извршених у периоду после 1957. 
године нису прегруписавани по сталним рејонима, тј. после 1957. годи-
не стални рејони нису коришћени за територијална упоређења развоја 
становништва Србије. Због овог разлога, у наредном тексту нећемо кори-
стити атрибут „стални“, већ само реч „рејони“. 

Иако је основна намена овог рада омогућавање праћења развоја 
становништва Србије у целини и у регионалном погледу, те да матери-
јал у њему послужи као основа за даља демографска истраживања, по-
датке у овом раду морамо прихватити са одређеном резервом, јер и са-
ми имају мањкавости. 

Пример: По презентованој методологији, процена укупног ста-
новништва за међупописне године у периоду 1921-1931. извршена је 
применом геометријске прогресије, што значи да се становништво сва-
ке године повећава за исти проценат. Процена становништва за период 
1931-1940. извршена је применом аритметичке прогресије, тј. станов-
ништво се сваке године повећава за исти износ. У конкретном случају, 
тај износ је једнак просечном годишњем природном прираштају ста-
новништва у периоду 1934-1937. година. У табели 2.3 смо приказали, на 
основу података из публикације, тачно израчунати проценат повећања 
становништва између две узастопне године у периоду 1921-1931. и тач-
но израчунати износ повећања становништва за сваку годину у периоду 
1931-1940. На основу израчунатих података, у табели видимо да про-
центуални пораст становништва између две суседне године знатно ва-
рира, и то: за централну Србију у интервалу од 2,17% до 2,22%, за Вој-
водину од 0,41% до 0,68%, за Косово и Метохију од 2,18% до 2,38%, за 
Србију у целини у интервалу од 1,66% до 1,78%. Огромно одступање у 
порасту становништва за Србију у целини и за сва њена подручја пред-
ставља пораст становништва између 1930. и 1931. године. Процентуално, 
                                                 

4 ЗС (1956). Шеме сталних рејона за прегруписавање пописних података о ста-
новништву Народне Републике Србије од 1834. до 1953. године, прикази 16 (Београд: 
Завод за статистику Н. Р. Србије). 

5 ЗС (1957). Ibid. 
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тај пораст за централну Србију износи 0,76%, за Војводину 0,24%, за 
Косово и Метохију 0,93% и за Србију у целини 0,62%. Овде се до укуп-
ног броја становништва очигледно дошло калкулацијом, а не проценом 
по наведеној методологији. И у процени становништва за године у пе-
риоду 1931-1940. има грешака, међутим, оне су много мање од наведе-
них грешака за период 1921-1931. године. 

Поред изнетог примера, у публикацији има још мањкавости. Сама 
формула за израчунавање геометријске стопе пораста је погрешно на-
писана; стоји 

n n

P
Pr 1

0
−= , а исправно је 

000.11
0

⋅









−= n n

P
P

r . 
 
Овде се вероватно ради о грешци техничке природе. 

 
Табела 2.3 Процена укупног становништва Србије 
    у периоду 1921-1940. године, у хиљадама 
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1921. 2904,8 63,8 2,17 1556,3 8,3 0,53 448,9 10,0 2,23 4910,0 82,1 1,67 
1922. 2968,6 65,1 2,19 1564,6 8,5 0,54 458,9 10,4 2,27 4992,1 84,0 1,68 
1923. 3033,7 67,1 2,21 1573,1 8,4 0,53 469,3 10,6 2,26 5076,1 86,1 1,70 
1924. 3100,8 68,1 2,20 1581,5 8,5 0,54 479,9 10,4 2,18 5162,2 87,0 1,69 
1925. 3168,9 69,6 2,20 1590,0 8,6 0,54 490,3 11,6 2,37 5249,2 89,8 1,71 
1926. 3238,5 71,1 2,19 1598,6 8,6 0,54 501,9 11,3 2,25 5339,0 91,0 1,70 
1927. 3309,6 73,4 2,22 1607,2 8,7 0,54 513,2 11,7 2,28 5430,0 93,8 1,71 
1928. 3383,0 73,3 2,17 1615,9 6,7 0,41 524,9 11,9 2,27 5523,8 91,9 1,66 
1929. 3456,3 76,1 2,20 1622,6 11,1 0,68 536,8 12,8 2,38 5615,7 100,0 1,78 
1930. 3532,4 26,7 0,76 1633,7 3,9 0,24 549,6 5,1 0,93 5715,7 35,7 0,62 
1931. 3559,1 53,0 1,49 1637,6 7,8 0,48 554,7 10,7 1,93 5751,4 71,5 1,24 
1932. 3612,1 52,9 1,46 1645,4 7,8 0,47 565,4 10,6 1,87 5822,9 71,3 1,22 
1933. 3665,0 53,0 1,45 1653,2 7,9 0,48 576,0 10,6 1,84 5894,2 71,5 1,21 
1934. 3718,0 52,9 1,42 1661,1 7,8 0,47 586,6 10,6 1,81 5965,7 71,3 1,20 
1935. 3770,9 53,0 1,41 1668,9 7,8 0,47 597,2 10,7 1,79 6037,0 71,5 1,18 
1936. 3823,9 53,0 1,39 1676,7 7,9 0,47 607,9 10,7 1,76 6108,5 71,6 1,17 
1937. 3876,9 53,2 1,37 1684,6 7,7 0,46 618,6 10,5 1,70 6180,1 71,4 1,16 
1938. 3930,1 52,7 1,34 1692,3 7,9 0,47 629,1 10,7 1,70 6251,5 71,3 1,14 
1939. 3982,8 51,7 1,30 1700,2 7,8 0,46 639,8 10,6 1,66 6322,8 70,1 1,11 
1940. 4034,5 – – 1708,0 – – 650,4 – – 6392,9 – – 

Извор: ЗС (1957). Ibid, стр. 39 и 40, извод аутора. 
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   Карта 2.1.1  Генеза територијалног развитка Србије 
       и административно-територијалне поделе 
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   Карта 2.1.2  Генеза територијалног развитка Србије 
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  Карта 2.1.3  Генеза територијалног развитка Србије 
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   Карта 2.1.4  Генеза територијалног развитка Србије 

       и административно-територијалне поделе 
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Рад Владимира Симеуновића под називом „Становништво Југо-
славије и социјалистичких република 1921-1961.“ – укупно становни-
штво полна и старосна структура,6 омогућава упоређивање статистич-
ких података из периода 1919-1941. са статистичким подацима из пе-
риода 1945-1961. године. У овом раду су дати подаци о становништву 
из пописа 1921, 1931, 1948. и 1953. године прерачунати на територију 
по којој је извршен попис 1961, за Југославију и социјалистичке репу-
блике, и дате су упоредиве серије података за становништво у периоду 
1921-1961. године. Рад обилује мноштвом прегледних табела, са упоре-
дивим временским серијама о природном кретању становништва и о 
његовом укупном кретању. Подаци изнети у овој публикацији су драго-
цени и може им се поклонити пуно поверење. Од аутора процена демо-
графских губитака, Владимир Жерјавић је у највећој мери користио по-
датке из ове публикације. 

У овој монографији, аутор је користио статистичке податке поједи-
начних пописа, статистичке податке др Јоже Руса,7 податке виталне стати-
стике и, у великој мери, упоредне временске серије из напред наведена 
два рада, првенствено из рада Владимира Симеуновића, што је омогућило 
да створимо статистичку подлогу развоја становништва Србије и сагледа-
мо процес демографске транзиције становништва Србије у 20. веку. 

 
 

2.4 КАРАКТЕРИСТИКЕ ПРЕТХОДНИХ ПРОЦЕНА 
  ДЕМОГРАФСКИХ ГУБИТАКА И ОСТАЛИХ ИЗВОРА 

 
Поред разлике у методологији примењеној за процену демограф-

ских губитака, и статистички подаци на којима се заснива процена су 
различито коришћени. Изразит пример за то је израчунавање укупног 
броја становника по републикама и покрајинама и броја становника по 
националном саставу за попис из 1931. године. Наиме, попис становни-
штва 1931. године је спроведен по бановинама, па је било неопходно 
његове резултате прерачунати на републике и покрајине. 

Владимир Жерјавић користи податке званичне статистике, тј. по-
датке о становништву прерачунате с бановина на републике, које је 
урадио СЗС. Богољуб Кочовић прерачунавање изводи сам, а израчуна-
ти подаци делимично одступају од званичних. Значајније оступање је у 
броју становника за централну Србију: израчунао је 3.567 хиљада, а 
                                                 

6 СИМЕУНОВИЋ, В. Ibid. 
7 РУС, Ј. Ibid. 
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званичан податак је 3.550 хиљада. Одступања су код Животија Ђорђе-
вића много већа: за централну Србију је израчунао 3.412, а званично је 
3.550 (разлика -138); за Војводину је израчунао 1.616, званично је 1.624 
(разлика -8); за Косово и Метохију је израчунао 582, званично је 552 
(разлика +30); за Србију укупно је израчунао 5.610, званично је 5.726 
(разлика -116 хиљада). Остаје нејасно зашто Ђорђевић није прихватио 
податке СЗС иако их је имао на располагању, што се види у списку из-
вора које је користио у свом раду. 

И у сопственим прорачунима података у раду јављају се извесне 
грешке. Нпр. У израчунавању просечних годишњих стопа код Жерја-
вића и Ђорђевића. Грешке су понекад толико изражене да се сумирани 
подаци у оквиру исте табеле не слажу.8 Мањих непрецизности у спро-
веденом рачуну има и код Драгише Ђурића. Он процењене губитке на-
зива „чисто ратним жртвама“, а заправо се ради о демографским губи-
цима у целини.9 Ови примери указују на то да наведеним подацима – 
резултатима у проценама, треба приступати са одређеним резервама, 
односно да их ваља проверити пре него што буду преузети или кори-
шћени у даљим истраживањима. Прилог наведеној тврдњи је пример 
из процене Долфеа Вогелника.10 Наслов табеле на страни 33 је „Демо-
графски губици у Првом и Другом светском рату“, а подаци у табели 
представљају само ратне губитке. Верујемо да је овде реч о грешци 
техничке природе. И Државни статистички уред11 је у прерачунавању 
података из пописа од 31. марта 1931. године с бановина на републике 
и покрајине погрешно израчунао број становника за Србију и њена 
подручја: Србија у целини – 5.794.969, централна Србија – 3.499.194, 
Војводина – 1.741.108 и Косово и Метохија – 554.667. Број становника 
централне Србије је смањен, а број становника Војводине знатно пове-
ћан. На основу ових података је израчунат број становника за 31. III 
1941. и 31. III 1945. године.  

Нужно је и појмовно разграничити демографске и ратне губитке. 
Пример: у службеној процени репарационе комисије12 из 1945. године 
ратни губици Југославије у Другом светском рату износе 1.706.000. Вла-
дета Вучковић је 1947. године демографске губитке Југославије про-
узроковане Другим светским ратом проценио на 1.700.000 становника. 
                                                 

8 ЂОРЂЕВИЋ, Ж. Ibid, табела 126, стр. 187. 
9 ЂУРИЋ, Д. Ibid. стр. XIV. 
10 ВОГЕЛНИК, Д. Ibid, табела 4, стр. 33. 
11 ДСУ (1945). Ibid, стр. 1. 
12 Репарациона комисија ФНРЈ (1945). Људске и материјалне жртве Југосла-

вије у ратном напору 1941-1945. (Београд: Репарациона комисија при влади ФНРЈ). 



– 81 – 

Он је касније тврдио да је његова процена демографских губитака из 
незнања представљана као процена ратних губитака. 

Процену демографских губитака отежава недостатак потребних 
извора. Поред потпуних пописа жртава за ратове Србије у 20. веку, не-
достају и потребне серије таблица фертилитета и морталитета за станов-
ништво Србије. Ови извори би олакшали рад на процени, а резултати 
постигнути проценом би били ближи истини. 

 
 

2.5 КАРАКТЕРИСТИКЕ АРХИВСКЕ ГРАЂЕ 
 
Потпуно објашњење карактеристика архивске грађе коју су кори-

стили аутори при процени демографских губитака није могуће дати, 
јер би то значило да смо сву ту грађу имали на распологању. Аутори на 
појединим местима у својим радовима указују на тешкоће по питању 
архивске грађе, али се нећемо на томе задржавати. Сасвим је извесно 
да постојећа архивска грађа о ратним догађајима и жртвама рата није 
била у потпуности доступна, из политичких и идеолошких разлога, у 
време очувања равнотеже и равноправности међу народима и народно-
стима Југославије. Пример: попис жртава Другог светског рата је извр-
шен 1946. године у свим републикама и покрајинама, али подаци овог 
пописа уопште нису објављени. 

Други попис жртава рата 1941-1945. извршен је 1964. године. На 
његово коришћење је стављена забрана, на основу оцене Савезне попи-
сне комисије да је непотпун и да нема потребан квалитет. Савезно Из-
вршно веће Југославије је 1992. године проценило да попис има одре-
ђену релативну вредност и донело одлуку о престанку забране кори-
шћења. Иако попис жртава рата није потпун (процењено је да његов 
обухват износи око 60%), он сасвим сигурно представља довољно ре-
презентативан узорак и његовом анализом се може доћи до вредних 
података и закључака. Данас се такође тешко долази до тзв. Беле књи-
ге,13 у којој су изнети подаци о цивилним жртвама НАТО агресије на 
СР Југославију. 

 
 
 
 
 

                                                 
13 САВЕЗНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА (1999). Ibid. 
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3.  ДЕМОГРАФСКИ ГУБИЦИ СРБИЈЕ У 20. ВЕКУ 
  У СВЕТЛУ ДОСАДАШЊИХ ПРОЦЕНА 
  И ИЗВЕШТАЈА 
 
 
3.1 ДЕМОГРАФСКИ ГУБИЦИ ПРОУЗРОКОВАНИ 
  БАЛКАНСКИМ РАТОВИМА И ПРВИМ СВЕТСКИМ РАТОМ 

 
 
3.1.1 Процена демографских губитака Драгише Ђурића 

   
Демографски губици Краљевине Србије и Црне Горе заједно изно-

се „преко 1.200.000 становника“.1 Демографски губици Северне Србије, 
по Ђурићу, износе преко 811 хиљада. 

Негативна разлика у броју становника између пописа из 1921. и 
1910. године износи 316.271 (2.595.430 - 2.911.701 = - 316. 271). 

Овом броју је додат изостали пораст становништва за период од 
1910. до 1920. године од 494.899 становника. Демографски губитак за 
Северну Србију износи дакле, 316.271 + 494.899 = 811.170 становника. 

Изостали пораст становништва износи тачно 494.989 становника, 
јер је 10017,0701.911.2 ⋅⋅  = 494.989,17, а код Ђурића се вероватно пот-
крала штампарска грешка. Демографски губици, уважавајући исправку, 
износе 811.260 становника (табела 3.1). 

Драгиша Ђурић у својој процени наводи да се „укупан губитак 
само за Северну Србију попео на цифру од преко 811.000 чисто ратних 
жртава“.2 Анализом методологије коју је применио, јасно се види да се 
ради о демографским губицима како Северне Србије тако и Јужне Срби-
је и Црне Горе. Демографски губици Јужне Србије износе 392.409 ста-
новника, при чему негативна разлика у броју становника између пописа 
1921. и 1914. године износи 222.599, а изостали пораст 169.810 станов-
ника. Још једном указујемо да у демографске губитке Јужне Србије и 
Црне Горе нису укључени демографски губици проузроковани Балкан-
ским ратовима, јер је процена урађена на основу података из пописа ста-
новништва 1914. Демографски губици Северне и Јужне Србије заједно, 
                                                 

1 ЂУРИЋ, Д. Ibid, стр. XV. 
2 ЂУРИЋ, Д. Ibid, стр. XIV. 
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по Ђурићу, износе 1.203.669 становника, или 26,30% становништва из 
1910. (1914) године. 

 
Табела 3.1 Демографски губици Краљевине Србије и Црне Горе 
    проузроковани Балканским и Првим светским ратом 

СТАНОВНИШТВО 
ПО ПОПИСУ 

ДЕМОГРАФСКИ 
ГУБИЦИ 

ПОКРАЈИНЕ 
1910. (1914) 1921.* 
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СЕВЕРНА СРБИЈА 2.911.701 2.595.430 -316.271 -494.989 -811.260 27,86 
ЈУЖНА СРБИЈА 1.664.807 1.442.208 -222.599 -169.810 -392.409 23,57 
СРБИЈА УКУПНО 4.576.508 4.037.638 -538.870 -664.799 -1.203.669 26,30 
ЦРНА ГОРА 238.423 199.857 -38.566 -24.319 -62.885 26,38 
УКУПНО  -1.266.554  

Извор: ЂУРИЋ, Д. Ibid, стр. XIV и XV, обрада аутора. 

* Становништво без територија припојених Нејским уговором о миру 1919. 
 
 
Табела 3.2 Становништво Јужне Србије распоређено 
    по републикама – попис 1921. 

СРБИЈА 

ПОКРАЈИНА УКУПНО ЦРНА 
ГОРА МАКЕДОНИЈА

СВЕГА
ПОДРУЧЈЕ 
ЦЕНТР. 
СРБИЈЕ 

КОСОВО И 
МЕТОХИЈА 

ЈУЖНА СРБИЈА 1.476.747. 76.809 808.724 591.214 152.204 439.010 
 

Број становника на попису умањујемо за број становника на територији припојеној 
Нејским уговором о миру, тј. за становништво Струмичког среза. 

 
СТРУМИЧКИ 
СРЕЗ -32.475 – -32.475 – – – 
ЈУЖНА СРБИЈА 1.444.272 76.809 776.249 591.214 152.204 439.010 
ЈУЖНА СРБИЈА* 1.442.208 76.809 774.185 591.214 152.204 439.010 

Извор:     – СИМЕУНОВИЋ, В. Ibid, стр. 24, 
– ЂУРИЋ, Д. Ibid и 
– ОДС (1932). Дефинитивни резултати пописа становништва 

од 31. јануара 1921. год. (Сарајево: Општа државна статистика 
Краљевине Југославије). 

* Ђурић је у процени демографских губитака за Јужну Србију користио податак 
 од 1.442.208 становника из претходних резултата пописа. 



– 85 – 

Процена демографских губитака проузрокованих Балканским ра-
товима и Првим светским ратом за територију данашње централне Ср-
бије и покрајине Косово и Метохија извршена је прерачунавањем пода-
така процене демографских губитака за Северну и Јужну Србију Драги-
ше Ђурића. 

На основу публикације СЗС,3 становништво покрајине Јужна Ср-
бија, утврђено на попису 1921. године, распоређено је по републикама 
као у табели 3.2. Ђурић је процену демографских губитака за Јужну Ср-
бију извршио применом потпуно истог метода као и за Северну Србију 
и применио је исту просечну годишњу стопу пораста становништва у 
износу 1,7%. 

Износ демографских губитака на делу Јужне Србије који је при-
пао централном подручју данашње Србије и покрајине Косово и Мето-
хија израчунаћемо сразмерно броју становника Јужне Србије који су 
ушли у састав ова два подручја. Овакав прорачун примењујемо под 
претпоставком да су демографски губици били равномерно распоређе-
ни на целој територији Јужне Србије (табела 3.3).  

 
Табела 3.3 Демографски губици на делу Јужне Србије укљученом 
    у састав подручја централне Србије и Косова и Метохије 

ПОКРАЈИНА ПОПУЛАЦИЈА УКУПНО 
ПОДРУЧЈЕ 
ЦЕНТРАЛНЕ 

СРБИЈЕ 

ПОДРУЧЈЕ 
КОСОВО И 
МЕТОХИЈА 

СТАНОВНИШТВО 1.442.208 100,00 152.204 10,55 439.010 30,44 ЈУЖНА 
СРБИЈА ДЕМ. ГУБИЦИ 392.409 100,00 41.413 10,55 119.450 30,44 

Извор: Подаци из табела 3.1 и 3.2, обрада аутора. 
 

Табела 3.4 Демографски губици проузроковани Балканским 
    и Првим светским ратом прерачунати на данашњу 
    територију Србије и Косова и Метохије 

ДЕМОГРАФСКИ ГУБИЦИ ИЗ УКУПНО 
ТЕРИТОРИЈА У 
ВРЕМЕ РАТА 

ДАНАШЊА 
ТЕРИТОРИЈА СЕВЕРНЕ СРБИЈЕ ЈУЖНЕ СРБИЈЕ  
ЦЕНТРАЛНА СРБИЈА 811.260 41.413 852.673 
КОСОВО И МЕТОХИЈА – 119.450 119.450 
ЦЕНТРАЛНА СРБИЈА И КиМ  972.123 

Извор: Подаци из табела 3.1 и 3.3, обрада аутора. 
                                                 

3 СИМЕУНОВИЋ, В. Ibid, стр. 24. 
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Прерачунавањем података Ђурићеве процене добија се да демо-
графски губици на територији данашње централне Србије износе 852.673 
становника, а на територији покрајине Косово и Метохија 119.450, од-
носно на оба подручја заједно 972.123 становника (табела 3. 4). 

 
 

3.1.2 Процена демографских губитака Принстонског универзитета 
 
Демографски губици проузроковани Првим светским ратом за Се-

верну Србију и Црну Гору заједно по процени Принстонског универзи-
тета износе 1.064.000 становника. Ови губици обухватају вишак смрти 
(војни губици и вишак цивилних смрти лица старијих од једне године) и 
смањено рођење. Демографски губици се односе на период 1914-1919. 
године. На основу наведених извора и примењене методологије (погла-
вље 1.3.3), принстонски демографи војне губитке Северне Србије и Цр-
не Горе процењују на 325 хиљада, што представља око 10% предратног 
становништва, односно становништва из 1914. године (табела 3.5). 

 
Табела 3.5 Демографски губици Северне Србије и Црне Горе 
    проузроковани Првим светским ратом, у хиљадама 
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1 2 3 4 5 6 7 
СЕВЕРНА 
СРБИЈА И 
ЦРНА ГОРА 

3400 325 450 336 47 1064 31,3 

Извор: NOTESTEIN, F. et al, Ibid, табела 3, стр. 75, извод аутора. 
 
Принстонски универзитет наглашава да су процењени војни губи-

ци Србије и Црне Горе огромни (високи), иако су у њих убројани сви не-
стали као да су мртви. Међутим, одмах после ове тврдње је констатова-
но: „Упркос неразумљивој – претераној српској статистици, познате чи-
њенице показују да је Србија највероватније претрпела пропорционално 
највеће војне губитке него било која друга европска држава“.4 Указујемо 
                                                 

4 NOTESTEIN, F. et al., Ibid, стр. 77 и 78. 
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на могућност да је извештај о ратним губицима владе Краљевине СХС, 
достављен у Женеву 1924. године, вероватно обухватио и ратне губит-
ке из Балканских ратова које су претрпеле Северна Србија и Црна Гора. 
Укључујући и губитке из Балканских ратова, војни и остале категорије 
демографских губитака које је проценио Принстонски универзитет по-
стају реалнији. 

Вишак цивилних смрти лица старијих од једне године за Северну 
Србију и Црну Гору износи 450 хиљада. Број процењених цивилних 
смрти Принстонски универзитет такође сматра вишим него што се оче-
кивало, иако овај број укључује и све смрти настале због епидемија раз-
них болести које су се јавиле због ратних услова. Смањено рађање про-
узроковано ратом, по процени принстонских демографа, износи 336 хи-
љада. Овај број су умањили за претпостављену смртност нерођене одој-
чади, тј. за 47 хиљада. Број процењеног смањеног рођења, дакле, износи 
289 хиљада. 

 
Табела 3.6 Демографски губици Северне Србије и Црне Горе 
    проузроковани Првим светским ратом, 
    одвојено по територијама у хиљадама 
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2.912 
238* 

 
300 
25 

 
416 
34 

 
311 
25 

 
43 
4 

 
984 
80 

 
33,78 
33,78 

УКУПНО 3.150 325 450 336 47 1.064 33,78 

Извор: Подаци табеле 3.5 и ЂУРИЋ, Д. Ibid, стр. XIV, обрада аутора. 
* Број становника по попису из 1914. 

 
Принстонски демографи наглашавају да предвиђања ратних губи-

така цивилне популације, још више предвиђања смањења рођења због 
рата, представљају грубу процену, која може драстично да варира, за-
висно од постављених претпоставки колики би био број рођења и смрти 
који се може очекивати у одсуству рата. Демографски губици Северне 
Србије и Црне Горе проузроковани Првим светским ратом (табела 3.5) 
добијени су сабирањем вредности војних губитака, вишка цивилних 
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смрти и разлике између вредности за смањено рођење и претпостављену 
смртност нерођене одојчади, тј. 325 + 450 + (336 - 47) = 1.064 хиљаде. 

Ако претпоставимо да су демографски губици Северне Србије и 
Црне Горе у релативном броју једнаки, онда, сразмерно броју становни-
ка у попису из 1910. године, величина демографских губитака, одвојено 
за Северну Србију и Црну Гору, по Принстонском универзитету износи 
као у табели 3.6. Демографски губици Северне Србије, прерачунати на 
овакав начин, износе 984 хиљаде или 33,8% предратног становништва 
по попису из 1910. године, односно 1/3 предратног становништва. 

 
 

3.1.3 Службене процене ратних губитака Србије 
  у Првом светском рату  

 
По службеној процени владе СХС (према Владимир Стојанчевић, 

1974),5 ратни губици Србије у Првом светском рату (1914-1918. годи-
не) износили су 1.247.435 људских жртава. Податке службене процене 
влада СХС је презентовала Конференцији мира у Паризу почетком 
1919. године. По овој процени (табела 3.7), од укупног броја губитака, 
402.435 чине војни губици, а 845.000 цивилни. Осим губитака у рато-
вима, било је 264.000 инвалида, од чега војних 114.000 и цивилних 
150.000. У табели 3.7 запажамо једну нелогичност – бројеви у колони 
„мушкарци“ представљају збир бројева из колона „мушка деца до 15 го-
дина“ и „остало становништво“. Остало становништво чине и мушко и 
женско становништво. Следеће, запажамо да је број цивилних губитака 
мушке деце до 15 година веома висок (311 хиљада) и да износи 36,8% 
од укупних губитака цивилног становништва. 

По Мемоару владе СХС спремљеном за Конференцију мира у Па-
ризу, војни губици Србије у Првом светском рату износили су 369.620 
људи. Ови губици су били рашчлањени као у табели 3.8. Војни губици 
Србије, по овом документу, мањи су за 32.815 од војних губитака у 
оквиру јединствене процене ратних губитака који су стварно презенто-
вани Конференцији мира у Паризу. 

Поред процене владе СХС, процену ратних губитака Србије то-
ком трајања Првог светског рата вршиле су аустроугарске власти.6 Оне 
су 10. јула 1916. године, извршиле попис становништва Србије које се 
                                                 

5 СТОЈАНЧЕВИЋ, В. (1974). „Губици у становништву Србије и Београда под 
аустроугарском окупацијом за време Светског рата 1914-1918. године“. Годишњак 
града Београда (Београд: Музеј града Београда), Књига XXI. 

6 СТОЈАНЧЕВИЋ, В. Ibid, стр. 63-66. 
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налазило у њиховој окупационој зони. Овај попис је обухватио девет 
округа Србије из 1912. године (београдски, чачански, крагујевачки, кру-
шевачки, милановачки, шабачки, смедеревски, ужички и ваљевски) и 
три округа ослобођена после рата с Турцима 1912. године (митровачки, 
новопазарски и пријепољски). 

 
Табела 3.7 Ратни губици Србије у Првом светском рату 
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ИНВАЗИЈЕ 1914. ГОДИНЕ – 15.000 6.000 9.000 

ОД ЕПИДЕМИЈЕ 1914. И 1915. ГОДИНЕ – 360.000 130.000 230.000 
ПОГИНУЛИ, УМРЛИ НЕСТАЛИ 
ДО СЕПТЕМБРА 1915. ГОДИНЕ 172.508 – – – 

ИСТО, ЗА ВРЕМЕ ПОВЛАЧЕЊА 
КРОЗ АЛБАНИЈУ 77.455 140.000 60.000 80.000 

УБИЈЕНИ ОД НЕПРИЈАТЕЉА 
У ОКУПИРАНОЈ ЗЕМЉИ – 70.000 25.000 45.000 

УБИЈЕНИ И УМРЛИ ЗА ВРЕМЕ 
ДЕПОРТАЦИЈЕ У КОНЦЕНТРАЦИОНИМ 
ЛОГОРИМА И НА ПРИНУДНОМ РАДУ 
У НЕПРИЈАТЕЉСКОЈ ЗЕМЉИ 

– 80.000 30.000 50.000 

ПОМРЛИ РАЊЕНИЦИ И БОЛЕСНИЦИ 
ПОД ОКУПАЦИОНОМ ВЛАШЋУ 34.781 – – – 

УБИЈЕНИ И УМРЛИ У ЗАРОБЉЕНИШТВУ 81.214 – – – 
ЖРТВЕ ГЛАДИ У ОКУПИРАНОЈ СРБИЈИ – 180.000 60.000 120.000 
ВОЈНИ ГУБИЦИ 1916, 1917. И 1918. ГОДИНЕ 36.477 – – – 
УКУПНО 402.435 845.000 311.000 534.000 
УКУПНО 1.247.435 

Извор: СТОЈАНЧЕВИЋ, В. Ibid, обрада аутора. 
 
Поређењем података пописа из 1910. године (1.568.048) и подата-

ка овог пописа из 1916. године (1.218.027) за првих девет округа, утвр-
ђен је мањак од 350.021 становника, од тога мушких 309.911 и женских 
40.110. Овај мањак представља 22,3% броја становника у 1910. години. 
Мањак становника у остала три округа износио је 56.688. По овој про-
цени, укупан мањак становника Србије у Првом светском рату до 10. 
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јуна 1916. године, на делу територије окупираном од аустроугарске 
власти, износио је 406.709. Ово су губици на територији 1/3 Србије у 
границама из 1914. године. Преостале 2/3 Србије су се налазиле под оку-
пацијом бугарске власти. 

 
Табела 3.8 Губици српске војске за време Првог светског рата 

   од 1.VIII 1914. до краја 1918. године 

1914. ГОДИНА  69.022 
ДО НАШЕГ ПОВЛАЧЕЊА 1915. ГОДИНЕ  56.842 
У ПОВЛАЧЕЊУ 1915. ГОДИНЕ 227.278 

1916.ГОДИНЕ 7.208 
1917.ГОДИНЕ 2.270 
1918.ГОДИНЕ 7.000 

МРТВИХ: 
– УБИЈЕНИХ, 
– ОД РАНА УМРЛИ, 
– УМРЛИ ОД БОЛЕСТИ, 
– НЕСТАЛИ НА СОЛУНСКОМ ФРОНТУ 

СВЕГА:  16.478 
УКУПНО: 369.620 

Извор: Од ђенерала С. (1932). „Губици у ратовима“. Ратник (месечни војни 
лист), год. XLVIII, свеска XII, изворно. 

 
Ову процену губитака тешко је аргументовано анализирати. Са-

свим је сигурно да су ратни губици становништва Србије били велики, 
међутим, може се претпоставити да одзив становништва на попис аустро-
угарских власти није био потпун, јер народу није било у интересу да их 
аустроугарске власти имају у својој евиденцији. 

 
 

3.2 ДЕМОГРАФСКИ ГУБИЦИ ПРОУЗРОКОВАНИ 
  ДРУГИМ СВЕТСКИМ РАТОМ 

 
3.2.1 Процена демографских губитака Богољуба Кочовића 

 
По процени Богољуба Кочовића, демографски губици проузроко-

вани Другим светским ратом за централну Србију износе 260 хиљада, 
за Војводину 119 хиљада и за Косово и Метохију 23 хиљаде становни-
ка. Република Србија као целина има, дакле, демографски губитак од 
402 хиљаде. Износ овако израчунатих демографских губитака предста-
вља разлику из процењеног становништва за 1948. годину и броја ста-
новника утврђеног на попису 1948. године. У табели 3.9, поред овако 
изражених демографских губитака, ради упоређивања са осталим ауто-
рима, приказаћемо колико износе демографски губици ако се у рачуну 
изоставе унутрашње миграције у Југославији. 
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Табела 3.9 Демографски губици Србије 1948. године, у хиљадама 
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СРБИЈА 
УКУПНО 5.744 6.431 6.930 6.528 402 +193 +26 621 

ЦЕНТРАЛНА 
СРБИЈА 3.567 4.052 4.397 4.137 260 -37 +33 256 

ВОЈВОДИНА 1.625 1.725 1.782 1.663 119 +232 -6 345 
КОСОВО И 
МЕТОХИЈА 552 654 751 728 23 -2 -1 20 

Извор: КОЧОВИЋ, Б. Ibid, прилози бр. 27, 28 и 29, стр. 176, 177 и 178, 
 обрада аутора. 

 
У табели 3.9 колона „миграција за Војводину“ представља досеља-

вање савезних колониста после Другог светског рата из свих република, 
укључујући и централну Србију и покрајину Косово и Метохију, и свих 
осталих досељавања у периоду 1931-1948. године. 

Демографски губици Србије по националном саставу приказани 
су у табели 3.10. У колонама означеним са „I“ су подаци процене демо-
графских губитака, по Богољубу Кочовићу, за централну Србију, Вој-
водину и Косово и Метохију. Подацима у колонама „II“ су изражени 
демографски губици у случају да се у рачуну изоставе унутрашње ми-
грације у Југославији, а истовремено се уваже асимилације између на-
рода и националних мањина у оквиру подручја Србије. До њих смо до-
шли прерачунавањем података из наведеног извора. Сумарне податке 
за републику Србију, колона „I“ и „II“, такође смо израчунали, јер Ко-
човић демографске губитке, како укупне тако и губитке по категорија-
ма, приказује само по подручјима Србије. 

На овакав начин приказани, демографски губици Срба и Црного-
раца заједно за републику Србију у целини износе само 29 хиљада. 
Исто толике демографске губитке, тј. 29 хиљада, имају и Турци и Је-
вреји, док су демографски губици Хрвата у Републици Србији 18 хи-
љада. Реалнију представу о величини демографских губитака, како по 
подручјима тако и по националном саставу, добијамо ако из резултата 
демографских губитака изоставимо унутрашње миграције, првенствено 
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досељавање после Другог светског рата у Војводину, односно Србију. 
Овако приказани, демографски губици за Републику Србију у целини 
износе 621 хиљаду, за централну Србију 256 хиљада, за Војводину 345 
хиљада и за Косово и Метохију 20 хиљада. Демографски губици Срба 
и Црногораца у Републици Србији износе 241 хиљаду, у централној 
Србији 196 хиљада, у Војводини 37 хиљада и на Косову и Метохији 8 
хиљада. Највеће демографске губитке су имали Немци и њих највећим 
делом чини емиграција немачког становништва после Другог светског 
рата. Демографски губици Немаца за Републику Србију износе 290 хи-
љада, за централну Србију 13 хиљада и за Војводину 277 хиљада. 

 
Табела 3.10 Демографски губици Србије по националном саставу 
     1948. године, у хиљадама 

ДЕМОГРАФСКИ ГУБИЦИ 
РЕПУБЛИКА 

СРБИЈА 
ЦЕНТРАЛНА 

СРБИЈА ВОЈВОДИНА 
КОСОВО И 
МЕТОХИЈА НАРОДНОСТ 

I II I II I II I II 
СРБИ И ЦРНОГОРЦИ -29 -241 -224 -196 +205 -37 -10 -8 
ХРВАТИ -18 -13 -8 -2 -9 -11 -1 0 
СЛОВЕНЦИ +5 -1 +2 -1 +4 0 -1 0 
МУСЛИМАНИ -24 -12 -14 -10 0 -1 -10 -1 
МАКЕДОНЦИ +1 -1 0 0 +1 -1 0 0 
БУГАРИ -2 -1 -2 -1 0 0 – – 
РУСИ И УКРАЈИНЦИ -9 -4 -9 -5 0 +1 – – 
ЧЕСИ И СЛОВАЦИ -2 0 -3 -2 +1 +2 – – 
НЕМЦИ -337 -290 -14 -13 -323 -277 – – 
МАЂАРИ +25 -8 -6 -6 +31 -2 – – 
ЈЕВРЕЈИ -29 -29 -9 -9 -19 -19 -1 -1 
ЦИГАНИ -1 -4 +7 -2 -1 -1 -7 -1 
АЛБАНЦИ +38 -6 +2 0 0 0 +36 -6 
РУМУНИ И ВЛАСИ +10 -6 +22 -5 -12 -1 – – 
ТУРЦИ -29 -3 0 0 0 0 -29 -3 
ОСТАЛИ -1 -2 -4 -4 +3 +2 0 0 
УКУПНО -402 -621 -260 -256 -119 -345 -23 -20 

Извор: КОЧОВИЋ, Б. Ibid, прилози бр. 27, 28 и 29, стр. 176, 177 и 178, 
 обрада аутора. 

  
Демографске губитке Кочовић рашчлањује по категоријама на: 

нерођене, асимиловане, миграције и стварне губитке. Нерођене, асими-
ловане и укупан миграциони салдо заједно категорише са „укупно не-
погинули“ (блок схема 3.1). 
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Блок схема 3.1 – Категорије демографских губитака 

 
Израчунати демографски губици по категоријама, на основу при-

мењене методологије која је детаљно објашњена у поглављу 1.3.6, при-
казани су у наредним табелама: 3.11, 3.12, 3.13, 3.14 и 3.15. 

 
Табела 3.11 Нерођени у Србији због ратног стања 1948. године, 
     по националном саставу, у хиљадама 

НАЦИОНАЛНОСТ РЕПУБЛИКА 
СРБИЈА 

ЦЕНТРАЛНА 
СРБИЈА ВОЈВОДИНА КОСОВО И 

МЕТОХИЈА 
СРБИ 74 62 8 4 

МУСЛИМАНИ 5 4 – 1 

ВЛАСИ 1 1 – – 

ХРВАТИ 1 – 1 – 

НЕМЦИ 3 – 3 – 

МАЂАРИ 3 – 3 – 

РУМУНИ 1 – 1 – 

ЧЕХОСЛОВАЦИ 1 – 1 – 

ЈЕВРЕЈИ 1 – 1 – 

АЛБАНЦИ 3 – – 3 

УКУПНО 93 67 18 8 

Извор: КОЧОВИЋ, Б. Ibid, прилог бр. 19/2, стр. 166, извод аутора. 
 
Салдо унутрашњих миграција у Југославији које се односе на Ср-

бију и њена подручја приказан је у табели 3.9, а унутрашње и спољне 
миграције Србије по подручјима и по националном саставу приказане су 
у табелама 3.12, 3.13 и 3.14. 
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Табела 3.12 Спољне емиграције Србије 1948. године, у хиљадама 
РЕПУБЛИКА 

СРБИЈА 
ЦЕНТРАЛНА 

СРБИЈА 
ВОЈВОДИНА КОСОВО И 

МЕТОХИЈА НАРОДНОСТ 
З И Т У З И Т У З И Т У З И Т У 

СРБИ И 
ЦРНОГОРЦИ 24 – – 24 20 – – 20 4 – – 4     

ХРВАТИ 9 – – 9 1 – – 1 8 – – 8     
НЕМЦИ 222 40 – 262 12 – – 12 210 40 – 250*     
ЈЕВРЕЈИ 2 – – 2 1 – – 1 1 – – 1     
РУМУНИ – 1 – 1     – 1 – 1     
ТУРЦИ – 2 – 2         – 2 – 2 
МУСЛИМАНИ – – 1 1 – – 1 1         
РУСИ И 
УКРАЈИНЦИ 1 2 – 3 1 2 – 3         

ЧЕСИ И 
СЛОВАЦИ 1 – – 1 1 – – 1         

МАЂАРИ – 5 – 5 – 5 – 5         
ВЛАСИ И 
РУМУНИ 2 – – 2 2 – – 2         

ОСТАЛИ – – 2 2 – – 2 2         
УКУПНО 261 50 3 314* 38 7 3 48 223 41 0 264* 0 2 0 2 

Извор: КОЧОВИЋ, Б. прилози бр. 27, 28 и 29, стр. 176, 177 и 178, 
 извод аутора. 
* Без 10 хиљада фолксдојчера у два логора у Војводини. 
   
Табела 3.13 Салдо спољних миграција Србије 1948. године, у хиљадама 

МИГРАЦИЈЕ РЕПУБЛИКА 
СРБИЈА 

ЦЕНТРАЛНА
СРБИЈА ВОЈВОДИНА КОСОВО И 

МЕТОХИЈА 
ЕМИГРАЦИЈА 314 48 264 2 

ДВА ЛОГОРА У ВОЈВОДИНИ* – – 10 – 

ЕМИГРАЦИЈА 324 48 274 2 

ИМИГРАЦИЈА 22 – 22 – 

САЛДО 302 48 252 2 

Извор: КОЧОВИЋ, Б. Ibid, прилози бр. 27, 28, 29 и 36, стр. 176, 177, 178 и 
 185. извод аутора. 
* Кочовић у табели, прилог бр. 27, као посебну категорију демографских губитака 

наводи „два логора у Војводини“. У табели, прилог бр. 36, наводи да је то емигра-
ција 10.000 фолксдојчера (Немаца) у Трст. У прегледу емиграције, на стр. 42, наво-
ди да су они такође урачунати у емиграцију, а да нису били обухваћени пописом 
1948. године. 
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Табела 3.14 Непогинули у Србији по народима и категоријама 
     1948. године, у хиљадама 

РЕПУБЛИКА 
СРБИЈА 

ЦЕНТРАЛНА 
СРБИЈА ВОЈВОДИНА КОСОВО И 

МЕТОХИЈА 
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СРБИ И  

ЦРНОГОР. 
+122 +6 74 +206 -16 +190 110 26 62 -2 -20 -22 +238 +32 8 +210 +4 +214 6 – 4 -2 – -2 

ХРВАТИ 14 +2 1 -7 -8 -15 7 – – -6 -1 -7 6 +2 1 0 -7 -7 1 – – -1 – -1 

СЛОВЕН. +6 – – +6 – +6 +3 – – +3 – +3 +4 – – +4 – +4 1 – – -1 – -1 

МУСЛИМ. 18 13 5 +1 -1 0 9 4 4 – -1 -1 +1 – – +1 – +1 10 9 1 – – 0 

МАКЕД. +2 3 – +5 – +5 0 – – 0 – – +2 3 – +5 – +5 – – – – – – 

БУГАРИ 1 1 – – – – 1 1 – – – – 0 – – – – – – – – – – – 

РУСИ 

И УКР. 
6 6 – +1 -1 0 7 4 – – -3 -3 +1 2 – +1 +2 +3 – – – – – – 

ЧЕСИ И 

СЛОВ. 
1 3 – +1 +1 +2 2 1 – – -1 -1 +1 2 – +1 +2 +3 – – – – – – 

НЕМЦИ 321 48 3 +1 -271 -270 13 1 – – -12 -12 308 47 3 +1 -259* -258 – – – – – – 

МАЂАРИ +28 +32 3 +1 -2 -1 5 – – – -5 -5 +33 +32 3 +1 +3 +4 – – – – – – 

ЈЕВРЕЈИ 3 – 1 – -2 -2 1 – – – -1 -1 2 – 1 – -1 -1 – – – – –  

ЦИГАНИ +4 +2 – +1 +1 +2 +9 +9 – – – – +1 1 – +1 +1 +2 6 6 – – – – 

АЛБАН. +41 +43 3 +1 – +1 +2 +2 – – – – 0 – – – – – +39 +41 3 +1 – +1 

РУМУНИ 

И ВЛАСИ 
+13 +15 2 +1 -1 0 +24 +26 1 +1 -2 -1 11 11 1 – +1 +1 – – – – – – 

ТУРЦИ 28 26 – – -2 -2 – – – – – – – – – – – – 28 26 – – -2 -2 

ОСТАЛИ +1 – – +1 0 +1 2 – – – -2 -2 +3 – – +1 +2 +3 – – – – – – 

УКУПНО 175 0 92 +219 -302 -83 119 0 67 -4 -48 -52 43 0 17 +226 -252 -26 13 0 8 -3 -2 -5 

Извор: КОЧОВИЋ, Б. Ibid, прилози бр. 27, 28 и 29, стр. 176, 177 и 178, 
обрада аутора. 

* Урачунато 10 хиљада фолксдојчера у два логора у Војводини. 
 
Укупна спољна емиграција (табела 3.12) републике Србије је 314 

хиљада, од тога спољна емиграција централне Србије 48 хиљада, Вој-
водине 264 хиљаде, и Косова и Метохије 2 хиљаде. Поред Немаца, нај-
већу спољну емиграцију у републици Србији су имали Срби – 24 хиља-
де, следе Хрвати с 9 хиљада и Мађари с 5 хиљада. Емиграција осталих 
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народа и националних мањина износила је од 1 до 3 хиљаде. На основу 
наведеног објашњења, број од 10 хиљада фолксдојчера из два логора у 
Војводини приказали смо у емиграцији. Дакле, укупан салдо спољних 
миграција за републику Србију је 302 хиљаде, за централну Србију 48, 
за Војводину 252 и за Косово и Метохију 2 хиљаде. 

Број укупно непогинулих по подручјима (табела 3.14, нерођени + 
миграциони салдо) износи: република Србија – 175 хиљада, централна 
Србија – 119 хиљада, Војводина – 43 хиљаде и Косово и Метохија – 13 
хиљада. Салдо унутрашњих миграција за републику Србију је +219 хи-
љада, за централну Србију -4 хиљаде, за Војводину +226 хиљада, за 
Косово и Метохију -3 хиљаде. Укупан миграциони салдо за републику 
Србију је -83 хиљаде, за централну Србију -52 хиљаде, за Војводину -26 
хиљада и за Косово и Метохију -5 хиљада. Салдо спољних миграција 
(емиграција и имиграција), приказан у табели 3.13, истоветан је са из-
носом приказаним у овој табели. 

Укупно непогинули по националном саставу (нерођени + мигра-
циони салдо + асимилациони салдо) имају условно позитивне и нега-
тивне вредности. Народи и националне мањине код којих је износ до-
сељавања и преласка других народа и националних мањина у њихову 
веру и нацију (конвертитство)7 већи од износа исељавања и конвертит-
ства сопственог народа имају позитиван салдо и обрнуто. 

Укупно непогинулих Срба и Црногораца у републици Србији, по 
Кочовићу, има +122 хиљаде. Овако велик позитиван број првенствено 
произлази из великог броја (+190 хиљада) позитивног миграционог 
салда. Укупно непогинулих Албанаца је +41 хиљада, што првенствено 
произлази из високог броја (+43 хиљаде) асимилованих. Укупан број не-
погинулих Немаца је -321 хиљада, што првенствено произлази из вели-
ког броја негативног миграционог салда (-270 хиљада), а потом и великог 
броја (48 хиљада) конвертита – Немаца који су прешли у друге народе. 

Из табеле 3.15 видимо да су укупни стварни (ратни) губици репу-
блике Србије 227 хиљада, централне Србије 141 хиљаду, Војводине 76 
хиљада и Косова и Метохије 10 хиљада. За Војводину је у категорији 
укупно непогинули урачунато 10 хиљада емиграната – фолксдојчера из 
два логора у Војводини. Ових 10 хиљада Немаца није обухваћено попи-
сом 1948. године (видети стр. 42 студије).8 Произлази да су демографски 
губици Војводине мањи за 10 хиљада од приказаних, те да су и стварни 
(ратни) губици за 10 хиљада мањи од приказаних, тј. да износе само 66 
                                                 

7 БОГАВАЦ, Т. (1994). Нестајање Срба (Ниш: Просвета). 
8 КОЧОВИЋ, Б. Ibid, стр. 42. 
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хиљада. Ово даље значи и да стварне губитке републике Србије треба 
умањити за још 10 хиљада, па они износе 217 хиљада. 

Највеће губитке по националном саставу у републици Србији 
имали су Срби и Црногорци – 151 хиљаду, затим Јевреји – 26 хиљада и 
Немци – 16 хиљада. Стварни губици осталих народа и националних 
мањина крећу се у интервалу од 1 до 6 хиљада. Стварни губици Срба и 
Црногораца у централној Србији су 114, у Војводини 33 и на Косову и 
Метохији 4 хиљаде. 

 
Табела 3.15 Демографски и стварни (ратни) губици 1948. године, 
     у хиљадама 

ДЕМОГРАФСКИ
ГУБИЦИ НАРОДНОСТ 
I II 

УКУПНО 
НЕПОГИНУЛИ 

СТВАРНИ 
(РАТНИ) 
ГУБИЦИ 

НЕРОЂЕНИ СПОЉНЕ 
МИГРАЦИЈЕ 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
СРБИ И ЦРНОГОРЦИ -29 -241 +122 -151 74 -16 
ХРВАТИ -18 -13 14 -4 1 -8 
СЛОВЕНЦИ +5 -1 +6 -1 0 0 
МУСЛИМАНИ -24 -12 18 -6 5 -1 
МАКЕДОНЦИ +1 -1 +2 -1 0 0 
БУГАРИ -2 -1 1 -1 0 0 
РУСИ И УКРАЈИНЦИ -9 -4 6 -3 0 -1 
ЧЕСИ И СЛОВАЦИ -2 0 1 -1 0 +1 
НЕМЦИ -337 -290 321 -16 3 -271 
МАЂАРИ +25 -8 +28 -3 3 -2 
ЈЕВРЕЈИ -29 -29 3 -26 1 -2 
ЦИГАНИ -1 -4 +4 -5 0 +1 
АЛБАНЦИ +38 -6 +41 -3 3 0 
РУМУНИ И ВЛАСИ +10 -6 +13 -3 2 -1 
ТУРЦИ -29 -3 28 -1 0 -2 
ОСТАЛИ -1 -2 +1 -2 0 0 
УКУПНО -402 -621 175 -227 92 -302 
ЦЕНТРАЛНА СРБИЈА  
СРБИ И ЦРНОГОРЦИ -224 -196 110 -114 62 -20 
ХРВАТИ -8 -2 7 -1 0 -1 
СЛОВЕНЦИ +2 -1 +3 -1 0 0 
МУСЛИМАНИ -14 -10 9 -5 4 -1 
БУГАРИ -2 -1 1 -1 0 0 
РУСИ И УКРАЈИНЦИ -9 -5 7 -2 0 -3 
ЧЕСИ И СЛОВАЦИ -3 -2 2 -1 0 -1 
НЕМЦИ -14 -13 13 -1 0 -12 
МАЂАРИ -6 -6 5 -1 0 -5 
ЈЕВРЕЈИ -9 -9 1 -8 0 -1 
ЦИГАНИ +7 -2 +9 -2 0 0 
АЛБАНЦИ +2 0 +2 0 0 0 
РУМУНИ И ВЛАСИ +22 -5 +24 -2 1 -2 
ОСТАЛИ -4 -4 2 -2 0 -2 
УКУПНО -260 -256 119 -141 67 -48 
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ДЕМОГРАФСКИ
ГУБИЦИ НАРОДНОСТ 
I II 

УКУПНО 
НЕПОГИНУЛИ 

СТВАРНИ 
(РАТНИ) 
ГУБИЦИ 

НЕРОЂЕНИ СПОЉНЕ 
МИГРАЦИЈЕ 

ВОЈВОДИНА  
СРБИ И ЦРНОГОРЦИ +205 -37 +238 -33 8 +4 
ХРВАТИ -9 -11 6 -3 1 -7 
СЛОВЕНЦИ +4 0 +4 0 0 0 
МУСЛИМАНИ 0 -1 +1 -1 0 0 
МАКЕДОНЦИ +1 -1 +2 -1 0 0 
РУСИ И УКРАЈИНЦИ 0 +1 +1 -1 0 +2 
ЧЕСИ И СЛОВАЦИ +1 +2 +1 0 0 +2 
НЕМЦИ -323 -277 308 -15 3 -259 
МАЂАРИ +31 -2 +33 -2 3 +3 
ЈЕВРЕЈИ -19 -19 2 -17 1 -1 
ЦИГАНИ -1 -1 +1 -2 0 +1 
РУМУНИ -12 -1 11 -1 1 +1 
ОСТАЛИ +3 +2 +3 0 0 +2 
УКУПНО -119 -345 43 -76 17 -252 
КОСОВО И МЕТОХИЈА  
СРБИ И ЦРНОГОРЦИ -10 -8 6 -4 4 0 
ХРВАТИ -1 0 1 0 0 0 
СЛОВЕНЦИ -1 0 1 0 0 0 
МУСЛИМАНИ -10 -1 10 0 1 0 
ЈЕВРЕЈИ -1 -1 0 -1 0 0 
ЦИГАНИ -7 -1 6 -1 0 0 
АЛБАНЦИ +36 -6 +39 -3 3 0 
ТУРЦИ -29 -3 28 -1 0 -2 
ОСТАЛИ 0 0 0 0 0 0 
УКУПНО -23 -20 13 -10 8 -2 

Извор: КОЧОВИЋ, Б. Ibid, прилози бр. 27, 28 и 29, стр. 176, 177 и 178, 
 обрада аутора. 
НАПОМЕНА: Износ демографских губитака и износ категорије „стварни губици“ 

Кочовић приказује с негативним предзнаком. У категорији „укупно 
нeпогинули“ позитиван салдо приказује с позитивним предзнаком, а 
негативан салдо бројем без предзнака. Категорију „нерођени“ у до-
датој колони такође не представља с негативним предзнаком. 

 
Демографски губици, колона „II“, су прерачунати губици проце-

не Богољуба Кочовића, у којима су изостављене унутрашње миграције 
у Југославији које се односе на Србију и њена подручја, а узете у обзир 
асимилације између народа и националних мањина у оквиру подручја 
Србије. Овако прерачунате Кочовићеве податке за демографске губит-
ке приказали смо у табели 3.10, а они су потребни да би се омогућила 
упоредивост с подацима за демографске губитке код других аутора. 
Одузимањем збира „нерођених“ и спољне миграције од овако израже-
них демографских губитака добијају се исти подаци за стварне (ратне) 
губитке као и по Кочовићевом рачуну. 
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3.2.2 Процена демографских губитака Владимира Жерјавића 
 
Владимир Жерјавић је урадио процену демографских губитака на-

сталих због Другог светског рата за Југославију у целини, затим поједи-
начно за сваку републику, а за републику Србију је процену направио 
и за њена подручја, централну Србију и покрајине. Поред процене гло-
балног броја демографских губитака, урадио је и процену по национал-
ном саставу.  

Демографске губитке Србије Жерјавић израчунава и презентује на 
два начина. Прво, демографске губитке за Србију у целини и за њена 
подручја израчунава као разлику између процењеног становништва за 
1948. годину под претпоставком да није било рата и броја становника 
утврђеног на попису 1948. године. По овој процени, демографски губи-
ци Србије као целине износе 612 хиљада, Србије ван покрајина 419 хи-
љада, Војводине 142 хиљаде и Косова и Метохије 51 хиљаду становни-
ка. Друго, по процени којом се унутрашње миграције Југославије које се 
односе на Србију изостављају из рачуна, демографски губици Србије 
износе: за Србију у целини 848 хиљада, за Србију ван покрајина 392 хи-
љаде, за Војводину 405 хиљада и за Косово и Метохију 51 хиљаду (табе-
ла 3.18). Овакав начин представљања даје реалнију слику о демограф-
ским губицима Србије, с обзиром на то да су миграције, односно досе-
љавања из осталих република Југославије у Србију, непосредно после 
Другог светског рата биле веома изражене. 

Пре детаљне анализе глобалних бројева демографских губитака 
Србије, затим анализе по појединим категоријама и по националном са-
ставу, приказаћемо и анализирати преглед годишњих стопа пораста ста-
новништва Југославије и свих република и покрајина у периоду 1921-
1961. године, израчунатих од стране демографске статистике, те изра-
чунатих и претпостављених од стране Жерјавића (табела 3.16). 

Детаљном анализом кретања стопе годишњег пораста, коју Жер-
јавић израчунава за период 1931-1941. године и коју претпоставља за 
период 1941-1948. године за Југославију, републике и покрајине, могу 
се уочити одступања од тренда у кретању стопе у периоду пре рата и 
периоду после рата, како по времену тако и по међусобном упоређењу 
између република. Промене код стопе годишњег пораста, у израчуна-
вању које врши Жерјавић, одступају од тока и фазе демографске тран-
зиције у којој се налазило становништво Југославије и појединих репу-
блика. Такве промене стопа су довеле до неоправданог смањења или 
повећања израчунатог броја становништва, а тиме и демографских гу-
битака, једне републике на рачун друге. 
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Табела 3.16 Поређење стопа пораста становништва по интервалима 
     у периоду 1921-1961. године 

ТЕРИТОРИЈА 1921-1931. 1931-1941. 1941-1948. 1948-1953. 1953-1961. 
1 2 2а 3 3а 4 5 5а 6 6а 

БОСНА И  
ХЕРЦЕГОВИНА 2,08 2,06 2,06 1,95 1,66 2,08 2,06 1,77  

ЦРНА ГОРА 1,46  1,57 1,59 1,60 2,10 2,15 1,46 1,45 
ХРВАТСКА 0,90 0,98 0,96 0,97 0,96 1,02 0,82 0,68  
МАКЕДОНИЈА 1,69  1,51  1,60 2,41 2,39 0,92 0,91 
СЛОВЕНИЈА 0,80 0,81 0.73 0,72 0,76 0,89 0,86 0,68  
СРБИЈА УКУПНО 1,73 1,72 1,44 1,43 1,11 1,34 1,33 1,14  
СРБИЈА ВАН 
ПРОКРАЈИНА 2,19 2,16 1,67 1,68 1,16 1,56  0,95  

ВОЈВОДИНА 0,65  0,65 0,64 0,59 0,49 0,43 1,11 1,10 
КОСОВО И  
МЕТОХИЈА 2,31 2,28 2,10 2,06 1,97 2,10 2,07 2,24 2,21 

ЈУГОСЛАВИЈА 1,50  1,38 1,36 1,20 1,40 1,39 1,10 1,09 

Извор: ЖЕРЈАВИЋ, В. Ibid, стр. 23, обрада аутора. 
НАПОМЕНА: У колонама означеним са 2а, 3а, 5а и 6а, на местима на којима је по-

грешна вредност стопе пораста становништва дата је тачно израчу-
ната вредност. 

 
Табела 3.17 Индекс кретања годишње стопе пораста 
     становништва Југославије 

ИНДЕКС ПОРАСТА – ПАДА 
(ПЕРИОД 1921-1931) = 100 

ТЕМПО РАЗВОЈА 
СТОПЕ ПОРАСТА 
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1921-1931. 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 – – – – – – – – – – 

1931-1941. 90,7 94,7 108,9 99,0 89,4 88,9 83,1 77,8 98,5 90,4 90,7 94,7 108,9 99,0 89,4 88,9 83,1 77,8 98,5 90,4 

1941-1948. 80,0 80,6 109,6 98,0 94,7 93,8 64,5 53,7 90,8 86,4 88,2 85,1 100,6 99,0 106,0 105,6 77,6 69,0 92,2 95,6 

1948-1953. 92,3 100,0 147,3 83,7 141,4 106,2 77,3 72,2 66,2 90,8 115,8 124,1 134,4 85,4 149,4 113,2 119,8 139,8 72,9 105,1 

1953-1961. 72,7 85,9 99,3 69,4 53,8 84,0 66,3 44,0 169,2 96,9 78,4 85,9 67,4 82,9 38,1 79,1 85,7 60,9 255,8 106,8 

Извор: Израчунато на основу података табеле 3.16. 
НАПОМЕНА: У рачун су узете исправљене, тј. тачне вредности из наведене табеле. 
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Годишња стопа пораста за Југославију у послератном периоду 
(1921-1931) износи 1,50%. Ово је период повећаног фертилитета и по-
већаног пораста становништва. Период 1931-1941. године је период сма-
њеног – стабилизованог фертилитета и наталитета, који већ поприма 
тенденције које су постојале у предратном времену. Додатни утицај на 
смањење фертилитета у овом периоду је имала велика светска економ-
ска криза. Стопа годишњег пораста у овом периоду је 1,36%. Индекс 
динамике, тј. смањења годишње стопе пораста у периоду 1931-1941. у 
односу на период 1921-1931. године, износи 90,7 (табела 3.17). У наред-
ном периоду, 1941-1948. године, за случај да није било рата, Жерјавић 
предвиђа већи индекс пада стопе пораста него што је био између два 
наведена периода и он износи 88,2. За овакво нагло смањење годишње 
стопе пораста нема никаквих посебних разлога, сем смањења до којег 
долази у процесу демографске транзиције, које сасвим сигурно није тако 
нагло у тако кратком временском периоду. Дакле, применом евидентно 
ниске годишње стопе пораста од 1,20% за период 1941-1948. године ра-
чуном – проценом, добија се мањи број становника Југославије за 1948. 
годину. 

Посебно критично питање је претпостављање годишњих стопа по-
раста по републикама и покрајинама у оквиру овако већ ниске укупне 
стопе (1,20%) за Југославију. Управо овим разматрањем се расветљава 
научно неутемељена прениска годишња стопа пораста за Србију ван по-
крајина, с једне стране, и превисоке стопе пораста за Хрватску, Слове-
нију и Црну Гору, с друге стране. Овакве стопе су резултовале мањи 
број израчунатог становништва у 1948. години за централну Србију, а ве-
ћи за Хрватску, Словенију и Црну Гору. 

Наиме, судећи по стопи годишњег пораста, у Хрватској после Пр-
вог светског рата није било никаквог повећања наталитета, тј. стопа пора-
ста од 0,98% (1921-1931) једнака је стопи пораста у периоду 1931-1941 
(0,97%), као и претпостављеној стопи пораста у периоду 1941-1948. го-
дине (0,96%). Дакле, стопа пораста је стагнирала у целом периоду од 
1921. до 1948. године. Надаље, регистрована стопа годишњег пораста у 
периоду 1948-1953, у периоду тзв. „бејби бума“, била је знатно нижа 
(0,82%) од стопе у предратном периоду и од претпостављене стопе за 
период 1941-1948. године. Наведено кретање стопе илустровано је и 
индексима динамике у табели 3.17. Нелогичност је толико очигледна, 
чак апсурдна са становишта демографске науке, а претпостављена сто-
па пораста потпуно неприхватљива. Жерјавић је за период 1948-1953, 
као просечну годишњу стопу пораста, уписао у табелу податак 1,02%. 
Поред мноштва мањих грешака, које се виде у табели 3.16, ова очиглед-
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но није те врсте, већ произвољно написан податак, како би се у површном 
читању табеле створио утисак о вишој стопи пораста у послератном пе-
риоду од оне претпостављене за период 1941-1948. године. 

За Црну Гору, по Жерјавићу, стопа пораста се непрекидно повећа-
вала у свим периодима до 1953. године. Калкулације са стопама пораста 
становништва Словеније су изражене у далеко мањој мери. 

Наведена неоснована повећања стопе пораста и већег броја изра-
чунатог становништва за 1948. годину урађена су на рачун стопе пора-
ста централне Србије, тј. њеним смањењем и смањеном проценом из-
рачунатог становништва централне Србије у 1948. години. 

Оваквим приступом, Жерјавић израчунава да су демографски гу-
бици за Србију проузроковани Другим светским ратом 848 хиљада, од 
тога у Србији ван покрајина 392 хиљаде, у Војводини 405 хиљада и на 
Косову и Метохији 51 хиљада (табела 3.18). Демографски губици, из-
ражени процентуално у односу на предратни број становника (по Жер-
јавићу, процењен број становника за 1941. годину), износе за Србију 
12,83%, за Србију ван покрајина 9,33%, за Војводину 23,38% и за Косо-
во и Метохију 7,51%. У табели 3.18 колона „миграције у Војводину“ 
представља досељавање у Војводину у оквиру колонизације из осталих 
република и Србије ван покрајина. Колона „миграција остало“ предста-
вља унутрашње миграцију у оквиру Југославије мимо колонизације. 
Кретање становништва и демографске губитке за републике и покраји-
не Жерјавић приказује и по националном саставу (табела 3.19). 

 
Табела 3.18 Демографски губици Србије по подручјима 1948. године, 
     у хиљадама 

ИЗРАЧУНАТО ДЕМОГРАФСКИ 
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У 
АПСОЛУТ. 
ИЗНОСУ 

У % У 
ОДНОСУ 
НА 1941. 

СРБИЈА 
УКУПНО 5.726 6.611 7.140 6.528 -612 +188 +48 -848 12,83 

СРБИЈА ВАН 
ПОКРАЈИНА 3.550 4.200 4.556 4.137 -419 -38 +11* -392 

 9,33 

ВОЈВОДИНА 1.624 1.732 1.805 1.663 -142 +226 +37 -405 
 23,38 

КОСОВО И 
МЕТОХИЈА 552 679 779 728 -51 – – -51 7,51 

Извор: ЖЕРЈАВИЋ, В. Ibid, табела 16, стр. 32, извод аутора. 
* Видети табелу 14, стр. 30 у наведеном извору. 
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Демографске губитке Жерјавић рашчлањује на следеће категори-
је: чисти демографски губици (изостали наталитет), стварни демограф-
ски губици, емиграција, ратни губици (умрли у иностранству и погину-
ли, убијени и умрли у земљи). Под категоријом „стварни демографски 
губици“, подразумева емиграцију у иностранство и ратне губитке за-
једно (блок схема 3.2). Све категорије, сем чистих демографских губи-
така, приказује и по националном саставу. 

 
Блок схема 3.2 – Категорије демографских губитака 

 
Табела 3.19 Национални састав демографских губитака Србије 
     1948. године, у хиљадама 

ДЕМОГРАФСКИ ГУБИЦИ 
НАРОДНОСТ РЕПУБЛИКА 

СРБИЈА 
СРБИЈА ВАН 
ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА КОСОВО И 

МЕТОХИЈА 
СРБИ 384 326 52 6 
ХРВАТИ 13 1 11 1 
СЛОВЕНЦИ 1 – – 1 
МУСЛИМАНИ 29* 24 – 4 
ЧЕХОСЛОВАЦИ 4 4 – – 
РУСИ/УКРАЈИНЦИ 7** 8 – – 
АЛБАНЦИ 26 - – 26 
МАЂАРИ 7 – 7 – 
НЕМЦИ 327 15 312 – 
РУМУНИ/ВЛАСИ 4 – 4 – 
РОМИ 3 – 1 2 
ТУРЦИ 10 – – 10 
ЈЕВРЕЈИ 28 9 18 1 
ОСТАЛИ 5 5 – – 
УКУПНО 848 392 405 51 

Извор: ЖЕРЈАВИЋ, В. Ibid, табеле 22, 22а, 23 и 24, стр. 42, 44, 45 и 46,  
   извод аутора. 
* Збир за 1 већи. 
** Збир за 1 мањи. 
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На основу примењене методологије, детаљно објашњене у поглав-
љу 1.3.7, Жерјавић долази до следећих вредности демографских губита-
ка за Србију по категоријама: табеле 3.20, 3.21 и 3.22. 

 
Табела 3.20 Чисти демографски губици 1948. године, у хиљадама 

 РЕПУБЛИКА 
СРБИЈА 

СРБИЈА ВАН 
ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

КОСОВО И 
МЕТОХИЈА 

ПРИРОДНИ ПРИРАШТАЈ* 
                  1941-1948. 

529 356 73 100 

     -44%    1945-1948. 233 157 32 44 

     = 56%  1941-1945. 296 199 41 56 

% ЧИСТИХ ДЕМОГРАФСКИХ  
ГУБИТАКА 50 60** 36 27 

АПСОЛУТНИ ИЗНОС ЧИСТИХ  
ДЕМОГРАФСКИХ ГУБИТАКА 150 120 15 15 

Извор: ЖЕРЈАВИЋ, В. Ibid, табела 25, стр. 51, извод аутора. 
* Жерјавић је природни прираштај израчунао множењем процењеног броја станов-

ника за 1941. годину седмогодишњом стопом пораста. 
** У изворној табели стоји број 50. Увидом у текст и прорачуном, утврдили смо да је 

тачан број 60. 
 

Табела 3.21 Емиграција 1939-1948. године, у хиљадама 

НАРОДНОСТ РЕПУБЛИКА 
СРБИЈА 

СРБИЈА ВАН 
ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА КОСОВО И 

МЕТОХИЈА 
СРБИ 56 55 1 - 
ХРВАТИ 3 – 3 – 
МУСЛИМАНИ 7 5 – 2 
ЧЕХОСЛОВАЦИ 5 5 – – 
РУСИ 4 4 – – 
МАЂАРИ 2 – 2 – 
НЕМЦИ 299 13 286 – 
РУМУНИ 4 4 – – 
АЛБАНЦИ 2 – – 2 
ТУРЦИ 8 – – 8 
ЈЕВРЕЈИ 3 1 2 – 
ОСТАЛИ 3 3 – – 

УКУПНО 395 (396) 86 (90) 297 (294) 12 

Извор: ЖЕРЈАВИЋ, В. Ibid, табела 26, стр. 54, извод аутора. 
НАПОМЕНА: У загради је тачан збир по колонама. 
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Србија је имала велику емиграцију, близу 400 хиљада становника. 
Највећи удео у емиграцији представља исељавање Немаца – 299 хиљада, 
потом исељавање Срба – 56 хиљада. У број од 56 хиљада Срба улази 40 
хиљада заробљеника који су по ослобођењу остали у иностранству. Жер-
јавић не наводи да је у овом периоду било имиграције, те подаци у табе-
ли 3.21 истовремено представљају и салдо спољних миграција. 

За убијене или умрле у иностранству, као категорију ратних губи-
така, даје посебан преглед (табела 3.22). 

Табела 3.22 Убијени или умрли у иностранству, у хиљадама 

 РЕПУБЛИКА 
СРБИЈА 

СРБИЈА ВАН 
ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА КОСОВО И 

МЕТОХИЈА 
У НЕМАЧКОЈ, УКЉУЧУЈУЋИ 
ПОЉСКУ И АУСТРИЈУ 
СРБИ У МАТХАУЗЕНУ 12 12 – – 
СРБИ РАЗНЕ ЛОКАЦИЈЕ 8 6 2 – 
ЈЕВРЕЈИ 9 – 8 1 
УКУПНО 29 18 10 1 
СРБИ У НОРВЕШКОЈ 1 1 – – 
УКУПНО 30 19 10 1 

Извор: ЖЕРЈАВИЋ, В. Ibid, табела 27, стр. 59, извод аутора. 

Сумарни приказ Жерјавићеве процене демографских губитака за 
Србију и њена подручја по категоријама и националном саставу дат је 
у табели 3.23. Из ове табеле се види да су демографски губици Србије 
у целини 848 хиљада, од тога ратни губици чине 303 хиљаде, чисти де-
мографски губици, односно изостали наталитет, 150 хиљада и емигра-
ција у иностранство 395 хиљада. Демографски губици Србије ван по-
крајина износе 392 хиљаде, од тога ратни губици чине 186 хиљада, изо-
стали наталитет 120 хиљада и емиграција у иностранство 86 хиљада. 
Демографски губици Војводине износе 405 хиљада, од тога ратни гу-
бици чине 93 хиљаде, изостали наталитет 15 хиљада и емиграција у 
иностранство 297 хиљада. У демографским губицима Војводине најве-
ће учешће имају Немци – 312 хиљада, од тога ратни губици чине 23 хи-
љаде, изостали наталитет 3 хиљаде, а емиграција у иностранство изно-
си 286 хиљада. Демографски губици Косова и Метохије износе 51 хи-
љаду, од тога ратни губици чине 24 хиљаде, изостали наталитет 15 хи-
љада и емиграција у иностранство 12 хиљада. Скоро половину демо-
графских губитака Србије у целини чини емиграција у иностранство (395 
хиљада), тачније 46,58%. Демографски губици Србије у целини без еми-
грације немачког становништва износе 549 хиљада, централне Србије 
379 хиљада, а Војводине 119 хиљада. 
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Табела 3.23 Демографски и ратни губици, у хиљадама 
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
СРБИ 384 118 266 55 211 21 190 
ХРВАТИ 13 3 10 3 7 – 7 
СЛОВЕНЦИ 1 – 1 – 1 – 1 
МУСЛИМАНИ 29 7 22 7 15 – 15 
ЧЕХОСЛОВАЦИ 4 – 4 4 – – – 
РУСИ/УКРАЈ. 7 – 7 4 3 – 3 
АЛБАНЦИ 26 10 16 2 14 – 14 
МАЂАРИ 7 4 3 2 1 – 1 
НЕМЦИ 327 4 323 299 24 – 24 
РУМУНИ/ВЛАСИ 4 – 4 4 – – – 
РОМИ 3 1 2 – 2 – 2 
ТУРЦИ 10 1 9 8 1 – 1 
ЈЕВРЕЈИ 28 2 26 3 23 9 14 
ОСТАЛИ 5 – 5 4 1 – 1 
УКУПНО 848 150 698 395 303 30 273 
СРБИЈА ВАН ПОКРАЈИНА 
СРБИ 326 110 216 55 161 19 142 
ХРВАТИ 1 1 – – – – – 
МУСЛИМАНИ 24 6 18 5 13 – 13 
ЧЕХОСЛОВАЦИ 4 – 4 4 – – – 
РУСИ 8 1 7 4 3 – 3 
НЕМЦИ 15 1 14 13 1 – 1 
ЈЕВРЕЈИ 9 1 8 1 7 – 7 
ОСТАЛИ 5 – 5 4 1 – 1 
УКУПНО 392 120 272 86 186 19 167 
ВОЈВОДИНА 
СРБИ 52 5 47 – 47 2 45 
ХРВАТИ 11 2 9 3 6 – 6 
МАЂАРИ 7 4 3 2 1 – 1 
НЕМЦИ 312 3 309 286 23 – 23 
РУМУНИ 4 – 4 4 – – – 
ЈЕВРЕЈИ 18 1 17 2 15 8 7 
РОМИ 1 – 1 – 1 – 1 
УКУПНО 405 15 390 297 93 10 83 
КОСОВО И МЕТОХИЈА 
СРБИ 6 3 3 – 3 – 3 
ХРВАТИ 1 – 1 – 1 – 1 
СЛОВЕНЦИ 1 – 1 – 1 – 1 
МУСЛИМАНИ 4 – 4 2 2 – 2 
АЛБАНЦИ 26 10 16 2 14 – 14 
ТУРЦИ 10 1 9 8 1 – 1 
РОМИ 2 1 1 – 1 – 1 
ЈЕВРЕЈИ 1 – 1 – 1 1 – 
УКУПНО 51 15 36 12 24 1 23 

Извор: ЖЕРЈАВИЋ, В. Ibid, табеле 33, 33а, 34 и 35, стр. 66, 67, 68 и 69, 
   извод аутора. 



– 107 – 

3.2.3 Процена демографских губитака Животија Ђорђевића 
 
Применом методологије детаљно анализиране у поглављу 1.3.8, 

Ђорђевић израчунава демографске губитке проузроковане Другим свет-
ским ратом у 1948. години за републику Србију у износу 926 хиљада, 
за централну Србију 544 хиљаде, за Војводину 205 хиљада и за Косово 
и Метохију177 хиљада становника (табела 3.24). 

 
Табела 3.24 Демографски губици Србије 1948. године, у хиљадама 

ИЗРАЧУНАТО ПОДРУЧЈЕ ПОПИС 
1931. 1941. 1948. 

ПОПИС 
1948. 

ДЕМОГРАФСКИ 
ГУБИЦИ ПРИМЕДБА 

ЦЕНТРАЛНА 
СРБИЈА 3.412 4.084 4.684 4.137 544 547 

ВОЈВОДИНА 1.616 1.753 1.868 1.663 205 – 
КОСОВО И 
МЕТОХИЈА 582 699 803 728 177 75 

РЕПУБ.СРБИЈА 5.610 6.533 7.355 6.528 926 827 

Извор: ЂОРЂЕВИЋ, Ж. Ibid, табела бр. 126, стр. 187, обрада аутора. 
НАПОМЕНА: У колони „примедба“, на местима на којима постоје одступања, дате 

су тачне вредности које се добију кад се од израчунатог становништва 
за 1948. годину одузме број становника утврђен пописом 1948. године. 

 
О непрецизности у рачуну Животија Ђорђевића довољно је рече-

но у поглављу 1.3.8. Сумарни подаци демографских губитака републике 
Србије, приказани у табели 3.24, то још једном потврђују. Демографски 
губици Косова и Метохије по његовом рачуну износе 177 хиљада, а 
разлика између процењеног и пописаног становништва за 1948. годину 
показује да је демографски губитак Косова и Метохије 75 хиљада. 

Демографски губици приказани по националном саставу (табела 
3.25) дају непрегледну слику стања за народе и националне мањине 
код којих су биле изражене унутрашње миграције у оквиру Југослави-
је. Нпр. демографски губици Срба у централној Србији су већи (525 хи-
љада) од њихових губитака у целој републици Србији (519 хиљада). За 
Војводину не видимо да ли је уопште било губитака Срба и колики су, 
видимо само да их је више 118 хиљада. Запажамо да су на Косову и Ме-
тохији високи демографски губици Срба (112 хиљада). 

Демографске губитке по процени Животија Ђорђевића није могу-
ће прерачунати и приказати њихов износ без учешћа миграције у окви-
ру Југославије и асимилација у оквиру појединих подручја, јер Ђорђе-
вић у свом раду нема податке о унутрашњим миграцијама и асимила-
цији. Прерачунати подаци би дали реалнију слику о демографским гу-
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бицима Србије, о губицима по категоријама и националном саставу, и 
омогућили поређење резултата с резултатима осталих аутора. 

 
Табела 3.25 Демографски губици Србије по националном саставу 
     1948. године, у хиљадама. 

ДЕМОГРАФСКИ ГУБИЦИНАЦИОНАЛНА 
ПРИПАДНОСТ ЦЕНТРАЛНА 

СРБИЈА ВОЈВОДИНА КОСОВО И 
МЕТОХИЈА 

РЕПУБЛИКА 
СРБИЈА 

СРБИ -525 +118 -112 -519 
ЦРНОГОРЦИ – +31 -1 +30 
ХРВАТИ -1 -2 -1 -4 
СЛОВЕНЦИ +3 +5 -1 +7 
МУСЛИМАНИ -7 – -10 -17 
МАКЕДОНЦИ – – +1 +1 
БУГАРИ -4 - – -4 
РУСИ И 
УКРАЈИНЦИ -5 – – -5 

ЧЕХОСЛОВАЦИ -3 -4 – -7 
ПОЉАЦИ – +1 – +1 
НЕМЦИ И  
АУСТРИЈАНЦИ -14 -329 – -343 

МАЂАРИ -1 +14 – +13 
ЈЕВРЕЈИ -9 -18 – -27 
ЦИГАНИ – -5 -12 -17 
ШИПТАРИ +2 – -10 -8 
ТУРЦИ -3 – -31 -34 
РУМУНИ И ВЛАСИ +25 -18 – +7 
ОСТАЛИ -2 +2 – – 
УКУПНО -544 -205 -177* -926 

Извор: ЂОРЂЕВИЋ, Ж. Ibid, табеле бр. 90, 93, 94 и 95, стр. 164, 167 и 168, 
   извод аутора. 
* У изворној табели бр. 95, на стр. 168, на овом месту штампарском грешком стоји 
 број 117. У овој табели је уписан тачан број. 

 
 

3.2.4 Процена демографских губитака Миладина Ковачевића 
 
На основу презентоване методологије, Миладин Ковачевић9 изво-

ди закључак да ратни губици (а правилно је „жртве рата“) Срба за Ср-
бију и Црну Гору обухваћени пописом износе 114.665 становника, што 
у односу на укупно обухваћене губитке (159.296) представља 72,0%. 
Применом односа добијеног на основу резултата пописа жртава рата 
                                                 

9 КОВАЧЕВИЋ, М. Ibid, стр. 157. 
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према укупним ратним губицима у Жерјавићевој процени, Ковачевић 
израчунава да ратни губици Срба за Србију и Црну Гору износе 195.130 
становника. Међутим, број жртава код Срба (114.665) према укупном 
броју жртава (596.587 по подацима Миладина Ковачевића) чини 19,22%, 
а 19,22% укупног броја процењених ратних губитака по Жерјавићу 
(1.027.000) даје 197.389. 

По процени Владимира Жерјавића, ратни губици Срба за Србију 
и Црну Гору заједно износе 211.000 + 6.000 = 217.000 становника. Кова-
чевић констатује да је процена добијена прерачунавањем (195.130) бли-
ска Жерјавићевој процени (217.000) и износи суд да су ратни губици 
Срба за територију Србије и Црне Горе око 200 хиљада становника. 

Закључак је да су процењени ратни губици Срба за Србију и Црну 
Гору по Ковачевићу мањи за 21.870 од Жерјавићеве процене, те да је 
својом проценом постигао супротан ефекат. Међутим, да би његов рад 
био сагледан у целини, треба рећи да је, по примењеној методологији, 
Ковачевић израчунао да су ратни губици Срба у Босни и Херцеговини 
већи за 55.940, а у Хрватској за 37.590, него у процени Жерјавића. Укуп-
но, на нивоу Југославије, Ковачевић је израчунао да су ратни губици 
Срба за 67.000 становника већи од оних које у својој процени даје Жер-
јавић. 

У табели 3.26 приказујемо ратне губитке Срба у Србији, по мето-
дологији коју је применио Ковачевић, користећи тачне податке из по-
писа жртава рата из 1964. године. Ратни губици Срба у Србији износе 
203.346, што је за 7.654 мање од Жерјавићеве процене. 

 
Табела 3.26 Ратни губици Срба у Србији 

РАТНИ ГУБИЦИ 
ЖРТВЕ ПО ПОПИСУ

КОВАЧЕВИЋ ЖЕРЈАВИЋ РАЗЛИКА ТЕРИТОРИЈА 
АПСОЛУТНИ 

ИЗНОС 
% 

АПСОЛУТНИ 
ИЗНОС 

% 
АПСОЛУТНИ 

ИЗНОС 
АПСОЛУТНИ 

ИЗНОС 

ЈУГОСЛАВИЈА 595.323 100,0 1.027.000 100,0 1.027.000 – 

СРБИ 
У СРБИЈИ 118.298 19,8 203.346 19,8 211.000 -7.654 

Извор: – СЗС (1966). Ibid, 
– КОВАЧЕВИЋ, М. Ibid, стр. 153-158 и 
– ЖЕРЈАВИЋ, В. Ibid, табела 36, стр. 70, обрада аутора. 
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3.2.5 Процена демографских губитака Драгољуба Тасића 
 
Демографски губици Југославије проузроковани Другим светским 

ратом, по Драгољубу Тасићу, износе 2.428.000 становника. Број станов-
ника на попису 31. марта 1931. године на предратној територији износи 
13.934.038. Број становника на попису 31. марта 1931. године на после-
ратној територији износи 14.457.606. 

Укупан природни прираштај предратне Југославије за девет годи-
на, у периоду 1931-1939, износи 1.719.396 становника. Ако овом при-
раштају додамо прираштај за још једну годину (израчунат на основу 
просека 1931-1939), онда се добија природни прираштај за 10 година 
од 1.910.445 становника. Кад се овоме дода прираштај на припојеним 
подручјима, онда укупан природни прираштај Југославије у послерат-
ним границама за 10 година износи 1.955.681 становника. 

Укупан број становника Југославије на дан 31. марта 1941. године 
износи 14.457.606 + 1.955.681 = 16.413.287 становника. Процењен број 
становника за 15. март 1948. године је израчунат по формули: 

t
ntn qPP ⋅=+ , односно 

qtPP logloglog 19411948 ⋅+= , 
P1941 = 16.413.287, 
t = 7, 
q = 1,01495. 
Антилогаритмовањем се добија да број становника 1948. године 

износи 18.209.923. Број становника на попису 1948. године износи 
15.772.098. Демографски губици Југославије у послератним границама 
износе 18.209.923 - 15.772.098 = 2.437.825 становника. 

Тасић је за 1948. годину израчунао број становника на 18.200.000, 
што је вероватно резултат заокруживања. На овај начин је и број демо-
графских губитака смањен за око 10 хиљада. По њему, укупни демо-
графски губици Југославије у послератним границама износе 2.428.000 
становника. На основу изнетих параметара није могуће рашчланити де-
мографске губитке по републикама и покрајинама. 

 
 

3.2.6 Жртве рата 1941-1945. године 
 
Резултати пописа жртава рата 1941-1945. године у Србији прегле-

дно су приказани у табели 3.27. 
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Табела 3.27 Жртве рата које су изгубиле живот према категорији, 
     полу и месту боравка пре 6. априла 1941. године 

КАТЕГОРИЈА 

С
РБ

И
ЈА

 У
К
У
П
Н
О

 

П
О
Д
РУ

ЧЈ
Е 

Ц
ЕН

ТР
А
Л
Н
Е 
С
РБ

И
ЈЕ

 

В
О
ЈВ
О
Д
И
Н
А

 

К
О
С
О
В
О

 И
 М

ЕТ
О
Х
И
ЈА

 

Н
ЕП

О
ЗН

А
ТО

 
М
ЕС

ТО
 Б
О
РА

В
К
А

* 

УКУПНО                                                              СВЕГА 
ЖЕНЕ 

147.025 
20.397 

97.728 
10.318 

41.370 
9.309 

7.927 
770 

 

У ИНТЕРНАЦИЈИ                                              СВЕГА 
ЖЕНЕ 

25.599 
8.111 

11.172 
2.263 

13.920 
5.791 

507 
57 

 

У ЗАТВОРУ                                                         СВЕГА 
ЖЕНЕ 

6.852 
494 

4.147 
266 

2.452 
199 

253 
29 

 

У ДЕПОРТАЦИЈИ                                              СВЕГА 
ЖЕНЕ 

637 
217 

111 
17 

464 
170 

63 
30 

 

НА ПРИНУДНОМ РАДУ                                   СВЕГА 
ЖЕНЕ 

1.583 
35 

607 
17 

880 
18 

96 
– 

 

У ДИРЕКТНОМ ТЕРОРУ                                  СВЕГА 
ЖЕНЕ 

40.307 
6.851 

28.035 
4.378 

9.645 
2.177 

2.627 
296 

 

У РАТНОМ ЗАРОБЉЕНИШТВУ                     СВЕГА 
ЖЕНЕ 

– ПРИПАДН. БИВШЕ ЈУГОСЛ. ВОЈСКЕ       СВЕГА 
– ПРИПАДНИЦИ НОВ И ПОЈ                          СВЕГА 

ЖЕНЕ 

4.647 
50 

3.623 
1.024 

50 

3.316 
31 

2.530 
786 
31 

938 
19 

746 
192 
19 

393 
– 

347 
46 

– 

 

У БОРБАМА ОД 6. АПР. ДО 7. ЈУЛА 1941.    СВЕГА 2.767 2.041 477 249  

У НОБ-У И САВЕЗ. ВОЈ. ФОРМАЦ.                СВЕГА 
ЖЕНЕ 

53.239 
1.482 

39.437 
818 

11.115 
575 

2.687 
89 

 

ПРИЛИКОМ БОРБИ И БОМБАРДОВАЊА    СВЕГА 
ЖЕНЕ 

8.635 
2.850 

6.989 
2.334 

878 
270 

768 
246 

 

ОСТАЛЕ КАТЕГОРИЈЕ                                     СВЕГА 
ЖЕНЕ 

1.288 
198 

899 
140 

256 
38 

133 
20 

 

НЕПОЗНАТА КАТЕГОРИЈА                            СВЕГА 
ЖЕНЕ 

1.471 
109 

974 
54 

345 
52 

152 
3 

 

Извор: СЗС (1966). Ibid, извод аутора. 
* У колони „непознато место боравка“, у наведеном извору, страна 8, исказан је 

збирно број жртава којима је непознато место боравка за целу Југославију. Учешће 
броја жртава с непознатим местом боравка у укупном броју жртава Југославије 
износи 0,29%. Можемо претпоставити да и у Србији важи иста пропорција за број 
жртава с непознатим местом боравка. Ово значи да укупан број жртава у Србији 
(147.025) треба повећати за број жртава с непознатим местом боравка, тј. за 0,29%. 
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Укупан број жртава рата које су живот изгубиле у периоду 1941-
1945. у Србији износи 147.025, с тим што је потребно уважити напоме-
ну уз табелу. По категоријама, највеће жртве су пале у НОБ-у и у савез-
ничким формацијама – 53.239, у директном терору – 40.307 и у интер-
нацији – 25.599. По подручјима Србије највећи број жртава је дала цен-
трална Србија – 97.728, затим Војводина – 41.370, а најмање Косово и 
Метохија – 7.927 становника. 

Подсећамо да број жртава рата дат у табели 3.27 није коначан, већ 
да он, по оцени обухвата пописа коју је дала Савезна пописна комиси-
ја, представља 60-65% стварног броја жртава Другог светског рата у 
Србији. 

Укупан број жртава рата које су изгубиле живот у Србији, по по-
пису из 1964. године, а регистроване према месту пописа (општини), 
износи 183.424. По подручјима Србије, број жртава рата је следећи: 
централна Србија – 110.627, Војводина – 66.085, Косово и Метохија – 
6.712. Број жртава рата у Србији регистрованих према месту пописа је 
већи од броја жртава рата регистрованих по месту боравка пре 6. апри-
ла 1941. године. Основни разлог за ово је послератно досељавање из 
осталих република Југославије у Србију и, првенствено, савезна коло-
низација у Војводину. 

 
Табела 3.28 Преживеле жртве рата 1941-1945. године у Србији 

НАЧИН ПОПИСА СРБИЈА 
УКУПНО 

ЦЕНТРАЛНА 
СРБИЈА ВОЈВОДИНА КОСОВО И 

МЕТОХИЈА 
ПРЕМА МЕСТУ БОРАВКА 

ПРЕ 6. АПРИЛА 1941. 203.735 123.818 65.957 13.960 

ПРЕМА МЕСТУ ПОПИСА 
(ОПШТИНИ) 220.118 131.074 78.250 10.794 

Извор: СЗС (1966). Ibid, стр. 58, 79-82, извод аутора. 
 
Напомене везане за обухват пописа и различите вредности у 

укупном броју жртава због разлике у месту регистрације за преживеле 
жртве рата су исте као и за жртве рата које су изгубиле живот. Дакле, 
203.735 становника Србије је у периоду 1941-1945. било искључено из 
процеса репродукције становништва (табела 3.28). 
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3.3 ЖРТВЕ АЛБАНСКОГ ТЕРОРИЗМА НА КОСОВУ И 
  МЕТОХИЈИ И АГРЕСИЈЕ НАТО ПАКТА НА СРБИЈУ 

 
Комитет за прикупљање података о извршеним злочинима против 

човечности и међународног права прикупио је податке о жртвама ал-
банског тероризма на Косову и Метохији за период од 1. I 1998. до 1. XI 
2001. године (табела 3.29). 

 
Табела 3.29 Жртве албанског тероризма на Косову и Метохији 

УБИЈЕНИ ГРАЂАНИ ОТЕТИ И НЕСТАЛИ 
ГРАЂАНИ ЖРТВЕ 

1. I 1998 
– 10. VI 1999.

11. VI 1999 
– 1. XI 2001. 

1. I 1998 
– 10. VI 1999. 

11. VI 1999 
– 1. XI 2001. 

УКУПНО 

СРБИ И ЦРНОГОРЦИ 
– ЦИВИЛИ 87 709 155 1.002 1.953 

АЛБАНЦИ – ЦИВИЛИ 230 67 64 – 361 
ОСТАЛЕ 
НАЦИОНАЛНОСТИ 
– ЦИВИЛИ 

18 71 25 152 266 

ПРИПАДНИЦИ ВЈ 337* – 30 – 367 
ПРИПАДНИЦИ МУП-А 230 – 13 – 243 
НЕИДЕНТИФИКОВАНЕ 
ЖРТВЕ 72 – – – 72 

974 847 287 1.154  
1.821 1.441 

3.262 

Извор: СИМИЋ, И. са сарадницима Комитета – приређивач (2001). 
   Ibid, обрада аутора. 
* Податак се разликује од податка у наведеном извору, јер је број убијених припад-

ника ВЈ умањен за број погинулих припадника ВЈ из Црне Горе. 
 
Укупан број жртава албанског тероризма на Косову и Метохији у 

периоду од 1. I 1998. до 1. XI 2001. године је 3.262. Број жртава у перио-
ду од 1. I 1998. до 10. VI 1999. је 1.261 (убијени + отети и нестали), а број 
жртава у периоду од 11. VI 1999. до 1. XI 2001, тј. у периоду присуства 
међународних снага, је 2.001 (убијени + отети и нестали). У другом пе-
риоду, који је двадесет дана краћи од првог, у присуству међународних 
снага, број цивилних жртава албанског тероризма над неалбанским ста-
новништвом је нагло повећан. Овај податак недвосмислено указује на 
суровост и размере албанског тероризма над неалбанским, првенствено 
српским живљем, с једне стране, а с друге на непредузимљивост или 
благонаклоност међународних безбедносних снага (КФОР) и цивилне 
мисије Уједињених Нација и њених полицијских снага (УНМИК). Важно 
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је напоменути да ови бројеви жртава на Косову и Метохији не обухва-
тају жртве проузроковане НАТО агресијом. 

По подацима Министарства унутрашњих послова републике Срби-
је, у периоду од 1991. године до 27. јула 1998. албански терористи су 
убили 147 грађана, а судбина 118 отетих лица је непозната (табела 3.30). 
Ако броју погинулих (147) додамо и број отетих лица (118), онда је уку-
пан број жртава албанског тероризма у наведеном периоду 265 лица.  

 
Табела 3.30 Убијена лица у терористичким нападима 
     на Косову и Метохији у периоду 1991-1998. године 

ЖРТВЕ 1991. 1992. 1993. 1994. 1995. 1996. 1997. 1998. СВЕГА 

ПРИПАДНИЦИ МУП-а 1 3 2 – 2 4 1 42 55 

ЦИВИЛИ – – – 5 4 6 11 66 92 

УКУПНО 1 3 2 5 6 10 12 108 147 

Извор: РЕПУБЛИКА СРБИЈА (1998). Ibid, стр. 5, изворно. 
 
Влада Савезне републике Југославије је у спомен-књизи под на-

зивом „Јунаци отаџбине“ објавила одвојено податке о жртвама албан-
ског тероризма на Косову и Метохији у периоду од 10. фебруара 1998. 
до 10. јуна 1999. године и податке о жртвама НАТО агресије на СРЈ за 
припаднике војске и полиције. У табели 3.31 приказане су жртве војске 
и полиције које се односе на Србију. Укупне жртве албанског тероризма 
на Косову и Метохији и НАТО бомбардовања у Србији за припаднике 
војске и полиције у периоду 10. II 1998 – 10. VI 1999. године износе 986. 
Укупне жртве припадника војске су 641, а припадника полиције 345. 
Жртве војске и полиције у НАТО бомбардовању су 270, а од албанског 
тероризма 716 лица. 

Укупне жртве НАТО агресије на Србију, погинули и телесно по-
вређени, на основу материјала Окружног јавног тужилаштва у Београ-
ду, за потребе оптужнице против 14 лидера и функционера земаља чла-
ница НАТО пакта које су извршиле агресију на СРЈ, приказујемо у та-
бели 3.32. Укупан број погинулих у Србији, по овом извору, износи 
899, од тога је погинулих цивила 512, припадника ВЈ 240 и 147 припад-
ника полиције. Укупан број телесно повређених је 1.478, од тога 913 
цивила, 38 припадника ВЈ и 527 припадника полиције. На основу пода-
така из табеле видимо да је број погинулих цивилних жртава (512) ве-
ћи од броја погинулих жртава припадника војске и полиције заједно 
(387). Овај податак несумњиво говори о томе да циљеви НАТО бомбар-
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довања нису били искључиво војни, већ да се ради о агресији на државу 
и њене грађане. 

 
Табела 3.31 Жртве припадника војске и полиције од албанског 
     тероризма у периоду 10. II 1998 – 10. VI 1999. године 
     и НАТО агресије на СРЈ 

ПРИПАДНИЦИ 
ЖРТВЕ ОД СТРАНЕ 

ВОЈСКЕ ПОЛИЦИЈЕ 
СВЕГА 

ПОГИНУЛИ ПРЕ 
НАТО АГРЕСИЈЕ 
(10. II 1998 – 24. III 1999) 

АЛБАНСКИХ ТЕРОРИСТА 43 148 191 

АЛБАНСКИХ ТЕРОРИСТА 320 149 469  ПОГИНУЛИ ЗА ВРЕМЕ 
 НАТО АГРЕСИЈЕ 
 (24. III – 10. VI 1999) НАТО БОМБАРДОВАЊА 247 23 270 

НЕСТАЛИ У ПЕРИОДУ 
10. II 1998 – 10. VI 1999. АЛБАНСКИХ ТЕРОРИСТА 31 25 56 

 УКУПНО: 641 345 986 

Извор: САВЕЗНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА (2000). Ibid, обрада аутора. 
 

Табела 3.32 Жртве НАТО агресије на Србију 
ЖРТВЕ НАТО БОМБАРДОВАЊА 

ПОГИНУЛИ ТЕЛЕСНО ПОВРЕЂЕНИ 
ТЕШКО 

ЖРТВЕ 

И
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Ф
И
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И
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А
 

Л
А
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О

 

С
В
ЕГ

А
 

С
В
ЕГ

А
 

ЦИВИЛНА ЛИЦА 311 201 512 414 46 460 453 913 1.425 

ПРИПАДНИЦИ ВЈ 240 – 240 31 7 38* – 38 278 
ПРИПАДНИЦИ 
ПОЛИЦИЈЕ 147 – 147 527 – 527* – 527 674 

698 201 899 927 53 1.025 453 1.478 2.377 
УКУПНО 

– 899 – 1.478 2.377 

Извор: РЕПУБЛИКА СРБИЈА (2000). Ibid, обрада аутора. 
* Телесно повређени припадници војске и полиције нису категорисани на тешко и 

лако повређене; у табели су приказани у категорији „тешко повређени“. 
НАПОМЕНА: У погинуле, тешко и лако повређене убројани су и држављани Кине 

– дипломатски представници Кине у амбасади у Београду: погинули 
– 3, тешко повређени – 5 и лако повређени – 2.  
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У публикацији Комитета за прикупљање података о извршеним 
злочинима против човечности и међународног права под називом „Де-
ца оптужују. Деца жртве НАТО агресије на СР Југославију“10 дат је 
списак 81 убијеног детета, с биографским подацима, местом, временом 
и начином погибије. И ови подаци о злочину НАТО агресије над децом 
несумњиво демантују тврдњу да су циљеви НАТО бомбардовања били 
искључиво војни. 

Анализом података из табела 3.29 и 3.31 о погинулим жртвама од 
стране албанског тероризма, за припаднике војске и полиције, закљу-
чујемо да је обухват, односно број жртава, у подацима Савезне Владе 
већи од обухвата у подацима Комитета за прикупљање података о из-
вршеним злочинима против човечности и међународног права, иако је 
период за који Савезна Влада објављује податке краћи (табела 3.33). 

 
Tабела 3.33 Припадници војске и полиције – жртве албанског 
     тероризма на Косову и Метохији 

ЖРТВЕ АЛБАНСКОГ ТЕРОРИЗМА 

ПРИПАДНИЦИ ИЗВОР ПОДАТАКА 

ВОЈСКЕ ПОЛИЦИЈЕ 
САВЕЗНА ВЛАДА:  „ЈУНАЦИ ОТАЏБИНЕ“ 
10. II 1998 – 10. VI 1999. ГОДИНЕ 394 322 

КОМИТЕТ ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПОДАТАКА 
О ИЗВРШЕНИМ ЗЛОЧИНИМА ПРОТИВ 
ЧОВЕЧНОСТИ И МЕЂУНАРОДНОГ 
ПРАВА:  „ЖРТВЕ АЛБАНСКОГ ТЕРОРИЗМА 
НА КОСОВУ И МЕТОХИЈИ“ 
1. I 1998 – 10. VI 1999. ГОДИНЕ 

367 243 

Извор: Подаци табела 3.29 и 3.31, обрада аутора. 
 
Анализом података о броју жртава НАТО бомбардовања за при-

паднике војске и полиције (табеле 3.31 и 3.32), видимо да су подаци за 
војску у наводима Савезне Владе (247) и Окружног тужилаштва (240) 
скоро идентични, а да се подаци о жртвама припадницима полиције 
разликују: Савезна Влада (23), а Окружно тужилаштво, Београд (147). 

С обзиром на то да су обухвати жртава у наведеним изворима 
различити, а ниједан од њих није потпун и коначан, у табели 3.34 изно-

                                                 
10 СИМИЋ, И. – приређивач (2000). Деца оптужују. Деца жртве НАТО агре-

сије на СР Југославију. (Београд: Комитет за прикупљање података о извршеним зло-
чинима против човечности и међународног права). 
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симо обједињене сумарне податке о жртвама албанског тероризма на 
Косову и Метохији у периоду 1991-1. новембар 2001. године и НАТО 
агресије на Србију у периоду 24. март-10. јун 1999. године из више из-
вора, односно из оног извора у којем је обухват већи. Овако сумарно 
представљени подаци о жртвама албанског тероризма на Косову и Ме-
тохији и НАТО агресије на Србију и даље су апроксимативни и нису 
коначни. 

 
Табела 3.34 Жртве албанског тероризма на Косову и Метохији 
     у периоду 1991-2001. године и жртве НАТО агресије 
     на Србију 1999. године 

ПОГИНУЛЕ ЖРТВЕ ОД СТРАНЕ 
ЖРТВЕ 

АЛБАНСКОГ ТЕРОРИЗМА НАТО АГРЕСИЈЕ 
СВЕГА 

ЦИВИЛНА ЛИЦА 2.862 512 3.374 

ПРИПАДНИЦИ ВЈ 394 247 641 
ПРИПАДНИЦИ 
ПОЛИЦИЈЕ 377 147 524 

УКУПНО: 3.633 906 4.539 

Извор: Подаци из табела 3.29, 3.30, 3.31, 3.32 и 3.33, обрада аутора. 
 
Број жртава албанског тероризма на Косову и Метохији, по наве-

деним изворима, износи 3.633, а број жртава НАТО агресије на Србију 
је 906. Укупан број погинулих жртава у Србији од албанског тероризма 
и НАТО агресије износи 4.539. Иако се до укупног броја погинулих 
жртава дошло на основу више извора, број жртава је засигурно знатно 
већи. Један од основних разлога за овакву тврдњу је немогућност при-
ступа званичних органа Републике Србије многим местима злочина на 
Косову и Метохији. 
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4.  УКУПНИ ДЕМОГРАФСКИ ГУБИЦИ СРБИЈЕ 
  ПРОУЗРОКОВАНИ РАТОВИМА У 20. ВЕКУ 
 
 
 
 

Укупни демографски губици Србије проузроковани ратовима у 20. 
веку могу се утврдити на два начина. 

Први је начин да се саберу процењени демографски губици Бал-
канских ратова и Првог светског рата с процењеним демографским гу-
бицима из Другог светског рата, затим с процењеним демографским 
губицима проузрокованим распадом СФРЈ, албанским тероризмом на 
Косову и Метохији и НАТО агресијом на СРЈ. Наведене процене демо-
графских губитака проузрокованих Првим и Другим светским ратом 
односе се на 1921. и 1948. годину, тј. на године првог послератног по-
писа. Процена укупних демографских губитака Србије проузрокованих 
распадом СФРЈ, албанским тероризмом на Косову и Метохији и НАТО 
агресијом на СРЈ до сада није урађена, па ћемо из овог периода у рачун 
узети само категорију жртве албанског тероризма на Косову и Метохи-
ји и НАТО агресије на Србију, што представља део демографских гу-
битака. 

Други начин утврђивања укупних демографских губитака је да се 
процењени демографски губици проузроковани ратовима не сабирају, 
већ да се, условно речено, прати њихово кретање током времена, тј. до 
краја периода посматрања (2002. године), па да се, применом метода 
кумулативне динамике, утврди износ укупних демографских губитака 
проузрокованих свим ратовима. Овакав приступ утврђивању демо-
графских губитака проузрокованих ратовима до сада није примењиван 
у демографији и представља нов метод, који је развио аутор ове моно-
графије. Сматрамо да овакав приступ даје реалну слику демографских 
губитака насталих због једног или више ратова у посматраном времен-
ском периоду, тј. да може успешно дати одговор на питање: „Колико 
би нас било данас да није било ратова у 20. веку?“ 
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4.1 УКУПНИ ДЕМОГРАФСКИ ГУБИЦИ УТВРЂЕНИ 
  САБИРАЊЕМ ДЕМОГРАФСКИХ ГУБИТАКА 
  ПРОУЗРОКОВАНИХ ПОЈЕДИНАЧНИМ РАТОВИМА 

 
У досадашњим проценама, демографски губици су утврђивани за 

појединачне ратове, и то за годину у којој је спроведен послератни по-
пис, и ту су „замрзавани“, односно као такви су даље представљали по-
датке за демографску статистику и историјску демографију. Мали број 
аутора се бавио даљим праћењем кретања демографских губитака. Један 
од њих, уједно и најкомпетентнији, јесте Иво Лах. По његовом приступу, 
демографски губици после рата се смањују, а у догледно време потпу-
но ишчезавају. Лахов метод ће бити детаљно објашњен у другом одељку 
овог поглавља. 

Дакле, укупни демографски губици Србије у 20. веку добиће се са-
бирањем демографских губитака за све појединачне ратове. Пошто се 
више аутора бавило проценама, дат је преглед постојећих резултата про-
цена, а вредност укупних демографских губитака представљена је ин-
тервалом од минималне до максималне вредности (табела 4.1). 

На основу постојећих процена демографских губитака за ратове у 
Србији у 20. веку, сабирањем су израчунати укупни демографски губи-
ци и презентовани у три варијанте. У зависности од тога на коју тери-
торију се односи процена за Србију у Балканским и Првом светском 
рату која се користи за рачун укупних демографских губитака у 20. ве-
ку, настали су резултати с варијантама I, II и III. У оквиру сваке вари-
јанте је приказана минимална и максимална вредност укупних демо-
графских губитака. Избором прихватљивијих резултата процена за по-
јединачне ратове и њиховим сумирањем у наведеном интервалу, доби-
јени су резултати које сматрамо реалнијим. 

Демографске губитке за Балканске и Први светски рат су за тери-
торију Северне Србије проценили Драгиша Ђурић и демографи Прин-
стонског Универзитета, а за Северну и Јужну Србију заједно, процену 
је извршио Драгиша Ђурић (границе наведених територија видети на 
картама 2.1.1 и 2.1.2). За територију централне Србије и покрајине Ко-
сово и Метохија, демографске губитке је израчунао аутор ове моногра-
фије, прерачунавањем резултата губитака за Северну и Јужну Србију 
које је проценио Драгиша Ђурић (видети табелу 3.4). 

По варијанти I, укупне демографске губитке Србије у 20. веку чи-
не демографски губици Северне Србије проузроковани Балканским и 
Првим светским ратом, демографски губици републике Србије у цели-
ни проузроковани Другим светским ратом и погинуле жртве републике 
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Србије у албанском тероризму на Косову и Метохији и НАТО агресији 
на Србију. 

Демографски губици по варијанти I износе: минимално 1.436.799, 
максимално 1.914.539, а реалнији износ је 1.663.799 становника. 

 
Табела 4.1 Укупни демографски губици Србије у 20. веку 

ДЕМОГРАФСКИ  ГУБИЦИ  СРБИЈЕ  ПРОУЗРОКОВАНИ  

БАЛКАНСКИМ И 
ПРВИМ СВЕТСКИМ РАТОМ 

ДРУГИМ 
СВЕТСКИМ 
РАТОМ 

ТЕРОРИЗМОМ
НА КиМ 
И НАТО 

АГРЕСИЈОМ 
НА СРБИЈУ 

УКУПНИ 
ДЕМОГРАФСКИ 

ГУБИЦИ 

а )   ПОСТОЈЕЋЕ  ПРОЦЕНЕ  

I  СЕВЕРНА СРБИЈА 
РЕПУБЛИКА 

СРБИЈА 
У ЦЕЛИНИ 

РЕПУБЛИКА 
СРБИЈА 

У ЦЕЛИНИ 
I  ВАРИЈАНТА 

– ДРАГИША 
   ЂУРИЋ 
   811.260 

– ПРИНСТОНСКИ 
   УНИВЕРЗИТЕТ* 
   984.000 

МИН.         1.436.799 
МАКС.       1.914.539 
РЕАЛНИЈИ 

1.663.799 

II  СЕВЕРНА И ЈУЖНА СРБИЈА II  ВАРИЈАНТА 

– ДРАГИША ЂУРИЋ 
   1.203.669 

МИН.         1.829.208 
МАКС.       2.134.208 
РЕАЛНИЈИ 

2.056.208 

III  ЦЕНТРАЛНА СРБИЈА И КиМ III  ВАРИЈАНТА 

– ДУШАН ВРУЋИНИЋ 
   (ПРЕРАЧУНАТИ ПОДАЦИ 
   Д. ЂУРИЋА) 
   972.123 

– БОГОЉУБ 
   КОЧОВИЋ 
   621.000 
 
– ВЛАДИМИР 
   ЖЕРЈАВИЋ 
   848.000 
 
– ЖИВОТИЈЕ 
   ЂОРЂЕВИЋ 
   926.000 

– ДУШАН 
   ВРУЋИНИЋ** 

   4.539 

МИН.         1.597.662 
МАКС.       1.902.662 
РЕАЛНИЈИ 

1.825.662 

б )   НАЈПРИХВАТЉИВИЈА  ПРОЦЕНА  

1)  ДЕМОГРАФСКИ ГУБИЦИ СРБИЈЕ НА ТЕРИТОРИЈИ У ВРЕМЕ ВОЂЕЊА РАТОВА 

1.203.669 848.000 4.539 2.056.208 

2)  ДЕМОГРАФСКИ ГУБИЦИ СРБИЈЕ НА ДАНАШЊОЈ ТЕРИТОРИЈИ 

972.123 848.000 4.539 1.825.662 

Извор: Подаци из табела 3.1, 3.4, 3.6, 3.9, 3.18, 3.24 и 3.34, обрада аутора. 
* Рашчлањени губици за Северну Србију; видети табелу 3.6. Овај број представља де-

мографске губитке проузроковане само Првим светским ратом. 
** Овај податак представља категорију „погинуле жртве“, а не демографске губитке у 

целини. 
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По варијанти II, укупне демографске губитке Србије у 20. веку 
чине демографски губици Северне и Јужне Србије заједно проузроко-
вани Балканским и Првим светским ратом, демографски губици репу-
блике Србије проузроковани Другим светским ратом и погинуле жртве 
албанског тероризма на Косову и Метохији и НАТО агресије на Срби-
ју. Демографски губици по варијанти II износе: минимално 1.829.208, 
максимално 2.134.208, а реалнији износ је 2.056.208 становника. 

По варијанти III, укупне демографске губитке Србије у 20. веку 
чине демографски губици централне Србије и покрајине Косово и Ме-
тохија проузроковани Балканским и Првим светским ратом, демограф-
ски губици републике Србије проузроковани Другим светским ратом и 
погинуле жртве албанског тероризма на Косову и Метохији и НАТО 
агресије на Србију. Демографски губици по варијанти III износе: мини-
мално 1.597.662, максимално 1.902.662, а реалнији износ је 1.825.662 
становника. 

За добијање „реалнијег износа“ демографских губитака у све три 
варијанте коришћени су подаци Жерјавићеве процене за Други светски 
рат, а за варијанту I, поред већ реченог, за Северну Србију је коришћен 
податак процене демографских губитака Драгише Ђурића. 

На основу података изнетих у другом делу табеле 4.1 (под „б“), нај-
прихватљивија је процена по којој укупне демографске губитке Србије 
проузроковане ратовима у 20. веку чине: за Балканске и Први светски 
рат процена Драгише Ђурића, за Други светски рат процена Владимира 
Жерјавића и за албански тероризам на Косову и Метохији и НАТО агре-
сију на Србију резултати прегледа жртава који је урадио аутор ове моно-
графије (видети поглавље 3.3). Зашто су процене ове двојице аутора при-
хватљивије од осталих, детаљније је објашњено у поглављу „Компара-
тивна анализа“. 

Најприхватљивији износ укупних демографских губитака је при-
казан на два начина, у зависности од тога на коју територију се односе 
демографски губици проузроковани Балканским и Првим светскиг ра-
том. Укупни демографски губици Србије у 20. веку, процењени за те-
риторију коју је Србија имала у време вођења ратова, износе 2.056.208 
становника, а укупни демографски губици Србије у 20. веку процење-
ни за територију данашње Србије износе 1.825.662 становника. Проце-
на демографских губитака проузрокованих Балканским и Првим свет-
ским ратом за територију данашње Србије подразумева територију да-
нашње централне Србије и територију покрајине Косово и Метохија. 
Ове две територије чини целокупна територија ондашње Северне Србије 
и део територије ондашње Јужне Србије (видети карту 2.1.2). Овде се не 



– 123 – 

помиње територија Војводине, јер је Војводина ушла у састав Србије 
25. новембра 1918. године, тј. после Првог светског рата. Иако су нај-
прихватљивији, процењени демографски губици Србије проузроковани 
ратовима у 20. веку, у износу од 2.056.208, односно 1.825.662 станов-
ника, још увек нису ни потпуни ни коначни. 

 
 

4.2 ХИПОТЕТИЧКО ПРАЋЕЊЕ КРЕТАЊА 
  ДЕМОГРАФСКИХ ГУБИТАКА ТОКОМ ВРЕМЕНА 
 

Доследно посматрано, демографски губици (погинула, умрла и не-
рођена лица) не могу имати демографско кретање. Појам демографско 
кретање у демографској науци користи се за живу популацију. С обзи-
ром на то да је део живе популације у ратовима постао демографски 
губитак, хипотетички смо демографским губицима атрибуирали „демо-
графско кретање“. Ово нам омогућава да пратимо демографско крета-
ње овог дела популације, односно демографских губитака, под претпо-
ставком да су живи. Размотрићемо два методолошка приступа: методо-
лошки приступ Иве Лаха и метод кумулативне динамике, који је развио 
аутор ове монографије. 

 
 

4.2.1 Методолошки приступ Иве Лаха 
 
По методолошком приступу Иве Лаха, демографски губици после 

рата се смањују, а у догледно време и потпуно ишчезавају. Сматрамо 
да Лахов метод за праћење кретања демографских губитака није при-
хватљив. Због тога ћемо урадити детаљну анализу његовог приступа, с 
критичким освртом на примењену методологију и постигнуте резулта-
те, а с циљем да се укаже на његове мањкавости и неодрживост. 

Лах израчунава демографске губитке Југославије проузроковане 
Другим светским ратом и прати њихово кретање у периоду 1945-1960. 
године.1 С обзиром да није урадио процену демографских губитака по 
републикама, у другом делу овог пододељка, применом његовог метода, 
израчунаћемо демографске губитке за Србију у целини и по подручјима 
и пратити њихово кретање у периоду 1948-1960. година. 

Применом логистичке криве, на бази података о укупном станов-
ништву Југославије за период 1925-1935. године,2 Лах по годинама из-
                                                 

1 ЛАХ, И. (1951). Ibid, год. I, бр. 2, стр. 245-247. 
2 ОДС (1941). Ibid, стр. 84. 
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рачунава будуће становништво Југославије под претпоставком да није 
било Другог светског рата. Савезни статистички уред, у чијем раду и 
сам учествује, израчунава будуће становништво Југославије, република 
и покрајина по годинама за период 1948-1960. године, по аналитичком 
методу. Полазна основа за ову процену будућег становништва је број 
становника по попису из 1948. године. Из разлике између процењеног 
броја становника по логистичкој криви и броја становника процењеног 
аналитичким методом Лах израчунава демографске губитке Југославије 
за 1948. годину и прати њихово кретање до 1960, табела 4.2. 

Из табеле 4.2 видимо да су се до 1950. године демографски губи-
ци повећавали због повећане смртности као последице рата и да су у 
1950. години достигли највећу вредност – 2.177 хиљада. Од 1950. па 
надаље, демографски губици су се смањивали сваке године, и то за све 
већи износ, односно од 1950. до 1960. се тенденција у смањивању де-
мографских губитака повећавала. Демографски губици су у наведеном 
периоду од 10 година смањени за око 600 хиљада (тачно 596 хиљада) 
или за 27,4%. Тенденција смањивања у овом периоду показује да ће се 
смањење наставити и у будућем периоду и трајати, вероватно, до пот-
пуног ишчезавања демографских губитака. 

Табела 4.2 Кретање демографских губитака Југославије (послератна 
    територија) проузрокованих Другим светским ратом, 
    у хиљадама 

КАЛЕНДАРСКА 
ГОДИНА 

ДЕМОГРАФСКИ 
ГУБИЦИ ФНРЈ 

ПОРАСТ – ПАД 
Gx+1 - Gx 

КУМУЛАТИВНИ 
ПОРАСТ – ПАД 

1 2 3 4 
1945. 1999 – – 
1946. 2040 +41 +41 
1947. 2080 +40 +81 
1948. 2120* +40 +121 
1949. 2150 +30 +151 
1950. 2177 +27 +178 
1951. 2171 -6 -6 
1952. 2140 -31 -37 
1953. 2106 -34 -71 
1954. 2072 -34 -105 
1955. 2021 -51 -156 
1956. 1937 -84 -240 
1957. 1850 -87 -327 
1958. 1763 -87 -414 
1959. 1672 -91 -505 
1960. 1581 -91 -596 

Извор: ЛАХ, И. (1951). Ibid, година I, бр. 2, табела 7, стр. 246, обрада аутора. 
* У свом следећем раду под називом „Истински демографски губици Југославије у 

Другом светском рату“ Лах3 израчунава да демографски губици Југославије за 
1948. годину износе 2.165 хиљада. 

                                                 
3 ЛАХ, И. (1952). Ibid, год. II, број 2-3, стр. 215 (напомена 3). 
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 Лах сматра да после великих ратова долази до повећаног ферти-
литета и наталитета становништва, што траје неколико година, а потом 
опада, и по завршетку тзв. „послератног периода“ становништво наста-
вља демографски развитак по тенденцијама из предратног периода. 

Послератни период после Првог светског рата је, по Лаху, трајао 
12 година (од 1918. до 1930)4. Ако је послератни период и после Другог 
светског рата исто толико трајао, то значи да је 1957. године завршен 
период повећаног наталитета и завршена делимична компензација, тј. 
надокнада демографских губитака. Дакле, у 1957. години, демографски 
губици прузроковани Другим светским ратом достижу свој крајњи, од-
носно целовит износ. У конкретном случају, то је износ од 1.850 хиља-
да. Од овог момента (1957. године) па надаље, популација демограф-
ских губитака би имала демографско кретање истоветно популацији 
живог становништва Југославије. Значи, да популацији демографских 
губитака можемо атрибуирати исте тенденције у демографском крета-
њу као и живој популацији, тј. да би она у периоду после 1957. године 
имала пораст. Међутим, у 1957. години и надаље се, по Лаху, наставља 
смањење демографских губитака, и то увећаним интензитетом, тако да 
се демографски губици 1957. и 1958. године смањују за по 87 хиљада, а 
у 1959. и 1960. години за по 91 хиљаду (табела 4.2, колона 3). 

Очигледно је да после 1957. године не постоји никакав разлог за 
даље смањење демографских губитака, те да Лах природни прираштај 
популације живог становништва, прецизније речено део тог прирашта-
ја, који се после 1957. године одвија у редовним приликама, приказује 
као компензацију демографских губитака. Применом овог метода, де-
мографски губици проузроковани Другим светским ратом би у скорој 
будућности потпуно нестали, што је неприхватљиво и неодрживо са 
становишта демографске науке, историје и етике. Појам „крајњи“ из-
нос смо употребили зато што моменат за који га утврђујемо предста-
вља крај временског интервала у којем су демографски губици наста-
ли, а потом претрпели промене због извесног смањења. Међутим, да се 
појам „крајњи износ“, употребљен у овом контексту, не би изједнача-
вао са појмом „коначан износ“, што није исто, у даљем тексту ћемо ко-
ристити појам „целовит износ“. „Целовит“, зато што је обухватио све 
категорије демографских губитака. 

Лах примену логистичке криве за перспективно израчунавање бу-
дућег становништва образлаже секуларним падом фертилитета. У Ев-
ропи, сем њеног источног дела, секуларни пад фертилитета постоји већ 
                                                 

4 ЛАХ, И. (1952), Ibid, год. II, број 2-3, стр. 216. 
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сто година (година поређења је 1951). Нећемо улазити у детаљну ана-
лизу секуларног пада фертилитета, јер би нас то сувише удаљило од 
предмета истраживања. Аналитички метод за перспективно израчуна-
вање становништва ФНРЈ и република, који су применили ССУ и Лах,5 
иако веома разрађен, има мањкавости. Објективну тешкоћу је предста-
вљао недостатак неопходних таблица морталитета, фертилитета и сто-
па бруто и нето репродукције. ССУ израчунава будуће кретање броја 
живорођене деце тако што дефинише фактор годишњег пораста одој-
чади. Израчунавање фактора годишњег пораста одојчади, за године по-
сле Првог светског рата, индиректно преко старосно-полне структуре 
становништва из 1948. године, и то становништва старости од 15 до 26 
година, врло је апроксимативно. Знамо да је управо становништво ста-
рости 15-26 година на попису 1948. године у време рата претрпело ве-
лике губитке, те да му је битно нарушена старосно-полна структура. 
Детаљно је овај аналитички метод анализиран у поглављу 1.3.1. 

И теоријски посматрано, овај метод је неодржив. Утврђивати из-
нос демографских губитака и пратити њихово кретање на основу раз-
лике између две процене које се базирају на различитим методама, тј. 
разлике између две израчунате зависно променљиве величине, врло је 
непоуздано и нема теоријску вредност. Аналитички метод представља 
зависну променљиву, која је настала као синтеза више хипотеза, тј. не-
зависних променљивих. Графички представљени, резултати кретања 
будућег становништва израчунати аналитичком методом чине линиј-
ски графикон, а не математички дефинисану криву. Вредности поједи-
начних резултата, односно тачке на линијском графикону, произлазе из 
хипотеза о кретању компонената становништва за дати моменат – ка-
лендарску годину. 

С друге стране, логистичка крива је математичка крива дефинисана 
математичком формулом. Параметри ове математичке функције се изра-
чунавају на основу кретања укупног броја становника у неком претход-
ном временском интервалу. Логистичка крива има најбржи раст у тачки 
обрта (инфлексије), а затим је током времена падајућа и у времену + ∞ се 
приближава асимптоти, тј. горњој граничној вредности. Детаљније о 
својствима логистичке криве дефинисане функцијом 

xbc
ay

+
=

1
 видети у поглављу 1.1.4. 

Демографски губици израчунати као разлика између вредности 
логистичке криве и вредности аналитичког метода током времена би се 
                                                 

5 Резултати објављени у раду ЛАХ, И. (1951). Ibid, год. I, бр. 3 и 4.  
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мењали; расли, смањивали се, стагнирали, поново расли итд. Динамика 
промене величине демографских губитака зависи првенствено од вред-
ности аналитичког метода, јер је тенденција логистичке криве у будућ-
ности строго дефинисана и, с обзиром да је априори падајућа, демо-
графски губици рачунати по овом моделу би у будућности вероватно 
потпуно ишчезли. Графички је начелно кретање демографских губита-
ка, по овом моделу, представљено на скици 4.1. 

 
Скица 4.1 Праћење кретања демографских губитака по Лаховом моделу 
ПРИМЕР: 

  y1 – становништво по попису 1948. године, 
  y2 – процењено становништво за 1948. годину у случају да није било рата, 
  ∆y – демографски губици,  
  l1, l2 – полуправе – линеарна екстраполација, 
  α2 > α1 . 
 
Полуправе l1 и l2 представљају будући развој становништва по ли-

неарном тренду, тј. линеарну екстраполацију помоћу аритметичке про-
гресије. Њихов значај на скици је секундаран, а додате су са циљем да 
скица буде прегледнија и разумљивија. Полуправа l2 је намењена лак-
шем сагледавању тренда логистичке криве, тј. њеног одступања „нави-
ше“ и „наниже“ од тренда линеарне екстраполације током времена. У 
одређеном моменту, након догледног временског периода, логистичка 
крива и крива (линијски графикон) аналитичког метода ће се вероватно 
пресећи, тј. демографски губици ће нестати (∆y = 0), а након тог момента 
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се може десити да демографски губици добију супротан предзнак, тј. 
да прерасту у „добитак“. Све ово указује на то да овај метод није прин-
ципијелно прихватљив за израчунавање демографских губитака и пра-
ћење њиховог кретања. 

Применом Лаховог метода израчунаћемо демографске губитке Ср-
бије за 1948. годину и пратити њихово кретање у периоду 1948-1960. 
Перспективно становништво Србије у целини и по њеним подручјима, 
за наведени период, израчунали смо по Верхулстовој логистичкој кри-
ви облика 

xbc
ay

+
=

1
. 

 
Параметри криве су израчунати на основу стварног броја станов-

ника Србије у периоду 1925-1935. године. Како у „Статистичком годи-
шњаку 1940. године“, стр. 84, одакле је Лах за свој прорачун користио 
бројеве стварног становништва ФНРЈ, није било података о становни-
штву и по републикама, за стварне бројеве становника Србије, у наве-
деном периоду, узели смо податке из публикације СЗС „Становништво 
Југославије и социјалистичких република 1921-1961. године“, аутора 
Владимира Симеуновића, стр. 39, табела 28. Резултати развитка после-
ратног становништва НР Србије у периоду 1948-1960. године, по анали-
тичком методу, преузети су од Лаха6 и приказани у табели 4.3. 

Владимир Симеуновић је 1964. године у поменутој публикацији, 
применом метода геометријске прогресије, урадио процену укупног 
становништва за све републике и покрајине по појединим годинама за 
период 1921-1940. године. Симеуновић7 је у процени становништва по 
републикама и покрајинама применио у потпуности исти метод који је 
коришћен у израчунавању укупног становништва Краљевине Југосла-
вије у поменутом статистичком годишњаку.  

Анализом процењеног броја становника по годинама, за Србију и 
покрајине,8 утврђено је да у периоду 1921-1930, као и у периоду 1930-
1940. године, становништво не расте за исти проценат, тј. постоји мање 
одступање. Ова одступања од раста по геометријској прогресији су на-
стала због корекције броја становника на основу података о природном 
прираштају, по истој методологији која је примењена за израчунато 
укупно становништво Краљевине Југославије. 

С обзиром да подаци за поједине године у временској серији од-
ступају од тренда геометријске прогресије, перспективно израчунавање 
                                                 

6 Резултати објављени у раду ЛАХ, И. (1951). Ibid, год. I, број 3 и 4, стр. 386. 
7 СИМЕУНОВИЋ, В. Ibid, стр. 37-39. 
8 СИМЕУНОВИЋ, В. Ibid, табела 28, стр. 39. 
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становништва логистичком кривом (кривама), заснованој на оваквим 
подацима, може дати веће разлике у резултатима, у зависности од тога 
за коју смо се логистичку криву определили од броја свих могућих ло-
гистичких кривуља. Знамо да се параметри логистичке криве израчуна-
вају применом метода три тачке које се случајно одабирају, тј.да у вре-
менској серији од 11 година (1925-1935) можемо израчунати ( )3

11  = 165 
различитих логистичких кривуља. Логистичка крива израчуната за три 
тачке из временске серије, од којих једна тачка (податак) знатније од-
ступа од тренда података у серији, има већа одступања у израчунатим 
вредностима од вредности добијених било којом другом логистичком 
кривом која је заснована на било које три тачке из временске серије ко-
је прате тренд у тој серији. Да би избегли случајан одабир логистичке 
криве која би дала знатно веће или знатно мање вредности, израчунали 
смо параметре већег броја логистичких кривуља у овој серији и у ра-
чун узели оне криве које дају вредности приближене средњим вредно-
стима. Овим поступком је обезбеђено да се применом логистичке кри-
ве, по Лаховом методу, перспективно израчуна становништво Србије и 
њених подручја. Демографски губици за 1948. годину, израчунати из 
разлике перспективно израчунатог становништва по логистичкој криви 
и аналитичким методом, и њихово демографско кретање приказани су 
у табели 4.3 и графички представљени графиконом 4.2. 

Maњкавост Лаховог метода за израчунавање демографских губи-
така и праћење њиховог кретања очигледно се илуструје у случајевима 
централне Србије, Војводине и Косова и Метохије. Демографски губици 
централне Србије у 1948. години износе 769.112 становника. Од 1948. до 
1960. године, демографски губици нагло расту и у 1960. години износе 
1.306.371 становника. Овај раст је енормно висок, јер су се демограф-
ски губици за 12 година повећали за 70,5%, што представља годишњу 
стопу пораста од 5,87%. С друге стране, демографски губици Војводи-
не у 1948. години износе само 44.439 становника и у потпуности су не-
стали већ 1952. године. Веома сличан случај је и са демографским гу-
бицима Косова и Метохије. Они у 1948. години износе само 27.083 ста-
новника, а у потпуности су нестали већ 1953. године. Од 1952, односно 
1953. године, па надаље, демографски губици Војводине и Косова и 
Метохије добијају супротан предзнак, што значи да представљају „де-
мографски добитак“. У ова три случаја Лахов метод испољава потпуно 
супротне ефекте (графикон 4.2). 

Демографски губици Србије у целини у 1948. години износе 
819.519 становника. У 1960. години, губици су се повећали на 1.020.346 
становника, што представља пораст од 24,5% за 12 година, или годишњи 
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пораст од 2,04%. Овај годишњи пораст је много ближи реалном порасту 
становништва, али је још увек висок. 

 
Табела 4.3 Кретање демографских губитака Србије у периоду 1948-1960. 

ЈУГОСЛАВИЈА (у послератним границама) 

Година Становништво по 
логистичкој криви Логаритам Становништво по 

аналит. методу Логаритам Демографски 
губици 

1935. 15.312.499 7.185  
1940. 16.332.710 7.213  
1945. 17.341.516 7.239 15.342.566 7.186 1.998.950 
1948. 17.936.640 7.254 15.816.384 7.199 2.120.256 
1950. 18.327.513 7.263 16.150.233 7.208 2.177.280 
1955. 19.281.369 7.285 17.260.646 7.237 2.020.723 
1960. 20.196.864 7.305 18.615.744 7.27 1.581.120 

 С Р Б И Ј А  
1935. 6.125.345 6.787  
1940. 6.602.083 6.82  
1945. 7.078.689 6.85  
1948. 7.362.519 6.867 6.543.000 6.816 819.519 
1950. 7.550.202 6.878 6.652.000 6.823 898.202 
1955. 8.011.873 6.904 7.017.000 6.846 994.873 
1960. 8.459.346 6.927 7.439.000 6.872 1.020.346 

 Ц Е Н Т Р А Л Н А  С Р Б И Ј А  
1935. 3.870.902 6.588  
1940. 4.264.357 6.63  
1945. 4.668.051 6.669  
1948. 4.913.112 6.691 4.144.000 6.617 769.112 
1950. 5.076.972 6.706 4.197.000 6.623 879.972 
1955. 5.485.837 6.739 4.382.000 6.642 1.103.837 
1960. 5.889.371 6.77 4.583.000 6.661 1.306.371 

 В О Ј В О Д И Н А  
1935. 1.651.751 6.218  
1940. 1.679.125 6.225  
1945. 1.700.756 6.231  
1948. 1.711.439 6.233 1.667.000 6.222 44.439 
1950. 1.717.737 6.235 1.692.000 6.228 25.737 
1955. 1.731.001 6.238 1.772.000 6.248 -40.999 
1960. 1.741.320 6.241 1.858.000 6.269 -116.680 

 К О С О В О  И  МЕ Т О Х И Ј А  
1935. 603.493 5.781  
1940. 664.031 5.822  
1945. 723.915 5.86  
1948. 759.083 5.88 732.000 5.865 27.083 
1950. 782.077 5.893 763.000 5.883 19.077 
1955. 837.570 5.923 863.000 5.936 -25.430 
1960. 889.625 5.949 998.000 5.999 -108.375 

Извор: – ЛАХ, И. (1951). Ibid, год. I, бр. 2, стр. 234-237, 
 – ЛАХ, И. (1951). Ibid, год. I, бр. 3 и 4, стр. 386 и  
 – СИМЕУНОВИЋ, В. Ibid, стр. 39, обрада аутора. 
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Графикон 4.2 – Кретање демографских губитака Србије 

      у периоду 1948-1960. године 
 
Лахов метод, дакле, принципијелно није прихватљив, чак и у слу-

чају да се добијени резултати подударају са истинским, односно веро-
ватним износом и кретањем демографских губитака. Компарације ради, 
на заједничком графикону и у заједничкој табели су приказани изворни 
резултати Лахове процене демографских губитака и њихово кретање за 
становништво послератне Југославије у целини. 



– 132 – 

4.2.2 Метод кумулативне динамике 
 
Детаљном анализом смо показали да праћење кретања демограф-

ских губитака по методу Иве Лаха није прихватљиво. Метод кумула-
тивне динамике омогућава да реално сагледамо настанак и кретање де-
мографских губитака током времена, да се у адекватном моменту по-
сле рата утврди износ демографских губитака за тај рат, те да се утврди 
износ укупних демографских губитака за више ратова у посматраном 
временском периоду.  

Демографи који су проучавали демографске губитке проузроко-
ване ратом слажу се у оцени да је појава смањеног фертилитета за вре-
ме рата и повећаног фертилитета после рата пролазна категорија и да 
се по завршетку послератног периода фертилитет стабилизује и попри-
ма тенденције у развоју које је имао у периоду пре рата. Дакле, најаде-
кватнији моменат за утврђивање износа демографских губитака проу-
зрокованих ратом је моменат завршетка послератног периода. До овог 
момента су се испољили ефекти смањеног фертилитета у време рата и 
ефекти повећаног фертилитета у послератном периоду. Такође су завр-
шене промене у износу губитака у свим категоријама које чине демо-
графске губитке, те са становишта обухвата износ процене демограф-
ских губитака у овом моменту можемо сматрати целовитим. Даље де-
мографско кретање стварног – живог становништва (основне попула-
ције) и популације демографских губитака, сматрамо кретањем у ре-
довним приликама. Компонентама кретања популације демографских 
губитака атрибуирамо исте параметре као и компонентама развитка 
становништва стварне популације. Овакав методолошки приступ оне-
могућава да се природни прираштај стварног становништва, или један 
његов део, приказује као надокнада демографских губитака проузроко-
ваних ратом, јер се тако демографски губици током времена смањују, 
па и ишчезавају, што је са становишта демографске науке и етике не-
прихватљиво и представља илузију. Метод кумулативне динамике мо-
же се применити за било који рат (ратове) на било ком простору. 

Кретање стварног становништва Србије и кретање демографских 
губитака Србије проузроковани ратовима у 20. веку графички се наја-
декватније може представити применом кумулативног дијаграма дина-
мике (графикон 4.3). Кумулативни дијаграм динамике приказује про-
мене које настају у структури појаве, тј. у укупном становништву то-
ком времена. На графикону 4.3 видимо, на пример за Балканске и Први 
светски рат, да су се демографски губици извесно време повећавали и 
по завршетку рата. Наиме, смртност као последица рата је била повећа-
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на неколико година након рата. На графикону је апроксимативно пред-
стављено да су се демографски губици повећавали до 1921. године и 
тада су достигли максималну вредност (Gmax). Од 1921. године па до за-
вршетка послератног периода (на графикону је то 1929. година), демо-
графски губици се делимични смањују због повећаног наталитета, тзв. 
бејби бума. 

 
Gmax – максимални демографски губици 
Gp  – процењени демографски губици 
Gu – укупни процењени демографски губици Србије у 20. веку 
 

   Графикон 4.3 – Начелни дијаграм развитка становништва 
           Србије и кретања демографских губитака 

 
По завршетку послератног периода (1929. година), демографски 

губици достижу вредност коју сматрамо целовитим износом, односно 
процењеним износом (Gp) демографских губитака за Балканске и Први 
светски рат. Од 1929. године па надаље, демографски развитак станов-
ништва Србије одвија се у редовним приликама. Такође, хипотетички, 
популација демографских губитака би од 1929. године па надаље има-
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ла свој демографски развитак, тј. током времена би демографски губи-
ци расли. Кретање демографских губитака проузрокованих Другим свет-
ским ратом и демографских губитака проузрокованих распадом СФРЈ, 
албанским тероризмом на Косову и Метохији и НАТО агресијом на Ср--
бију одвијало би се аналогно наведеном примеру за Балканске и Први 
светски рат. Методом кумулативне динамике се на крају послератног 
периода после распада СФРЈ, албанског тероризма на Косову и Мето-
хији и агресије НАТО пакта на Србију (на графикону 2010. година) мо-
же утврдити укупан износ процењених демографских губитака Србије 
(Gu) проузрокованих свим ратовима у 20. веку. 

Да би се метод кумулативне динамике конкретно применио на пра-
ћење кретања демографских губитака у Србији проузрокованих ратови-
ма у 20. веку и израчунао њихов износ у садашњем моменту, претход-
но је потребно урадити три нове процене демографских губитака: прво, 
процену демографских губитака на крају послератног периода после 
Балканских и Првог светског рата; друго, процену демографских губи-
така на крају послератног периода после Другог светског рата и треће, 
процену демографских губитака на крају послератног периода после 
распада СФРЈ, албанског тероризма на Косову и Метохији и НАТО агре-
сије на Србију. У оквиру ових процена би требало преиспитати, односно 
дефинисати који моменат се реално може сматрати завршетком после-
ратног периода. Процена урађена овим приступом била би врло обим-
на и могла би представљати посебан истраживачки рад институцијског 
нивоа. 
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5.  СТРУКТУРНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ 
  ДЕМОГРАФСКИХ ГУБИТАКА 
  СРБИЈЕ У 20. ВЕКУ 
 
 
 
5.1 СТРУКТУРЕ ДЕМОГРАФСКИХ ГУБИТАКА 

 
У постојећим проценама демографских губитака Србије у 20. веку 

не могу се у потпуности сагледати све структуре демографских губита-
ка. Старосно-полна структура је основна структура становништва, самим 
тим и основна структура демографских губитака. Демографске губитке 
је могуће представити по старосно-полној структури само у случају ка-
да је процена демографских губитака урађена по аналитичком методу. С 
обзиром на то да су аутори који су радили процену демографских губи-
така за Србију користили метод годишње стопе пораста становништва, 
израчунали су само глобалне бројеве демографских губитака, а један 
број аутора је израчунао губитке и по националном саставу. Аутори Иво 
Лах1 и Долфе Вогелник2 су користили аналитички метод, па су урадили 
и старосно-полну структуру демографских губитака. Међутим, проце-
на Лаха и Вогелника се односи на демографске губитке Југославије у 
целини, па због тога структуру губитака њихових процена нећемо при-
казивати. 

У овом поглављу индиректно ћемо указати на старосно-полну 
структуру демографских губитака на основу резултата пописа становни-
штва, односно демографске статистике. Приказаћемо националну струк-
туру и структуру по категоријама демографских губитака у постојећим 
проценама, затим ћемо детаљно приказати структуру жртава рата 1941-
1945. по попису жртава из 1964. године. 

 
 

5.1.1 Старосно-полна структура 
 
Поређењем индекса колико женских становника долази на 1.000 му-

шких по пописима из 1910. и 1921. године за Северну Србију можемо ин-
                                                 

1 ЛАХ, И. (1952). Ibid, год. II, бр. 2-3, табела 6, стр. 222. 
2 ВОГЕЛНИК, Д. Ibid, табела 1, стр. 26. 
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директно сагледати полну структуру демографских губитака Северне 
Србије проузрокованих Балканским и Првим светским ратом. 

 
На 1.000 мушких становника долази женских: 
       1910.                    936,6 
       1921.                 1.087,7 
       РАЗЛИКА         +151,1 

Извор: Претходни резултати пописа становништва у Краљевини СХС, 31. 
јануара 1921. године, стр. XIV. 

 
На попису 1921. године, у Северној Србији је постојао велики ви-

шак женског становништва, што значи да се демографски губици у вео-
ма високом проценту односе на мушко становништво. 

Старосно-полну структуру демографских губитака Србије проузро--
кованих Другим светским ратом можемо индиректно сагледати на осно-
ву података у табели 5.1. 

 
Табела 5.1  Број женских на 1.000 мушких становника у Србији 
     по попису од 15. марта 1948. године 

БРОЈ ЖЕНСКИХ НА 1.000 МУШКИХ СТАНОВНИКА ГРУПЕ 
СТАРОСТИ СРБИЈА ЦЕНТРАЛНА СРБИЈА АП ВОЈВОДИНА АКМ ОБЛАСТ 
УКУПНО 1.059 1.064 1.091 962 

0-4 959 960 965 950 
5-9 962 982 974 867 

10-14 957 976 965 854 
15-19 978 983 998 900 
20-24 1.115 1.107 1.193 958 
25-29 1.133 1.123 1.198 1.033 
30-34 1.130 1.143 1.114 1.077 
35-39 1.045 1.046 1.063 988 
40-44 952 919 1.049 916 
45-49 1.074 1.071 1.083 1.064 
50-54 1.194 1.233 1.165 1.033 
55-59 1.301 1.326 1.276 1.211 
60-64 1.271 1.295 1.277 1.092 
65-69 1.363 1.408 1.355 1.140 
70-74 1.323 1.353 1.360 1.062 

75 И ВИШЕ 1.421 1.426 1.472 1.294 
НЕПОЗНАТО 709 720 718 250 

Извор: СЗСЕ (1951). Коначни резултати пописа становништва од 15. мар-
та 1948. године, књига II, Становништво по старости и полу (Бео-
град: Савезни завод за статистику и евиденцију ФНРЈ). 



– 137 – 

На попису 1948. године, Србија у целини, централна Србија и Вој-
водина су имали вишак женског становништва, а Косово и Метохија је 
имала мањак. Може се закључити да је због већег удела мушкараца у 
демографским губицима дошло до нарушавања полне структуре, од-
носно „вишка“ жена на попису. Не знамо колики је индекс женских на 
1.000 мушких био 1941. године, јер попис није извршен. Судећи на 
основу тенденције у кретању индекса за становништво Србије по попи-
су од 1921. године (1.060) и попису од 1931. године (1.025)3, индекс би 
у 1941. години вероватно био незнатно нижи од 1.000. То значи да би 
разлика у индексу (број женских на 1.000 мушких становника) 1941. у 
односу на 1948. годину (апроксимативно +60), била знатно мања него 
разлика у периоду 1910. и 1921. године (+151,1). На основу изнетог се 
може закључити да је удео мушкараца у демографским губицима Ср-
бије проузрокованим Другим светским ратом знатно нижи од удела 
мушкараца у демографским губицима Северне Србије проузрокованим 
Балканским и Првим светским ратом. По Лаховој процени, удео жена у 
демографским губицима проузрокованим Другим светским ратом на 
нивоу целе Југославије је 37,0%,4 а по Вогелниковој процени је још ве-
ћи и износи 40,2%.5 

На основу кретања индекса по старости (табела 5.1), видимо да се 
по попису вишак жена јавља у старосном добу од 20-49 година. Ово 
значи да су демографски губици мушкараца старости 17-46 година (по-
пис је вршен три године после рата) у Другом светском рату били ви-
соки. Индекс, односно вишак жена у старосном добу од 50 година па 
навише нагло расте. Разлози за ово су следећи: прво, демографски гу-
бици мушкараца проузроковани Другим светским ратом у овом старо-
сном добу су још увек виши од демографских губитака жена; друго, у 
овом старосном добу се налазе дефицитарне генерације мушкараца ко-
је су претрпеле огромне ратне губитке у Првом светском рату, јер су се 
тада налазиле у старости 18 и више година и треће, у старости 50 и ви-
ше година, у редовним приликама, тј. у стању без рата, број жена у 
укупном становништву је већи од броја мушкараца због природног 
кретања становништва. Наведена тенденција кретања индекса по ста-
рости иста је и за подручја Србије, централну Србију и Војводину, а 
извесна одступања се испољавају код Косова и Метохије. 

                                                 
3 СЗС (2001), Демографска статистика 1999. (Београд: Савезни завод за ста-

тистику СРЈ), стр. 28. 
4 ЛАХ, И. (1952). Ibid, година II, број 2-3, стр. 222. 
5 ВОГЕЛНИК, Д. Ibid, табела 1, стр. 26. 
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5.1.2 Структура по категоријама и националном саставу 
 
Из процена демографских губитака Србије проузрокованих Дру-

гим светским ратом, аутора Владимира Жерјавића и Богољуба Кочови-
ћа, могуће је приказати структуру губитака по категоријама и нацио-
налном саставу. Структура демографских губитака по Жерјавићу је при-
казана у табели 5.2. 

Реалнија представа о учешћу појединих категорија губитака у де-
мографским губицима добила би се ако би се демографски губици по-
сматрали без емиграције Немаца. Тада би била омогућена упоредивост 
процентуалних вредности по категоријама између подручја Србије и 
Србије у целини. Нпр., овако израчунат проценат учешћа чистих демо-
графских губитака (смањеног наталитета) износио би: за републику 
Србију 27,32%, за Србију ван покрајина 31,66%, за Војводину 12,61% и 
за Косово и Метохију 29,41% (Проценти су добијени на основу подата-
ка из табеле 3.23). 

 
Табела 5.2 Процентуално учешће појединих категорија губитака 
    у демографским губицима 

КАТЕГОРИЈЕ ГУБИТАКА 

РЕ
П
У
БЛ

И
К
А

 
С
РБ

И
ЈА

 

С
РБ

И
ЈА

 В
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Н

 
П
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К
РА

ЈИ
Н
А

 

В
О
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О
Д
И
Н
А

 

К
О
С
О
В
О

 
И

 М
ЕТ

О
Х
И
ЈА

 
ДЕМОГРАФСКИ ГУБИЦИ 100,00 100,00 100,00 100,00 
ЧИСТИ ДЕМОГРАФСКИ ГУБИЦИ 17,69 30,61 3,70 29,41 
СТВАРНИ ДЕМОГРАФСКИ ГУБИЦИ 82,31 69,39 96,30 70,59 
     
СТВАРНИ ДЕМОГРАФСКИ ГУБИЦИ 82,31 69,39 96,30 70,59 
ЕМИГРАЦИЈА У ИНОСТРАНСТВО 46,58 21,94 73,33 23,53 
РАТНИ ГУБИЦИ 35,73 47,45 22,96 47,06 
     
РАТНИ ГУБИЦИ 35,73 47,45 22,96 47,06 
УМРЛИ У ИНОСТРАНСТВУ 3,54 4,85 2,47 1,96 
УМРЛИ У ЗЕМЉИ 32,19 42,60 20,49 45,10 

Извор: Израчунато на основу података из табеле 3.23. 
 
Учешће Срба у демографским губицима у републици Србији, по-

сматрано по националној структури, по Жерјавићу је мање од полови-
не, тј. 45,28% (табела 5.3). 
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Табела 5.3 Процентуално учешће по националности 
    у демографским  и ратним губицима 

РЕПУБЛИКА 
СРБИЈА 

СРБИЈА ВАН 
ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА КОСОВО 

И МЕТОХИЈА НАЦИОНАЛНОСТ 
ДЕМОГР. РАТНИ ДЕМОГР. РАТНИ ДЕМОГР. РАТНИ ДЕМОГР. РАТНИ 

УКУПНО 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 
СРБИ 45,28 69,64 83,16 86,56 12,84 50,54 11,76 12,50 
ХРВАТИ 1,53 2,31 0,26 – 2,72 6,45 1,96 4,17 
МУСЛИМАНИ 3,42 4,95 6,12 6,99 – – 7,84 8,33 
АЛБАНЦИ 3,07 4,62 – – – – 50,98 58,33 
МАЂАРИ 0,83 0,33 – – 1,73 1,08 – – 
НЕМЦИ 38,56 7,92 3,83 0,54 77,04 24,73 – – 
ТУРЦИ 1,18 0,33 – – – – 19,61 4,17 
ЈЕВРЕЈИ 3,30 7,59 2,30 3,76 4,44 16,13 1,96 4,17 
ОСТАЛИ 2,83 2,31 4,34 2,15 1,23 1,08 5,88 8,33 

Извор: Израчунато на основу података из табеле 3.23. 
 
Следећи по величини демографских губитака су Немци са 38,56%, 

затим Хрвати са 1,53% и Мађари са 0,83%. У централној Србији Срби 
у демографским губицима учествују са 83,16%, затим Муслимани са 
6,12%, Немци са 3,83% и Јевреји са 2,30%. У Војводини највеће уче-
шће у демографским губицима имају Немци са 77,04%, затим Срби са 
12,84% и Јевреји са 4,44%. На Косову и Метохији је учешће Албанаца 
у демографским губицима 50,98%, Турака 19,61% и Срба 11,76%. 

У укупним ратним губицима у републици Србији, Срби учествују 
са 69,64%. Висок проценат учешћа у ратним губицима републике Србије 
имају Немци са 7,92%, потом Јевреји – 7,59% и Муслимани – 4,95%. У 
централној Србији, у ратним губицима, поред Срба са 86,56%, знатно 
учешће имају и Муслимани са 6,99%. У Војводини, учешће Срба у рат-
ним губицима је 50,54%, Немаца 24,73% и Јевреја 16,13%. На Косову и 
Метохији највеће учешће у ратним губицима имају Албанци – 58,33% 
и Срби 12,50%. 

Структура демографских губитака Србије, по Кочовићу, приказа-
на је у табели 5.4. Категорије демографских губитака означене са „I“ су 
изворни резултати Кочовићеве процене, а категорије означене са „II“ су 
прерачунати Кочовићеви резултати. Прерачунавање смо урадили због 
саобразног представљања резултата по категоријама с резултатима дру-
гих аутора (детаљно објашњено у поглављу 3.2.1). 

Стварни (ратни) губици републике Србије, по Кочовићу, чине 
56,47% демографских губитака, централне Србије 54,23%, Војводине 
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63,87% и Косова и Метохије 43,48%. На овакав начин изражени, ствар-
ни губици имају висок проценат учешћа у демографским губицима. 

 
Табела 5.4 Процентуално учешће појединих категорија губитака 
    у демографским губицима 

КАТЕГОРИЈА ГУБИТАКА РЕПУБЛИКА 
СРБИЈА 

ЦЕНТРАЛНА 
СРБИЈА ВОЈВОДИНА КОСОВО И 

МЕТОХИЈА 
100 100 100 100 ДЕМОГРАФСКИ                  I 

ГУБИЦИ                               II 100 100 100 100 
УКУПНО 
НЕПОГИНУЛИ                     I 

43,53 45,77 36,13 56,52 

56,47 54,23 63,87 43,48 СТВАРНИ (РАТНИ)             I 
ГУБИЦИ                               II 36,55 55,08 22,03 50,00 
НЕРОЂЕНИ 14,81 26,17 4,93 40,00 

СПОЉНЕ МИГРАЦИЈЕ 48,63 18,75 73,04 10,00 
НЕРОЂЕНИ + 
СПОЉНЕ МИГРАЦИЈЕ 63,45 44,92 77,97 50,00 

Извор: Израчунато на основу података из табеле 3.15. 
 
Ако демографске губитке по процени Богољуба Кочовића прика-

жемо без унутрашњих миграција, онда је учешће стварних (ратних) гу-
битака републике Србије у демографским губицима 36,50%, централне 
Србије 55,08%, Војводине 22.03% и Косова и Метохије 50,00%. 

Нерођени у демографским губицима републике Србије учествују 
са 14,81%, централне Србије – 26,17%, Војводине – 4,93% и Косова и 
Метохије – 40,0%.  

Спољне миграције у демографским губицима републике Србије 
учествују са 48,63%, централне Србије – 18,75%, Војводине – 73,04% и 
Косова и Метохије – 10%.  

Из табеле 5.5 видимо да су у републици Србији Немци имали нај-
веће демографске губитке – 46,70%, затим Срби – 38,81% и Јевреји – 
4,67%. У централној Србији су демографски губици Срба 76,56%, а Не-
маца 5.08%. У Војводини су највеће демографске губитке имали Нем-
ци – 80,29%, а губици Срба су 10,72%. У републици Србији је учешће 
Срба у стварним (ратним) губицима 66,52%, Јевреја 11,45%, а Немаца 
7,05%. У централној Србији је учешће Срба у стварним (ратним) губи-
цима 80,85%, Јевреја 5,67%, а Муслимана 3,55%. У Војводини је уче-
шће Срба у стварним (ратним) губицима 43,42%, Јевреја 22,37%, а Не-
маца 19,74%. 
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Табела 5.5 Процентуално учешће по националностима 
    у демографским  и стварним (ратним) губицима 

РЕПУБЛИКА 
СРБИЈА 

ЦЕНТРАЛНА 
СРБИЈА ВОЈВОДИНА КОСОВО 

И МЕТОХИЈА 

Д
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РН

И
 НАЦИОНАЛНОСТ 

I II  I II  I II  I II  
УКУПНО  100,00 100,00  100,00 100,00  100,00* 100,00  100,00 100,00 
СРБИ И  
ЦРНОГОРЦИ  38,81 66,52  76,56 80,85  10,72 43,42  40,00 40,00 

ХРВАТИ  2,09 1,76  0,78 0,71  3,19 3,95  – – 

СЛОВЕНЦИ  0,16 0,44  0,39 9,71  – –  – – 

МУСЛИМАНИ  1,93 2,64  3,91 3,55  0,29 1,32  5,00 – 

МАКЕДОНЦИ  0,16 0,44  – –  0,29 1,32  – – 

БУГАРИ  0,16 0,44  0,39 0,71  – –  – – 

РУСИ/УКРАЈИНЦИ  0,64 1,32  1,95 1,42  * 1,32  – – 

ЧЕСИ/ 
СЛОВАЦИ  – 0,44  0,78 0,71  * –  – – 

НЕМЦИ  46,70 7,05  5,08 0,71  80,29 19,74  – – 

МАЂАРИ  1,29 1,32  2,34 0,71  0,58 2,63  – – 

ЈЕВРЕЈИ  4,67 11,45  3,52 5,67  5,51 22,37  5,00 10,00 

ЦИГАНИ  0,64 2,20  0,78 1,42  0,29 2,63  5,00 10,00 

АЛБАНЦИ  0,97 1,32  – –  – –  30,00 30,00 

РУМУНИ/ 
ВЛАСИ 

 0,97 1,32  1,95 1,42  0,29 1,32  – – 

ТУРЦИ  0,48 0,44  – –  – –  15,00 10,00 

ОСТАЛИ  0,32 0,88  1,56 1,42  * –  – – 

Извор: Израчунато на основу података из табеле 3.15. 
НАПОМЕНА: Демографски губици по процени Богољуба Кочовића (демографски 

губици, колона I) нису представљени процентуално, зато што суму ко-
јој одговара вредност 100% сачињавају позитивни и негативни броје-
ви. Наиме, тек одузимањем суме процентуалних вредности за пози-
тивне бројеве од суме процентуалних вредности за негативне бројеве 
добио би се износ 100%. Овакво представљање процентуалног учешћа 
појединих националности у демографским губицима не би нам ништа 
говорило. Зато смо у колони „II“ представили процентуално учешће са 
прерачунатим подацима (изостављене унутрашње миграције, а урачу-
нате асимилације). 

* На месту „*“ (Војводина, колона „II“) су позитивни бројеви (1 + 2 + 2 = 5). С обзиром 
да је њихов збир релативно мали, изоставили смо их. Зато је збир процентуално из-
ражених демографских губитака за 1,45 већи, тј. износи 101,45%. 
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Главни циљ студије Богољуба Кочовића6 је процена демографских 
губитака по националном саставу. Он тврди да је тачност прорачуна по 
националности сумарно на нивоу Југославије потпуна. Евентуалне ма-
ње грешке у процени се могу јавити на нивоу република. Ако су губици 
једног народа у једној републици умањени, онда су у другој, односно у 
осталим републикама за исти износ повећани. 

 
 

5.2 СТРУКТУРЕ ЖРТАВА РАТА 1941-1945. ГОДИНЕ 
 
Структура жртава рата 1941-1945. године, утврђених пописом 1964. 

године, у функцији је основног циља пописа жртава, тј. обезбеђивања 
података, односно документације о жртвама нацистичких прогона због 
подношења одштетног захтева Савезној Републици Немачкој. 

Поред основних структура жртава (по полу, старости, национал-
ном саставу, месту боравка), пописом су, у складу са основним циљем, 
дате и бројне друге структуре. Све жртве рата су подељене у две основ-
не групе: жртве које су изгубиле живот и преживеле жртве. 

За сваку од ове две групе, резултати пописа су исказани посебно: 
– према месту боравка жртве пре 6. априла 1941. године, 
– према месту пописа и 
– према месту страдања (концентрациони логор, затвор, заробље- 

    нички логор итд.) и земљи страдања. 
У комбинацији с наведеним структурама, дате су и следеће струк-

туре жртава: 
 – по занимању,  
– по времену проведеном у месту страдања, 
– по години страдања и 
– по начину на који је жртва изгубила живот. 
Жртве које су изгубиле живот подељене су на следеће категорије: 
1 – у интернацији 
2 – у затвору 
3 – у депортацији 
4 – на принудном раду 
5 – у директном терору 
6 – у ратном заробљеништву, као: 
   – припадници бивше Југословенске војске  
   – припадници НОВ и ПОЈ 

                                                 
6 КОЧОВИЋ, Б. Ibid, стр. 34. 
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  7 – у борбама од 6. априла до 7. јула 1941. године 
  8 – у НОБ-у и савезничким војним формацијама 
  9 – приликом борби и бомбардовања 
10 – остале категорије 
11 – непозната категорија. 
 
По истим категоријама, осим категорија са редним бројевима 5, 7, 

8, 9 и 10, подељене су и преживеле жртве рата. 
У овом одељку ћемо приказати податке о жртвама рата које су из-

губиле живот према месту боравка пре 6. априла 1941. по следећим 
структурама: полу, старости, и националном саставу. Ове структуре ће 
нам омогућити да, у одређеној мери, вршимо поређење с резултатима и 
структурама процена демографских губитака, односно с проценом ка-
тегорије ратних губитака других аутора. 

Из старосне структуре жртава рата у Србији (табела 5.6 под ,,б“) 
видимо да је највећи број жртава био у старости од 15 до 24 године, од-
носно 38,0% укупног броја жртава, затим у старосној групи од 25 до 34 
године – 21,8% и у старосној групи од 35 до 44 године – 16,4%. Жртве 
старости до 14 година су износиле 4,9%, а у старости 65 и више година 
– 3,0%. На жртве старости од 15 до 44 године отпада 76,2%, што исто-
времено представља и радно најспособније становништво. На репро-
дуктивно способно становништво, старосна доб од 15 до 44 године, и 
становништво којем предстоји репродуктивна доб, старосна група до 14 
година, отпада 81,1% укупног броја жртава. Слична је старосна структу-
ра жртава рата и по подручјима Србије. Подручје централне Србије је 
имало изразито велик проценат жртава у старосној групи од 15 до 24 го-
дине – 41,1%, а подручје Војводине је имало највећи проценат жртава у 
старости до 14 година – 6,9%. 

Према полној структури жртава рата у Србији, на жене отпада 
13,9%, а на мушкарце 86,1%. Полна структура жртава по приказаним 
старосним групама за Србију у целини, подручје централне Србије и 
Војводину испољава сличну тенденцију. Наиме, проценат жртава код 
жена у старосној групи до 14 година је веома висок (Србија – 42,8%, 
подручје централне Србије – 41,1%, Војводина – 46,8%), у старосној 
групи од 15 до 24 године је најнижи (Србија – 7,9%, подручје централ-
не Србије – 6,1%, Војводина – 13,2%), а у наредним старосним групама 
перманентно расте, да би у старости 65 и веше година опет достигао 
високу вредност ( Србија – 32,4%, подручје централне Србије – 24,9%, 
Војводина – 41,3%). 
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Табела 5.6 Жртве рата 1941-1945. године које су изгубиле живот према 
    месту боравка пре 6. априла 1941. године, по полу и старости 

 СВЕГА 
ДО 

14 ГОД. 
СТАР. 

15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 
65 И 
ВИШЕ 
ГОД. 

НЕП. 
ГОД. 
СТАР. 

а) У АПСОЛУТНОМ ИЗНОСУ 

СВЕГА 147.025 7.239 55.898 32.109 24.144 12.953 7.780 4.406 2.496 

ЖЕНЕ 20.397 3.101 4.404 2.982 3.293 2.627 1.942 1.427 619 СРБИЈА 

МУШК. 126.628 4.138 51.494 29.127 20.851 10.326 5.838 2.979 1.877 

СВЕГА 97.728 3.949 40.206 22.664 15.866 7.331 4.126 1.915 1.671 

ЖЕНЕ 10.318 1.584 2.462 1.764 1.761 1.177 794 477 299 
ПОДРУЧЈЕ 
ЦЕНТРАЛНЕ 
СРБИЈЕ МУШК. 87.410 2.365 37.744 20.900 14.105 6.154 3.332 1.438 1.372 

СВЕГА 41.370 2.849 13.189 7.473 6.808 4.896 3.208 2.214 733 

ЖЕНЕ 9.309 1.332 1.745 1.117 1.429 1.368 1.094 914 310 ВОЈВОДИНА 

МУШК. 32.061 1.517 11.444 6.356 5.379 3.528 2.114 1.300 423 

СВЕГА 7.927 441 2.503 1.972 1.470 726 446 277 92 

ЖЕНЕ 770 185 197 101 105 82 54 36 10 КОСОВО И 
МЕТОХИЈА 

МУШК. 7.157 256 2.306 1.871 1.365 644 392 241 82 

НЕПОЗНАТО МЕСТО БОРАВКА* 

б) ПРОЦЕНТУАЛНО УЧЕШЋЕ 

 99,9 4,9 38,0 21,8 16,4 8,8 5,3 3,0 1,7 

СВЕГА 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

ЖЕНЕ 13,9 42,8 7,9 9,3 13,6 20,3 25,0 32,4 24,8 
СРБИЈА 

МУШК. 86,1 57,2 92,1 90,7 86,4 79,7 75,0 67,6 75,2 

 99,9 4,0 41,1 23,2 16,2 7,5 4,2 2,0 1,7 

СВЕГА 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

ЖЕНЕ 10,6 40,1 6,1 7,8 11,1 16,1 19,2 24,9 17,19 

ПОДРУЧЈЕ 
ЦЕНТРАЛНЕ 
СРБИЈЕ 

МУШК. 89,4 59,9 93,9 92,2 88,9 83,9 80,8 75,1 82,1 

 100,2 6,9 31,9 18,1 16,5 11,8 7,8 5,4 1,8 

СВЕГА 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

ЖЕНЕ 22,5 46,8 13,2 14,9 21,0 27,9 34,1 41,3 42,3 
ВОЈВОДИНА 

МУШК. 77,5 53,2 86,8 85,1 79,0 72,1 65,9 58,7 57,7 

 100,1 5,6 31,6 24,9 18,5 9,2 5,6 3,5 1,2 

СВЕГА 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

ЖЕНЕ 9,7 42,0 7,9 5,1 7,1 11,3 12,1 13,0 10,9 

КОСОВО И 
МЕТОХИЈА 

МУШК. 90,3 58,0 92,1 94,9 92,9 88,7 87,9 87,0 89,1 

НЕПОЗНАТО МЕСТО БОРАВКА* 

Извор: СЗС (1966). Ibid, стр. 14 и 15, обрада аутора. 
* Напомена за жртве с непознатим местом боравка је иста као уз табелу 3.27. 
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Тенденција процентуалног кретања жртава код мушкараца по ста-
росним групама супротна је наведеној тенденцији код жена. Проценту-
ално учешће жртава код мушкараца у старосним групама 15-24 и 25-34 
године у Србији у целини, у централној Србији и Војводини веома је ви-
соко и износи око 90%. 

Полна структура жртава на Косову и Метохији се битно разлику-
је у односу на остала подручја. На Косову и Метохији је најнижи удео 
жена у укупном броју жртава – 9,7%. У старосној групи до 14 година је 
проценат жена висок – 42%, а у осталим старосним групама је низак и 
не показује наведену тенденцију раста карактеристичну за остала под-
ручја. Супротно овоме, процентуално учешће жртава код мушкараца је 
58% у старосној групи до 14 година, а у свим осталим старосним гру-
пама је високо и скоро на константном нивоу у износу око 90%. 

Из наведене старосно-полне структуре жртава рата 1941-1945. го-
дине у Србији у целини и по њеним подручјима може се сагледати сва 
суровост рата, одсутност принципа хуманости и непоштовања међуна-
родних конвенција и обичаја ратовања. Међу жртвама рата је станов-
ништво свих узраста, од 0 година до дубоке старости, а проценат деце 
(4,9% за Србију ) и жена (13,9% за Србију) је висок. Величина и структу-
ра жртава рата по старости и полу за Србију у целини приказана је гра-
фиконом 5.1. Графикон је урађен на основу података из табеле 5.6 под 
„а)“ за Србију.  

 
Графикон 5.1 – Жртве рата 1941-1945. године у Србији по старости и полу 
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Структура жртава рата по категоријама дефинисаним методологи-
јом пописа приказана је у табели 5.7. 

 
Табела 5.7 Жртве рата 1941-1945. године које су изгубиле живот 
    према месту боравка пре 6. априла 1941. и категорији 

КАТЕГОРИЈА 

С
РБ

И
ЈА

 У
К
У
П
Н
О

 

П
О
Д
РУ

ЧЈ
Е 

Ц
ЕН

ТР
А
Л
Н
Е 
С
РБ

И
ЈЕ

 

В
О
ЈВ
О
Д
И
Н
А

 

К
О
С
О
В
О

 И
 

М
ЕТ

О
Х
И
ЈА

 

Н
ЕП

О
ЗН

А
ТО

 
М
ЕС

ТО
 Б
О
РА

В
К
А

* 

УКУПНО 100,1 100,0 99,9 100,0  
У ИНТЕРНАЦИЈИ 17,4 11,4 33,6 6,4  
У ЗАТВОРУ 4,7 4,2 5,9 3,2  
У ДЕПОРТАЦИЈИ 0,4 0,1 1,1 0,8  
НА ПРИНУДНОМ РАДУ 1,1 0,6 2,1 1,2  
У ДИРЕКТНОМ ТЕРОРУ 27,4 28,7 23,3 33,1  
У РАТНОМ ЗАРОБЉЕНИПТВУ 3,2 3,4 2,3 5,0  
– ПРИПАДНИЦИ БИВШЕ ЈУГ.ВОЈСКЕ 2,5 2,6 1,8 4,4  
– ПРИПАДНИЦИ НОВ И ПОЈ 0,7 0,8 0,5 0,6  
У БОРБАМА 
ОД 6. АПРИЛА ДО 7. ЈУЛА 1941. ГОД. 1,9 2,1 1,2 3,1 

 

У НОБ-у И САВЕЗНИЧКИМ 
ВОЈНИМ ФОРМАЦИЈАМА 36,2 40,4 26,9 33,9 

 

ПРИЛИКОМ БОРБИ И БОМБАРДОВАЊА 5,9 7,2 2,1 9,7  

ОСТАЛЕ КАТЕГОРИЈЕ 0,9 0,9 0,6 1,7  
НЕПОЗНАТА КАТЕГОРИЈА 1,0 1,0 0,8 1,9  

Извор: СЗС (1966). Ibid, стр. 8, извод аутора. 
* Напомена за жртве с непознатим местом боравка је иста као уз табелу 3.27. 

 
У Србији у целини највећи проценат жртава рата отпада на жртве 

које су изгубиле живот у НОБ-у и савезничкм војним формацијама – 
36,2%, затим на жртве које су изгубиле живот у директном терору – 
27,4% и жртве у интернацији – 17,4%. Податак о 27,4% жртава које су 
изгубиле живот у директном терору недвосмислено указује на димен-
зију геноцида Другог светског рата вођеног у Србији. Исти је редослед 
категорија, по величини жртава, и на подручју централне Србије и Ко-
сова и Метохије. У Војводини највећи удео у укупном броју жртава от-
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пада на жртве у интернацији – 33,6%, затим на жртве које су изгубиле 
живот у НОБ-у и савезничким војним формацијама – 26,9% и жртве у 
директном терору – 23,3%. 

Структура жртава рата по националном саставу у Србији и по под-
ручјима приказана је у табели 5.8. 

 
Табела 5.8 Жртве рата 1941-1945. године које су изгубиле живот 
    према месту боравка пре 6. априла 1941. године и народности 

ПОДРУЧЈЕ 
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Л
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РЦ
И
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) 

ЈЕ
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ЈИ
 

ТУ
РЦ

И
 

Ш
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ТА

РИ
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А
РИ

 

С
Л
О
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И

 

О
С
ТА

Л
Е 
И

 
Н
ЕП

. Н
А
РО

Д
. 

а) У АПСОЛУТНОМ ИЗНОСУ 

СРБИЈА 147.025 118.298 2.367 564 317 2.558 1.810 13.023 89 2.282 1.889 837 2.991 
ПОДРУЧЈЕ 
ЦЕНТРАЛНЕ 
СРБИЈЕ 

97.728 87.807 1.054 464 277 890 1.766 3.461 55 154 140 73 1.588 

ВОЈВОДИНА 41.370 26.462 1.266 91 29 208 16 9.488 1 1 1.748 754 1.305 
КОСОВО И 
МЕТОХИЈА 

7.927 4.029 47 9 11 1.460 28 74 33 2.127 1 10 98 

НЕПОЗН. М. 
БОРАВКА*              

б) ПРОЦЕНТУАЛНО УЧЕШЋЕ У ОКВИРУ ПОДРУЧЈА 

СРБИЈА 100,1 80,5 1,6 0,4 0,2 1,7 1,2 8,9 0,1 1,6 1,3 0,6 2,0 
ПОДРУЧЈЕ 
ЦЕНТРАЛНЕ 
СРБИЈЕ 

100,0 89,8 1,1 0,5 0,3 0,9 1,8 3,5 0,1 0,2 0,1 0,1 1,6 

ВОЈВОДИНА 100,0 64,0 3,1 0,2 0,1 0,5 0,0 22,9 0,0 0,0 4,2 1,8 3,2 
КОСОВО И 
МЕТОХИЈА 

99,8 50,8 0,6 0,1 0,1 18,4 0,4 0,9 0,4 26,8 0,0 0,1 1,12 

НЕПОЗН. М. 
БОРАВКА* 

             

ц) ПРОЦЕНТУАЛНО УЧЕШЋЕ ЖРТАВА РАТА ПОЈЕДИНИХ НАРОДНОСТИ ПО ПОДРУЧ. СРБИЈЕ 
СРБИЈА 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
ПОДРУЧЈЕ 
ЦЕНТРАЛНЕ 
СРБИЈЕ 

66,5 74,2 44,5 82,3 87,4 34,8 97,6 26,6 61,8 6,8 7,4 8,7 53,1 

ВОЈВОДИНА 28,1 22,4 53,5 16,1 9,1 8,1 0,9 72,8 1,1 0,0 92,5 90,1 43,6 
КОСОВО И 
МЕТОХИЈА 

5,4 3,4 2,0 1,6 3,5 57,1 1,5 0,6 37,1 93,2 0,1 1,2 3,3 

НЕПОЗН. М. 
БОРАВКА*              

Извор: СЗС (1966). Ibid, стр. 23, обрада аутора. 
* Напомена за жртве с непознатим местом боравка је иста као уз табелу 3.27. 
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По националној структури, у Србији су најбројније жртве рата 
Срби – 80,5% и Јевреји 8,9%. Жртве осталих народности су много мање: 
Црногорци – 1,7%, Хрвати и Шиптари по 1,6%, а најмање жртве су под-
нели Турци – 0,1% (дијаграм 5.2). 
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Дијаграм 5.2 – Жртве рата 1941-1945. године у Србији по народности 

 
На подручју централне Србије изразито најбројније жртве су би-

ли Срби – скоро 90% (89,8%), затим Јевреји – 3,5%. Величина жртава 
осталих народности се креће у интервалу од 0,1% (Турци) до 1,8% (Му-
слимани). У Војводини су такође најбројније жртве били Срби – 64,0%, 
затим Јевреји – 22,9% и Мађари са 4,2%. И на Косову и Метохији су 
најбројније жртве били Срби – 50,8%, затим Шиптари – 26,8% и Црно-
горци са 18,4%. 

Процентуално учешће жртава рата појединих народности по под-
ручјима Србије показује да су Срби имали бројно највеће жртве на под-
ручју централне Србије – 74,2%. На подручју Војводине, Јевреји су има-
ли 72,8% од укупног броја својих жртава, а Мађари 92,5%. Од укупног 
броја жртава код Шиптара, на Косову и Метохији их је страдало 93,2%. 
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6.  РЕГИОНАЛНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ 
  ДЕМОГРАФСКИХ ГУБИТАКА 
  СРБИЈЕ У 20. ВЕКУ 
 
 
 
 
6.1 РЕГИОНАЛНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ДЕМОГРАФСКИХ 
  ГУБИТАКА ПРОУЗРОКОВАНИХ БАЛКАНСКИМ 
  РАТОВИМА И ПРВИМ СВЕТСКИМ РАТОМ 

 
Израчунавање демографских губитака Србије проузрокованих Бал-

канским и Првим светским ратом на регионалном нивоу је веома оте-
жано. Наиме, попис из 1910. године је извршен на територији слободне 
Србије, тј. Северне Србије. Систематски попис становништва у Јужној 
Србији, тј. Старој Србији, није вршен. Подаци о становништву Јужне 
Србије су добијени на основу службених података административних 
власти. Административне власти, полицијске и општинске, сукцесивно 
су вршиле попис на ослобођеним територијама за време Првог и Дру-
гог Балканског рата, тј. током 1912. и 1913. године, а резултати пописа 
су објављени у „Речнику места“.1 Пре овог периода, не постоје подаци 
о броју становника у Јужној Србији нити о њиховом развитку.  

С обзиром на то да пописи становништва у Старој Србији до 1914. 
године нису уопште вршени, а постојећи попис по службеним подаци-
ма из 1914. године није довољно поуздан, те да су извршене многоброј-
не административно-територијалне промене у периоду од 1910. до 1921. 
године, упоређивање података пописа из 1914. и 1921. није могуће, нити 
је могуће на основу њих анализирати демографски развитак становни-
штва и демографски губитак проузрокован Балканским и Првим свет-
ским ратом. 

У оквиру овог питања, регионалне карактеристике демографских 
губитака Србије проузрокованих Балканским и Првим светским ратом 
урадили смо на два начина. За Северну Србију, на бази података попи-
са из 1910. и 1921. године, урадили смо прорачун демографских губи-
така по окрузима. За Србију у данашњим границама, без Војводине, 
урадили смо прорачун демографских губитака по рејонима, на бази по-
                                                 

1 ВУЈИЧИЋ, М. Ibid. 
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датака Завода за статистику НР Србије о „Природном кретању станов-
ништва Србије од 1863-1954. године“. 

У процени демографских губитака за Северну Србију користимо 
полазне податке – Попис становништва и домаће стоке у Краљевини 
Србији од 31. децембра 1910. године. Напомињемо да се користе пода-
ци Претходних резултата пописа публиковани у књизи петој. Користи-
мо књигу Претходних резултата пописа зато што за попис из 1910. го-
дине само она и постоји. Сва сређена пописна грађа припремљена за 
израду осталих резултата – књига пописа, уништена је у ратовима који 
су наступили после пописа. 

Административна подела на округе по попису из 1910. године је 
истоветна подели по попису из 1921. године, ако изузмемо новоприпо-
јене територије по Нејском уговору о миру. Дакле, прорачун становни-
штва и демографских губитака у 1921. години односи се на предратну 
територију Северне Србије из 1910. године. 

На основу података из пописа присутног становништва по окру-
зима из 1905. године и пописа из 1910, у наведеној књизи петој, изра-
чунате су геометријске стопе пораста становништва. Применом екстра-
полације помоћу геометријске прогресије, на бази података пописа из 
1910. године израчунат је број становника по окрузима за 1921. годину 
под претпоставком да није било ратова. Из разлике израчунатог броја 
становника и броја становника утврђеног на попису 31. јануара 1921. 
године добићемо број демографских губитака по окрузима (табела 6.1). 
Рачун се базира на хипотези да ће геометријска годишња стопа пораста 
из периода 1905-1910. године бити иста и у периоду 1910-1921. 

Рачун становништва је изведен по формули: 
t

ntn qPP ⋅=+ , 
а геометријска стопа пораста (r) је израчуната по формули: 

)1(000.1
000.1

1 −⋅=⇒+=⇒⋅= qrrqqPP n
on . 

Значење симбола видети у поглављу 1.1.2. 
Из табеле 6.1 видимо да су демографски губици Северне Србије 

проузроковани Балканским и Првим светским ратом били 821,1 хиља-
да. Иако је у прорачуну примењена екстраполација помоћу геометриј-
ске прогресије, добијени резултат је врло приближан резултату Драги-
ше Ђурића (811 хиљада), који је применио стопу просечног годишњег 
пораста по формули: 

000.1
1

⋅=
P
Rr . 
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Табела 6.1 Демографски губици Северне Србије по окрузима 
    на дан пописа 1921. године, у хиљадама 
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Н
ГИ

РА
Н
О

 П
О

 %
 

1. БЕОГРАДСКИ 140,1 155,9 2,160 1,02160 193,0 138,9 54,1 34,70 3 

2. ВАЉЕВСКИ 144,0 157,7 1,834 1,01834 189,1 134,0 55,1 34,96 2 

3. ВРАЊСКИ 230,6 252,9 1,863 1,01863 304,2 *230,3 73,9 29,21 7-8 

4. КРАГУЈЕВАЧКИ 175,1 189,0 1,539 1,01539 220,2 166,0 54,2 28,68 10 

5. КРАЈИНСКИ 104,3 112,1 1,453 1,01453 129,5 *100,8 28,7 25,60 12 

6. КРУШЕВАЧКИ 150,2 167,3 2,180, 1,02180 207,6 153,0 54,6 32,64 4 

7. МОРАВСКИ 186,6 203,6 1,759 1,01759 242,4 184,5 57,9 28,43 11 

8. НИШКИ 184,0 198,8 1,559 1,01559 232,1 187,3 44,8 22,53 15 

9. ПИРОТСКИ 104,1 112,3 1,528 1,01528 130,7 *109,6 21,1 18,78 16 

10. ПОДРИЊСКИ 220,5 238,3 1,565 1,01565 278,3 182,6 95,7 40,17 1 

11. ПОЖАРЕВАЧКИ 244,4 259,9 1,237 1,01237 293,9 218,0 75,9 29,21 7-8 

12. РУДНИЧКИ 78,2 85,3 1,753 1,01753 101,5 76,2 25,3 29,65 6 

13. СМЕДЕРЕВСКИ 134,6 143,2 1,246 1,01246 162,1 128,0 34,1 23,80 14 

14. ТИМОЧКИ 140,9 149,5 1,192 1,01192 168,3 *125,1 43,2 28,90 9 

15. ТОПЛИЧКИ 103,0 110,2 1,361 1,01361 126,1 107,9 18,2 16,52 17 

16. УЖИЧКИ 138,7 146,8 1,142 1,01142 164,4 119,4 45,0 30,65 5 

17. ЧАЧАНСКИ 130,9 138,9 1,193 1,01193 156,4 121,9 34,5 24,84 13 

18. БЕОГРАД – ГРАД 77,8 89,9 2,933 1,02933 120,0 111,7 8,3 9,27 18 

УКУПНО 2.688,0 2.911,7 1,612 1,01612 3.416,5 *2.594,4 821,1 28,20 – 

Извор: – УДС (1911). Ibid и 
  – OДС (1932). Ibid, обрада аутора. 

* Без територија припојених Нејским уговором о миру. 
** Проценат демографских губитака у односу на број становника на попису 1910. го-

дине. 

НАПОМЕНА: Сабирањем демографских губитака по окрузима, у табели 6.1, добиће 
се мало виши износ (тачно 824,6 хиљада). До овога је дошло због осо-
бина геометријске прогресије. Збир екстраполираних подгрупа геоме-
тријском прогресијом није једнак геометријској екстраполацији тота-
ла. Да би се збир изједначио с тоталом треба вршити изравнање. 
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У свим окрузима Северне Србије демографски губици су веома 
високи. То је зато што су војници мобилисани с целе територије, а не-
даће рата, глад, болест и смањен наталитет такође су погодили целу те-
риторију Северне Србије. Једино су губици за град Београд много ма-
њи од губитака у свим окрузима, како у апсолутном износу (8,3 хиља-
де) тако и у релативном износу (9,27%) предратног становништва, тј. 
становништва по попису из 1910. године. Подаци о величини демо-
графских губитака за град Београд нису реални, јер је имиграција ста-
новништва из округа у Београд била интензивна после Првог светског 
рата, тј. после 1918. године, што је допринело да број становника на 
попису 1921. године буде већи, односно да разлика између израчунатог 
и пописаног броја становника буде мања. Највеће демографске губитке 
у апсолутном износу је имао Подрињски округ (95,7 хиљада), потом 
Пожаревачки (75,9 хиљада), Врањски (73,9 хиљада), Моравски (57,9 
хиљада), Ваљевски (55,1 хиљаду), Крушевачки (54,6 хиљада), Крагује-
вачки (54,2 хиљаде) и Београдски (54,1 хиљаду). Најниже губитке, сем 
града Београда, имали су Топлички (18,2 хиљаде) и Пиротски округ 
(21,1 хиљаду). Демографски губици Северне Србије по окрузима у ап-
солутном износу приказани су дијаграмом 6.1 

 

Дијаграм 6.1 – Демографски губици Северне Србије 
      по окрузима 1921. године 
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Регионалне карактеристике демографских губитака, тј. величину 
демографских губитака по окрузима, боље ћемо сагледати применом 
релативних статистичких показатеља, односно процентуалним износом 
демографских губитака. Највећи процентуални износ демографских гу-
битака има Подрињски округ (40,17%), затим следе Ваљевски (34,96%), 
Београдски (34,70%), Крушевачки (32,64%), Ужички (30,65%), Руднич-
ки (29,65%). Најмањи процентуални износ демографских губитака, осим 
града Београда, имају Топлички (16,52%), Пиротски (18,78%) и Нишки 
округ (22,53%). Процентуални износ демографских губитака Северне 
Србије по окрузима приказан је картограмом 6.1. На картограму се ви-
ди да је највеће демографске губитке претрпело становништво у регио-
нима, односно окрузима, у којима су вођене највеће битке у Првом свет-
ском рату (Церска, Колубарска, битка за ослобођење Београда). 

 
Картограм 6.1 – Демографски губици Северне Србије 

           по окрузима у 1921. години 
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Регионалне карактеристике демографских губитака проузрокова-
них Балканским и Првим светским ратом за територију данашње репу-
блике Србије без Војводине урадили смо по рејонима. На основу пода-
така о „Природном кретању становништва Србије од 1863-1954. годи-
не“2 израчунали смо становништво Републике Србије без покрајине 
Војводине по рејонима за 1921. годину под претпоставком да није било 
Балканских и Првог светског рата. Разлика између овако израчунатог 
броја становника и стварног броја становника 1921. године представља 
демографске губитке по рејонима. За стварни број становника по рејо-
нима у 1921. години сматрамо такође број становника дат у публикаци-
ји „Природно кретање становништва Србије од 1863-1954. године“, јер 
је овај број становника добијен прегруписавањем података пописа из 
1921. године. Из података о броју становника по рејонима за 1900. и 
1910. годину израчунали смо геометријску стопу пораста. Потом смо 
на бази података за 1910. годину и израчунате геометријске стопе по-
раста израчунали број становника за сваки рејон у 1921. години. 

На наведени начин нисмо у могућности да израчунамо становни-
штво у четири рејона у покрајини Косово и Метохија због недостатка 
података. Драгиша Ђурић је претпоставио исту стопу пораста у Старој 
Србији као и у Северној Србији и на основу ове хипотезе рачунао демо-
графске губитке за Стару Србију. Применом Ђурићевог метода, за четири 
рејона покрајине Косово и Метохија смо користили исту геометријску 
стопу пораста коју је имало становништво централне Србије у целини. 

Рачун изводимо по формули: t
ntn qPP ⋅=+ . 

Значење параметара видети у поглављу 1.1.2. Добијени резултати 
су приказани у табели 6.2. 

Демографски губици централне Србије и Косова и Метохије про-
узроковани Балканским и Првим светским ратом су били 874,7 хиљада. 
Највеће демографске губитке у апсолутном износу је претрпео Под-
рињски рејон (92,9 хиљада), потом Подунавски (83,5 хиљада), Крагује-
вачки крај (75,1 хиљада), Млавски (69,4 хиљада) Колубарски (60,5 хи-
љада), Поморавски (56,9 хиљада). Најмањи демографски губитак у ап-
солутном износу имао је рејон Шарски крај (8,6 хиљада), затим Звечан 
(10,5 хиљада), Метохија (15,4 хиљада), Нишава (22,3 хиљаде), Косово 
(23,0 хиљаде). Просечан ниво демографских губитака у четири рејона 
покрајине Косово и Метохија је 14,4 хиљаде, што је знатно ниже од 
просечног нивоа демографских губитака у рејонима централне Србије, 
који износи 45,4 хиљаде. 
                                                 

2 ЗС (1957). Ibid, стр. 38 и 39. 
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Рејон Београд је у 1921. години имао чак пораст становништва, у 
износу 14,8 хиљада. Свакако да је и у области рејона Београд било де-
мографских губитака проузрокованих Балканским и Првим светским 
ратом. Већи број стварног становништва у 1921. години од израчунатог 
броја становништва за 1921. годину је због имиграције становништва 
из осталних рејона Републике Србије у рејон Београд. 

 
Табела 6.2 Демографски губици Републике Србије (без Војводине), 
    по рејонима у 1921. години, у хиљадама 
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        ЦЕНТРАЛНА 
        СРБИЈА 

2.735,1 3.167,3 1,478 1,01478 3.722,0 2.904,8 817,2 25,80  

1. БЕОГРАД 90,6 109,2 1,885 1,01885 134,1 148,9 -14,8 -13,55 22 
2. ВРАЊСКИ КРАЈ 147,6 166,7 1,224 1,01224 190,6 154,6 36,0 21,60 14 
3. ИБАР 153,8 174,8 1,288 1,01288 201,2 157,3 43,9 25,11 11 
4. КОЛУБАРА 159,9 187,6 1,112 1,01112 223,6 163,1 60,5 32,25 2 
5. КРАГУЈ. КРАЈ 202,3 234,6 1,492 1,01492 276,1 201,0 75,1 32,01 3 
6. КРАЈИНА 97,7 110,8 1,266 1,01266 127,2 99,8 27,4 24,73 12 
7. ЛЕСКОВ.КРАЈ 130,9 161,5 2,123 1,02123 203,4 153,2 50,3 31,15 5 
8. МЛАВА 221,8 247,5 1,102 1,01102 279,2 209,8 69,4 28,04 9 
9. НИШАВА 114,6 132,7 1,477 1,01477 155,9 133,6 22,3 16,80 16 

10. НИШКИ КРАЈ 196,7 219,4 1,098 1,01098 247,4 213,0 34,4 15,68 18 
11. ПОДРИЊЕ 202,2 234,4 1,489 1,01489 275,8 182,9 92,9 39,63 1 
12. ПОДУНАВЉЕ 244,4 292,1 1,799 1,01799 355,4 271,9 83,5 28,58 8 
13. ПОМОРАВЉЕ 173,5 204,6 1,662 1,01662 245,3 188,4 56,9 27,81 10 
14. РАСИНА 121,2 144,9 1,802 1,01802 176,4 134,7 41,7 28,78 7 
15. САНЏАК 107,5 129,5 1,879 1,01879 158,9 120,0 38,9 30,04 6 
16. ТИМОК 147,2 159,7 0,818 1,00818 174,7 143,9 30,8 19,29 15 
17. ТОПЛИЦА 92,0 111,2 1,913 1,01913 137,0 110,1 26,9 24,17 13 
18. УЖИЧКИ КРАЈ 131,3 146,4 1,095 1,01095 165,0 118,6 46,4 31,70 4 

        К и М – *437,3 1,478 1,01478 506,4 448,9 57,5 13,15  

19. ЗВЕЧАН – *71,1 1,478 1,01478 82,3 71,8 10,5 14,77 19 
20. КОСОВО – *181,0 1,478 1,01478 209,6 186,6 23,0 12,71 20 
21. МЕТОХИЈА – *93,0 1,478 1,01478 107,7 92,3 15,4 16,56 17 
22. ШАРСКИ КРАЈ – *92,2 1,478 1,01478 106,8 98,2 8,6 9,33 21 
УКУПНО  874,7  

Извор: ЗС (1957). Ibid, стр. 38 и 39, обрада аутора. 
* Подаци за 1911. годину. 
** Проценат демографских губитака у односу на број становника 1910. године. 
НАПОМЕНА: Напомена је иста као за табелу 6.1. 
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     Картограм 6.2 – Демографски губици НР Србије 
                                           (без АП ВОЈВОДИНЕ) по рејонима у 1921. години 
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Размер регионалне величине демографских губитака републике 
Србије (без Војводине) по рејонима боље се презентује применом рела-
тивног показатеља, тј. процента. Процентуално највеће демографске гу-
битке је имао рејон Подриње (39,63%), затим Колубара (32,25%), Крагу-
јевачки крај (32,01%) и Ужички крај (31,70%). Процентуално најмањи 
демографски губици су били у рејону Шарски крај (9,33%), затим Косо-
во (12,71%), Звечан (14,77%), Нишки крај (15,68%), Метохија (16,56%). 
У рејону Београд резултати показују пораст становништва од 13,55%. 
Величина демографских губитака у рејону Београд се из овог показате-
ља не види из већ наведеног разлога. Процентуална величина демограф-
ских губитака по рејонима приказана је картограмом 6.2. 

Демографски губици централне Србије и Косова и Метохије (874,7 
хиљада), добијени овом проценом су прениски и због тога ову процену 
треба сматрати апроксимативном. Прениске резултате у процени демо-
графских губитака узроковали су мањкави подаци из процене о крета-
њу укупног становништва Србије у коришћеном извору: „Природно 
кретање становништва Србије од 1863-1954. године“. У овом извору је 
процењен број стварног становништва у 1921. години за централну Ср-
бију и Косово и Метохију висок и износи 2.904.800, односно 448.900. 
Израчуната геометријска стопа пораста на основу података о укупном 
броју становништва у 1900. и 1910. години је ниска (r = 1,478). Детаљ-
није је о мањкавости података у овом извору писано у поглављу 2.3. 
Иако је процена демографских губитака за централну Србију и Косово 
и Метохију апроксимативна, процена демографских губитака по рејо-
нима, изражена релативним бројем (процентом), даје добру слику о ре-
гионалном распореду демографских губитака проузрокованих Балкан-
ским и Првим светским ратом. 

 
 

6.2 РЕГИОНАЛНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ 
  ДЕМОГРАФСКИХ ГУБИТАКА ПРОУЗРОКОВАНИХ 
  ДРУГИМ СВЕТСКИМ РАТОМ 

 
Не можемо приказати регионални распоред демографских губи-

така Србије проузрокованих Другим светским ратом на исти начин као 
што су приказани демографски губици проузроковани Првим светским 
ратом. Разлози за то су следећи: 

1. Непосредно пред рат, односно 1941. године, није извршен редов-
ни попис становништва. Уместо пописа, имамо више процена укупног 
броја становништва. Завод за статистику НР Србије је извршио процену  
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укупног становништва по рејонима и сумарно за републику и покрајине 
за 1940. годину, у оквиру своје публикације „Природно кретање станов-
ништва Србије од 1863-1954. године“. У издању СЗС је Владимир Симеу-
новић урадио процену укупног становништва Србије и по покрајинама за 
1940. годину. Аутори процена демографских губитака, Жерјавић, Кочо-
вић и Ђорђевић, извршили су процену укупног становништва Србије и 
по покрајинама за 1941. годину. Дакле, различите су полазне основе – 
временска и за укупан број становника пред Други светски рат. Укупно 
становништво није приказано по окрузима и рејонима, већ по великим 
административно-територијалним јединицама – покрајине и централно 
подручје Србије. 

2. Нема јединственог става о величини пораста становништва за 
период 1941-1948. године за случај да није било рата, односно различи-
та је величина примењених годишњих стопа пораста. 

На основу постојећих процена регионални распоред демографских 
губитака могуће је представити по подручјима Србије. Картодијаграмом 
6.3 представљамо регионални распоред и националну структуру демо-
графских губитака Србије по Владимиру Жерјавићу и Богољубу Кочо-
вићу. Картодијаграм је урађен на основу података из табеле 3.23 (Жер-
јавић) и табеле 3.15 (Кочовић). По Жерјавићу, демографски губици су 
највећи на подручју Војводине (405 хиљада), на подручју централне Ср-
бије су незнатно мањи (392 хиљаде), а на Косову и Метохији су најмањи 
(51 хиљада). Највећи део демографских губитака Војводине отпада на 
демографске губитке немачке народности (312 хиљада), што чини 77,0% 
демографских губитака Војводине. Демографске губитке немачке народ-
ности највећим делом (286 хиљада) чини емиграција немачког становн-
иштва из Војводине. Демографски губици свих осталих народности у 
Војводини износе 93 хиљаде, а од тога 55,9% отпада на Србе. На подру-
чју централне Србије највеће демографске губитке је имао српски народ 
– 326 хиљада, што чини 83,2% демографских губитака, а губици свих 
осталих народности су износили 16,8%. На подручју Косова и Метохије 
су највеће демографске губитке имали Албанци (26 хиљада), што чини 
51,0%, а на све остале народности отпада 49,0%. 

Дакле, од укупних демографских губитака у Србији, на подручје 
Војводине отпада 47,8%, на централну Србију 46,2% и на Косово и Ме-
тохију 6,0%. По Кочовићу, демографски губици Србије су мањи него по 
Жерјавићу и по подручјима износе: Војводина 345 хиљада, централна 
Србија 256 хиљада и Косово и Метохија 20 хиљада. Процентуално уче-
шће демографских губитака по подручјима у укупним демографским 
губицима Србије је следеће: Војводина 55,6%, централна Србија 41,2% 
и Косово и Метохија 3,2%. 
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 Картодијаграм 6.3 – Регионални распоред и национална структура 
                                      демографских губитака Србије проузрокованих 
                                      Другим светским ратом 
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6.3 РЕГИОНАЛНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ЖРТАВА 
  ДРУГОГ СВЕТСКОГ РАТА ПО ПОПИСУ ЖРТАВА 
  ИЗ 1964. ГОДИНЕ 

 
У овом одељку су подаци о жртвама рата 1941-1945. године које 

су изгубиле живот, а пописане према месту боравка пре 6. априла 1941. 
године, представљени по општинама (табела 6.3). Поред карактеристи-
ка по општинама, размотрени су и подаци о величини жртава по окупа-
ционим зонама. Табела 6.3, са подацима о апсолутном и релативном 
(процентуалном) износу жртава по општинама, због свог обима је при-
казана у анексу овог рада. Називима општина су у табели додељени ред-
ни бројеви у оквиру подручја Србије. Ово је урађено с циљем да би кар-
тограм 6.4 имао бољу прегледност. 

 
 

6.3.1 Жртве рата 1941-1945. године по општинама 
 
У апсолутном износу, највећи број жртава у централној Србији су 

имале општине: Стари Град – 4.436, Крагујевац – 3.173, Чукарица – 
2.860, Ниш – 2.801, Лозница – 2.661, Краљево – 2.251, Земун – 1.734, 
Титово Ужице – 1.565, Прибој – 1.512, Лесковац – 1.507 и Крушевац – 
1.501. У Војводини су највеће жртве имале општине: Нови Сад – 5.367, 
Сремска Митровица – 4.204, Суботица – 3.474, Шид – 2.592, Пећинци – 
1.770, Жабаљ – 1.763 и Рума – 1.663. Остале општине су имале до 1.500 
жртава. На Косову и Метохији је највећи број жртава имала општина 
Пећ – 1.067. У осталим општинама је број жртава био до 1.000.  

Реалнија представа о величини жртава по општинама се добија 
применом релативног показатеља, тј. процента (картограм 6.4). Процен--
туално, према броју становника из пописа од 1961. године, највећи број 
жртава у централној Србији су имале општине: Мрчајевци – 7,48%, Лу-
чани – 6,16%, Прибој – 5,78%, Прњавор – 5,34%, Црна Трава – 4,81%, 
Стари Град – 4,60%, Бојник – 4,48%, Горњи Милановац – 4,29% и Ба-
рајево – 4,28%. Износ жртава у осталим општинама је испод 4%. Про-
центуално највеће жртве у Војводини су имале општине: Шид – 11,59%, 
Сремска Митровица – 9,96%, Беочин – 9,49%, Пећинци – 9,18%, Ириг 
– 7,82%, Жабаљ – 6,97%, Рума – 4,94% и Сента – 4,17%. У Војводини, 
дакле, четири општине имају чак преко 9% жртава. Износ жртава у 
осталим општинама је испод 4%. На Косову и Метохији највећи број 
жртава имају општине Зубин Поток – 2,67%, Пећ – 1,60%, Штрпце – 
1,55%, Исток – 1,43%, Србица – 1,04%, Косовска Митровица – 1,03% и 
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Лепопсавић – 1,02%. У осталим општинама Косова и Метохије износ 
жртава је испод 1%. 

 
Картограм 6.4 – Жртве рата 1941-1945. године по општинама 

НАПОМЕНА: Нумерација општина одговара редном броју општина 
     у табели 6.3 у анексу. 
* У време пописа жртава Другог светског рата 1964. године, Србија је по важећој ад-

министративно-територијалној подели имала 23 општине мање него по администра-
тивно-територијалној подели у време пописа становништва 31. марта 1961. године. 
Видети табелу 6.3 у анексу и табелу 2.2 у раду. 
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Процентуални износ жртава на нивоу републике и општина би био 
већи и реалнији да је број жртава стављен у однос према броју станов-
ника из пописа од 1948. године. Ово није било могуће урадити јер се 
административно-територијална подела по којој је извршен попис ста-
новништва 1948. године у потпуности разликовала од административно-
територијалне поделе по којој је извршен попис жртава рата 1964. го-
дине (видети табеле 2.1 и 2.2).  

– Број жртава рата у Србији (147.025) чини 2,25% од броја 
становника по попису из 1948. године (6.527.966). 

– Број жртава рата у Србији (147.025) чини 1,92% од броја 
становника по попису из 1961. године (7.642.229). 

 
Да су жртве рата приказане у односу на становништво из 1948. 

године њихов удео би био већи за 17,07%, тј. износио би 2,25%. И про-
центуални износ жртава по општинама, представљен картограмом 6.4, 
у извесној мери би се разликовао. Не би удео жртава у свим општина-
ма био подједнако већи за 17,07%. Наиме, општине у којима је стопа 
просечног годишњег пораста становништва у периоду 1948-1961. годи-
не била виша од стопе просечног годишњег пораста становништва ре-
публике у целини у истом периоду, у 1961. години имају мањи удео 
жртава у свом становништву и обрнуто. На списку општина у попису 
жртава Србије на 12 места се јавља ставка „непозната општина“, са 
укупно 527 жртава, и то за централну Србију на 7 места, са укупно 193 
жртве, за Војводину на 4 места, са укупно 304 жртве, и за Косово и Ме-
тохију на 1 месту, са 30 жртава. 

 
 

6.3.2 Жртве рата 1941-1945. године по окупационим зонама 
 
Величина жртава рата у Србији није иста на целој територији. По-

ређењем броја жртава рата по општинама (картограм 6.4) са окупацио-
ном поделом Србије у 1941. години 3 (карта 6.1), можемо закључити сле-
деће: 

– Изразито највећи број жртава рата је био у Срему, односно на 
територији под Независном Државом Хрватском. Ово несумњи-
во указује на размере суровости државе НДХ. 

                                                 
3 КОВАЧЕВИЋ, Д. и др. (2001). Историја за 8. разред основне школе (Београд: 

Завод за уџбенике и наставна средства), стр. 159 (Карта 6.1 – Окупациона подела Ср-
бије 1941. године – урађена је на основу карте „Окупациона подела Краљевине Југо-
славије 1941. године“ у наведеном извору). 
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Карта 6.1 – Oкупациона подела Србије 1941. године 
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– У Немачкој окупационој зони је било много жртава, али терито-
ријално посматрано, много више жртава је било у западном и 
централном делу централне Србије него у источном делу. У Ба-
нату, такође под Немачком управом, било је знатно мање жртава 
него у западном и централном делу централне Србије. 

– На подручју Бачке – подручју које је анектирала Мађарска, број 
жртава је различит. Највише жртава је у подручју Суботице и 
Новог Сада. 

– Врло висок број жртава је у југозападном делу Србије, који је 
био у окупационој зони Италије. Изразито много жртава је на 
подручју општине Прибој. 

– У југоисточном делу Србије, у окупационој зони Бугарске, био 
је велик број жртава. У овом делу Србије је више жртава него у 
источном делу који је био под немачком окупацијом. 

– На Косову и Метохији – територији анектираној од Италије и 
прикљученој Великој Албанији, било је релативно најмање жр-
тава. Запажамо да је у северозападном делу Косова и Метохије, 
у коме је било бројније српско становништво, било много више 
жртава.  
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7.  ДЕМОГРАФСКИ ГУБИЦИ ПРОУЗРОКОВАНИ 
  РАТОВИМА ПО ПРОРАЧУНИМА РАЗЛИЧИТИХ 
  ИСТРАЖИВАЧА – КОМПАРАТИВНА АНАЛИЗА 
 
 
 
7.1 ДЕМОГРАФСКИ ГУБИЦИ ПРОУЗРОКОВАНИ 
  БАЛКАНСКИМ РАТОВИМА И ПРВИМ СВЕТСКИМ 
  РАТОМ – КОМПАРАТИВНА АНАЛИЗА 

 
Драгиша Ђурић демографске губитке Северне Србије, Јужне Срби-

је и Црне Горе израчунава применом индуктивног метода, тако што не-
гативној разлици у броју становника, утврђеној на основу пописа из 
1921. и 1910. године, додаје изостали пораст становништва. Изостали по-
раст израчунава применом метода стопе просечног годишњег пораста, 
по формули 

 
000.1

1

⋅=
P
Rr . 

 
Ову стопу утврђује на основу кретања становништва Северне Ср-

бије у последњих двадесет година, а на основу пописа становништва у 
периоду од 1890. до 1910. године. У проценама демографских губитака 
за Јужну Србију и Црну Гору није обухватио губитке настале због Бал-
канских ратова, тиме што је за полазну основу користио податке попи-
са из 1914. године. 

Демографи Принстонског универзитета су радили процену демо-
графских губитака за Северну Србију и Црну Гору заједно само за Пр-
ви светски рат. У процени губитака примењују комбиновани метод, од-
носно користе више метода: витално-статистички, просечне стопе ра-
ђања и умирања и аналитички метод. Демографске губитке утврђују ин-
дуктивним путем, односно сабирањем појединих категорија губитака. 
Полазна основа за процену демографских губитака је процењено станов-
ништво за 1914. годину. Очекиван број пораста становништва за период 
1915-1919. утврђују на основу просечних стопа наталитета и морталите-
та из предратног периода 1910-1913. и послератног периода 1920-1924. 
године, па их затим коригују с претпостављеним тенденцијама њиховог 
кретања у складу с процесом демографске транзиције.  
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Табела 7.1 Упоредни резултати процена демографских губитака 
    проузрокованих Балканским и Првим светским ратом 

ПОДРУЧЈЕ ДРАГИША ЂУРИЋ ПРИНСТОНСКИ 
УНИВЕРЗИТЕТ 

ДУШАН 
ВРУЋИНИЋ 

СЛУЖБЕНА 

ПРОЦЕНА 
ВЛАДЕ СХС** 

СЕВЕРНА 
СРБИЈА 

811.260 
 

– НЕГАТИВНА РАЗЛИКА 
316.271 

 
– ИЗОСТАЛИ ПОРАСТ 

494.989 
 
 

984.000* 
– ВОЈНИ ГУБИЦИ 

300.000 
– ВИШ. ЦИВ. СМРТИ 

416.000 
– СМАЊ. РОЂЕЊЕ 

311.000 
– СМРТ НЕРОЂ. ОДОЈ. 

43.000 

− − 

ЦРНА 
ГОРА 

62.885 
 

– НЕГАТИВНА РАЗЛИКА 
38.566 

 
– ИЗОСТАЛИ ПОРАСТ 

24.319 
 
 

80.000* 

– ВОЈНИ ГУБИЦИ 
25.000 

– ВИШ. ЦИВ. СМРТИ 
34.000 

– СМАЊ. РОЂЕЊЕ 
25.000 

– СМРТ НЕРОЂ. ОДОЈ. 
4.000 

− − 

СЕВЕРНА 
СРБИЈА И 
ЦРНА ГОРА 

874.145 
 

– НЕГАТИВНА РАЗЛИКА 
354.837 

 
– ИЗОСТАЛИ ПОРАСТ 

519.308 
 
 

1.064.000 

– ВОЈНИ ГУБИЦИ 
325.000 

– ВИШ. ЦИВ. СМРТИ. 
450.000 

– СМАЊ. РОЂЕЊЕ 
336.000 

– СМРТ НЕРОЂ. ОДОЈ. 
47.000 

− − 

ЈУЖНА 
СРБИЈА 

392.409  
– НЕГАТИВНА РАЗЛИКА 

222.599  
– ИЗОСТАЛИ ПОРАСТ 

169.810 

− − − 

СЕВЕРНА И 
ЈУЖНА 
СРБИЈА 
ЗАЈЕДНО 

1.203.669  
– НЕГАТИВНА РАЗЛИКА 

538.870  
– ИЗОСТАЛИ ПОРАСТ 

664.799 

− − 

1.247.435  
– ВОЈНИ 

402.435  
– ЦИВИЛНИ 

845.000 

ЦЕНТРАЛНА 
СРБИЈА И 
КОСОВО И 
МЕТОХИЈА 

− − 972.123 − 

Извор: Подаци из табела 3.1, 3.4, 3.5, 3.6 и 3.7, обрада аутора. 
* Принстонски универзитет није рашчланио демографске губитке по подручјима. 
 Приказани подаци су рашчлањени по прорачуну Д. Врућинића (видети табелу 3.6 у 

наведеномн извору).  
** Службена процена владе СХС се односи само на ратне губитке Србије у границама 

од 1914. године и то само за Први светски рат. 



– 167 – 

Овде смо укратко презентовали примењене методологије у проце-
ни демографских губитака. Резултати добијени проценама су приказани 
у табели 7.1. 

Примењена методологија за процену демографских губитака коју 
су користили демографи Принстонског универзитета је боља. Примење-
ни метод је у основи аналитички и у себи обједињује и друге методе, 
првенствено витално-статистички. Он уважава и процес демографске 
транзиције. Демографски губици су процењени посебно за сваку катего-
рију губитака. Иако је примењена методологија веома разрађена, за по-
јединачне случајеве, тј. државе, не види се које стопе наталитета и мор-
талитета су примењене у процени очекиваног пораста становништва за 
период 1915-1919. године у случају да није било рата. 

У процени губитака Србије, на основу процењеног очекиваног бро-
ја пораста становништва се не може сагледати како је утврђено раш-
члањивање и његов размер на категорије „изостало рађање“ и „вишак 
цивилних смрти“. Процењен број становника Северне Србије и Црне Го-
ре заједно за 1914. годину је висок. Порасту становништва у периоду од 
1910. до средине 1914. године одговарала би стопа просечног годишњег 
пораста од 1,76%. Ова стопа је виша од Ђурићеве. Демографи Прин-
стонског универзитета процену очекиваног становништва темеље на по-
дацима виталне статистике из периода 1910-1913. године и 1920-1924. 
Овакав приступ има недостатке. Прво, ови временски периоди су крат-
ки да би се на основу њих могле поставити добре хипотезе о тренду у ра-
ђању и смрти. Друго, у периоду 1910-1913. Србија је била у Балканским 
ратовима, што је довело до промена у виталним догађајима, рађању и 
смрти. Извесно је да је подрегистрација виталних догађаја у оваквим 
околностима била већа, тј. поузданост података виталне статистике је 
мања. Треће, период 1920-1924. године је послератни период и у њему 
је повећан првенствено наталитет, а делимично и морталитет, због још 
присутних последица рата. Утврђивање тенденција за параметре природ-
ног кретања становништва на основу периода у којем рађање и смрт-
ност осетно одступају од просечних вредности у одсуству рата, није до-
бро решење.  

Драгиша Ђурић је у својој процени демографских губитака при-
менио врло једноставан и, са становништа демографске науке, лошији 
метод. Наиме, Ђурић је коришћењем стопе просечног годишњег пора-
ста становништва и резултата пописа из 1910 (1914) и 1921. године из-
рачунао демографске губитке у целини за Северну Србију, Јужну Срби-
ју и Црну Гору. Иако је у процени користио само један синтетички па-
раметар (стопу просечног годишњег пораста) за утврђивање тенденције 
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у кретању укупног становништва, проценом је постигао вероватнији – 
прихватљивији резултат. Разлози за то су следећи: Прво, стопу просеч-
ног годишњег пораста је утврдио на основу укупног кретања становни-
штва Северне Србије за дужи временски период, тј. за период од 20 го-
дина (1890-1910), и она износи 1,7%. Друго, коришћењем резултата по-
писа становништва из 1921. године тачно је утврдио мањак становни-
штва у односу на попис из 1910. године. Процена демографских губи-
така за Северну Србију у износу од 811.260 је врло реална. Процена де-
мографских губитака за Јужну Србију, у износу 392.409, и за Црну Го-
ру, у износу 62.885 становника, могла би се кориговати навише за из-
нос демографских губитака у ова два подручја настао због Балканских 
ратова, јер овом проценом они нису обухваћени. 

Службена процена владе СХС за ратне губитке Србије у граница-
ма из 1914. године, тј. за Северну и Јужну Србију заједно, који се одно-
се само на Први светски рат, висока је. По овој процени, ратни губици 
Србије, у износу 1.247.435 становника, за 43.766 становника су већи од 
процене демографских губитака у целини за Србију по Ђурићу. 

 
 

7.2 ДЕМОГРАФСКИ ГУБИЦИ ПРОУЗРОКОВАНИ ДРУГИМ 
  СВЕТСКИМ РАТОМ – КОМПАРАТИВНА АНАЛИЗА 

 
У примењеним методологијама Владимира Жерјавића, Богољуба 

Кочовића и Животија Ђорђевића у потпуности је могуће сагледати из-
воре, полазне основе и начин израчунавања демографских губитака 
Србије у Другом светском рату. Овде нећемо понављати суштину тих 
методологија, већ ћемо само критички указати на оне моменте који су 
довели до одступања у величини процењених демографских губитака, 
било навише или наниже. 

 
 

7.2.1 Мањкавости процене демографских губитака 
  Владимира Жерјавића 

 
Прво, Жерјавић коригује израчунате стопе пораста становништва 

по бановинама. Корекција се огледа у томе да знатно смањује стопу 
пораста за град Београд, са 4,56% на 3,78%, а у мањој мери стопе пора-
ста Дринске, Моравске и Вардарске бановине, које потпуно или делом 
улазе у састав Србије ван покрајина. Овом корекцијом се смањује изра-
чунат број становника Србије ван покрајина за 31. март 1941. године, 
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што представља полазну основу за процену становништва у 1948. годи-
ни, а тиме и за процену демографских губитака Србије ван покрајина. 
Истовремено, сразмерно смањењу стопа и броја становника за Србију 
ван покрајина, повећава стопе и број становника за друге републике, 
првенствено за Хрватску. 

Друго, Жерјавић не прихвата да за број досељеника повећа демо-
графске губитке Србије ван покрајина, нити прихвата да се укупан по-
раст становништва, у којем учествују и досељеници, представи ствар-
ном стопом годишњег пораста. На попису 1948. године је утврђена 
имиграција у Србију ван покрајина од 114 хиљада досељеника. По ње-
говом рачуну, укупан миграциони салдо за Србију ван покрајина (не 
рачунајући колонизацију) износи +11 хиљада. Међутим, и ова бројка је 
нетачна. Провером на основу података у табели 14 страна 30 студије 
Владимира Жерјавића, утврдили смо да је тачан износ само +1 хиљада. 
Његово образложење да пописом из 1948. године није назначено раздо-
бље у којем је извршено досељење није прихватљиво. Знатан део изно-
са имиграције је требало уважити, односно за износ тог дела повећати 
демографске губитке. 

Треће, Жерјавић изостали наталитет (чисти демографски губитак) 
израчунава из претпостављеног природног прираштаја само за период 
1941-1945. Међутим, природни прираштај је био знатно мањи у 1946. го-
дини, у мањој мери и у 1947, од претпостављеног природног прирашта-
ја у случају да није било рата. Дакле, за износ неурачунатог изосталог 
наталитета у ове две године требало би повећати демографске губитке. 

Због ових недостатака, процењени демографски губици за Србију 
ван покрајина су видно умањени, а тиме и губици Србије у целини. 

 
 

7.2.2 Мањкавости процене демографских губитака 
  Богољуба Кочовића 

 
Прво, Кочовић укупно становништво централне Србије и покраји-

на за 1. април 1941. године израчунава само на основу природног при-
раштаја, а у потпуности занемарује миграциона кретања, тј. досељавање 
из осталих република на подручје централне Србије. Нпр. становништво 
града Београда, на основу података у Статистичком годишњаку од 
1938/39. године о кретању становништва по бановинама и за град Бео-
град, порасло је у периоду од 1931. до 1938. за 120 хиљада. По Кочови-
ћу, становништво града Београда је у овом периоду порасло само за 14 
хиљада. На овакав начин је израчунао мањи број становника за 1. април 
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1941. године за централну Србију и тако створио умањену основу за 
процену становништва у 1948. години. С друге стране, смањен израчу-
нати број становника за 1941. годину је довео и до смањивања израчу-
натог фактора умножитеља за период 1931-1941. 

Друго, фактор умножитељ за период 1941-1948. године је низак. 
Треће, Кочовић израчунато становништво за 1948. годину, на осно-

ву броја становника за 1941. и претпостављеног фактора умножитеља, 
повећава за израчунати број становника рођених од генерације из порат-
ног демографског скока (демографски скок после Првог светског рата). 
Његов приступ у израчунавању поратног демографског скока, као и бро-
ја рођених од генерације из тог демографског скока, потпуно је непри-
хватљив и нетачан. 

Четврто, изостали наталитет, израчунат на основу претпоставље-
ног процентуалног смањења претпостављених фактора умножитеља за 
период 1941-1948, има веома мали износ. 

Пето, Кочовић утврђује низак износ спољних миграција, за Србију 
укупно 302 хиљаде, што такође доводи до смањења износа демограф-
ских губитака. 

Због ових мањкавости, процењени демографски губици за Србију 
у целини и за њена подручја (402, односно 621 хиљада) су прениски. 

 
 

7.2.3 Мањкавости процене демографских губитака 
  Животија Ђорђевића 

 
Прво, Ђорђевић за период 1941-1948. усваја превисоке стопе про-

сечног годишњег пораста становништва. Ово образлаже уласком у 
фертилно доба деце рођене од генерације из демографског скока после 
Првог светског рата. Стопе пораста у овом периоду су знатно више од 
стопа пораста из периода 1931-1941. године, што је свакако неприхва-
тљиво. 

Друго, он утврђује енормно висок број становника рођених у де-
мографском скоку после Првог светског рата и још много већи број 
становника који ће у будућности настати репродукцијом ове генераци-
је. Ово је изразит пример преувеличавања значаја послератног демо-
графског скока. 

Треће, Ђорђевић не примењује доследно сопствени метод, већ у 
знатној мери преузима и методологију и резултате других аутора. Ово 
доводи до многих неслагања, грешака, па и контрадикторности у по-
стигнутим подацима на прорачуну демографских губитака.  
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Због наведених недостатака, процењени демографски губици за 
Србију у целини и за њена подручја су превисоки. 

 
 

7.2.4 Упоредни преглед резултата процена демографских губитака 
 
Највеће демографске губитке становништва Србије проузрокова-

не Другим светским ратом (табела 7.2) проценио је Ђорђевић и они, 
представљени разликом између израчунатог и пописом утврђеног ста-
новништва у 1948. години, износе 926 хиљада за територију целе Срби-
је. По Жерјавићу, демографски губици за Србију у целини износе 612 
хиљада, а по Кочовићу 402 хиљаде. По Ђорђевићевој процени, губици 
Србије су двоструко и више већи (230%) од процене Богољуба Кочови-
ћа. Редослед величине демографских губитака по подручјима Србије је 
код сва три аутора исти: највеће губитке има централна Србија, затим 
Војводина, па Косово и Метохија. Код Ђорђевића је изразито висок из-
нос губитака за Косово и Метохију (177 хиљада). 

Табела 7.2 Упоредни резултати процена демографских губитака 
    Србије проузрокованих Другим светским ратом, у хиљадама 

ДЕМОГРАФСКИ ГУБИЦИ ПРЕДСТАВЉЕНИ 
РАЗЛИКОМ: 

ИЗРАЧУНАТО ЗА 1948. „–“ ПОПИСАНО 1948.
БЕЗ УНУТРАШЊИХ 

МИГРАЦИЈА 

ПОДРУЧЈЕ 
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СРБИЈА УКУПНО 612 402 926 848 621 – 
ЦЕНТРАЛНА СРБИЈА 419 260 544 392 256 – 
ВОЈВОДИНА 142 119 205 405 345 – 
КОСОВО И МЕТОХИЈА 51 23 177 51 20 – 

Извор: Подаци из табела 3.9, 3.18 и 3.24, обрада аутора. 
* Подаци Ж. Ђорђевића су приказани изворно, иако одступају од тачних вредности. 

Реалнија представа о демографским губицима Србије у целини и 
по подручјима добија се кад се демографски губици представе без уну-
трашњих миграција, тј. миграција између република, а у оквиру Србије 
и између подручја. Жерјавић је процену демографских губитака урадио 
и по варијанти „без унутрашњих миграција“. 

Кочовић није урадио процену „без унутрашњих миграција“, па 
смо на основу његових података о миграцијама извршили прерачунава-
ње, како би резултати били сведени на упоредиву меру с резултатима 
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Жерјавића. Ђорђевић није урадио процену „без унутрашњих миграција“, 
а у свом раду нема податке о унутрашњим миграцијама, па прерачуна-
вање резултата није било могуће. 

Резултати процене Владимира Жерјавића износе 848 хиљада и 
знатно су виши од резултата процене Кочовића (621 хиљада). За Срби-
ју укупно је процена Владимира Жерјавића виша за 227 хиљада или за 
36,5%, за централну Србију је виша за 136 хиљада или за 53,1%, за Вој-
водину је виша за 60 хиљада или за 17,4% и за Косово и Метохију је 
виша за 31 хиљаду или за 155%. 

У оквиру Југославије, салдо унутрашњих миграција које се односе 
на Србију по Жерјавићу износи +236 хиљада, а по Кочовићу +219 хи-
љада становника. Ако процену Животија Ђорђевића за Србију од 926 
хиљада повећамо за износ унутрашњих миграција, онда би она износи-
ла преко 1.100 хиљада, што представља неоснован и висок резултат. 

На основу упоредних података у табели 7.3, видимо да су демо-
графски губици које је Жерјавић израчунао за Србију у целини и по 
њеним подручјима у свим категоријама знатно већи од процењених гу-
битака Кочовића, сем у једном случају. Кочовић је за Војводину проце-
нио износ нерођених на 17 хиљада, а Жерјавић на 15 хиљада. 

Упоредни подаци показују да процењени демографски губици по 
народностима показују много више различитости. Демографски губи-
ци за Србију у целини за Србе и Црногорце (-241), Муслимане (-12), 
Немце (-290), Албанце (-6) и Турке (-3), по Кочовићу, знатно су мањи 
него по Жерјавићу (-384, -29, -327, -26, -10 хиљада). Демографски гу-
бици за Хрвате (-13) и Словенце (-1) су једнаки, а демографски губици 
за Македонце (-1), Бугаре (-1), Мађаре (-8), Јевреје (-29), Цигане (-4) и 
Румуне и Влахе (-6) су већи од демографских губитака по Жерјавићу 
(0, 0, -7, -28, -3, -4 хиљаде). За централну Србију, демографски губици 
Срба и Црногораца су знатно мањи по Кочовићу (-196) него по Жерја-
вићу (-326). Исти је случај и за Војводину, Срби и Црногорци по Кочо-
вићу -37, а по Жерјавићу -52. За Косово и Метохију, Кочовић процењу-
је веће демографске губитке Срба и Црногораца (-8 хиљада), него Жер-
јавић (-6 хиљада). 

Закључујемо да су примењене методологије и проценом постиг-
нути резултати демографских губитака за Србију које је утврдио Жер-
јавић, иако имају наведене мањкавости, прихватљивији од процена Ко-
човића и Ђорђевића. 

Ако, на основу постојећих процена, упоредимо демографске гу-
битке проузроковане Балканским и Првим светским ратом с демограф-
ским губицима проузрокованим Другим светским ратом, можемо за-
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кључити да је Србија претрпела веће губитке у Балканским и Првом 
светском рату. Наиме, коришћењем резултата две прихватљиве проце-
не (Драгише Ђурића и Владимира Жерјавића), поређењем процентуал-
ног износа демографских губитака према броју предратног становни-
штва, закључујемо да су демографски губици Северне Србије проузро-
ковани Балканским и Првим светским ратом (27,86%) знатно већи од 
демографских губитака републике Србије проузрокованих Другим свет-
ским ратом (12,83%). 
Табела 7.3 Упоредни преглед демографских губитака Србије 
    по категоријама и националној припадности, у хиљадама 

ДЕМОГРАФСКИ 
ГУБИЦИ НЕРОЂЕНИ 

СПОЉНЕ 
МИГРАЦИЈЕ РАТНИ ГУБИЦИ 

НАРОДНОСТ 
Ж К Ж К Ж К Ж К 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
СРБИ И ЦРНОГОРЦИ -384 -241 -118 -74 -55 -16 -211 -151 
ХРВАТИ -13 -13 -3 -1 -3 -8 -7 -4 
СЛОВЕНЦИ -1 -1 0 0 0 0 -1 -1 
МУСЛИМАНИ -29 -12 -7 -5 -7 -1 -15 -6 
МАКЕДОНЦИ – -1 – 0 - 0 – -1 
БУГАРИ – -1 – 0 – 0 – -1 
РУСИ/УКРАЈИНЦИ -7 -4 0 0 -4 -1 -3 -3 
ЧЕСИ/СЛОВАЦИ -4 0 0 0 -4 +1 0 -1 
НЕМЦИ -327 -290 -4 -3 -299 -271 -24 -16 
МАЂАРИ -7 -8 -4 -3 -2 -2 -1 -3 
ЈЕВРЕЈИ -28 -29 -2 -1 -3 -2 -23 -26 
ЦИГАНИ -3 -4 -1 0 0 +1 -2 -5 
АЛБАНЦИ -26 -6 -10 -3 -2 0 -14 -3 
РУМУНИ/ВЛАСИ -4 -6 0 -2 -4 -1 0 -3 
ТУРЦИ -10 -3 -1 0 -8 -2 -1 -1 
ОСТАЛИ -5 -2 0 0 -4 0 -1 -2 
УКУПНО -848 -621 -150 -92 -395 -302 -303 -227 

ЦЕНТРАЛНА СРБИЈА 
СРБИ И ЦРНОГОРЦИ -326 -196 -110 -62 -55 -20 -161 -114 
ХРВАТИ -1 -2 -1 0 0 -1 0 -1 
СЛОВЕНЦИ – -1 – 0 – 0 – -1 
МУСЛИМАНИ -24 -10 -6 -4 -5 -1 -13 -5 
БУГАРИ – -1 – 0 – 0 – -1 
РУСИ/УКРАЈИНЦИ -8 -5 -1 0 -4 -3 -3 -2 
ЧЕСИ/СЛОВАЦИ -4 -2 0 0 -4 -1 0 -1 
НЕМЦИ -15 -13 -1 0 -13 -12 -1 -1 
МАЂАРИ – -6 – 0 – -5 – -1 
ЈЕВРЕЈИ -9 -9 -1 0 -1 -1 -7 -8 
ЦИГАНИ – -2 – 0 – 0 - -2 
АЛБАНЦИ – 0 – 0 – 0 – 0 
РУМУНИ/ВЛАСИ – -5 – -1 – -2 – -2 
ОСТАЛИ -5 -4 0 0 -4 -2 -1 -2 
УКУПНО -392 -256 -120 -67 -86 -48 -186 -141 
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ДЕМОГРАФСКИ 
ГУБИЦИ НЕРОЂЕНИ 

СПОЉНЕ 
МИГРАЦИЈЕ РАТНИ ГУБИЦИ 

НАРОДНОСТ 
Ж К Ж К Ж К Ж К 

ВОЈВОДИНА 
СРБИ И ЦРНОГОРЦИ -52 -37 -5 -8 0 +4 -47 -33 
ХРВАТИ -11 -11 -2 -1 -3 -7 -6 -3 
СЛОВЕНЦИ – 0 – 0 – 0 – 0 
МУСЛИМАНИ – -1 - 0 - 0 – -1 
МАКЕДОНЦИ – -1 – 0 – 0 – -1 
РУСИ/УКРАЈИНЦИ - +1 – 0 – +2 – -1 
ЧЕСИ/СЛОВАЦИ – +2 – 0 – +2 – 0 
НЕМЦИ -312 -277 -3 -3 -286 -259 -23 -15 
МАЂАРИ -7 -2 -4 -3 -2 +3 -1 -2 
ЈЕВРЕЈИ -18 -19 -1 -1 -2 -1 -15 -17 
ЦИГАНИ -1 -1 0 0 0 +1 -1 -2 
РУМУНИ/ВЛАСИ -4 -1 0 -1 -4 +1 0 -1 
ОСТАЛИ – +2 – 0 – +2 – 0 
УКУПНО -405 -345 -15 -17 -297 -252 -93 -76 
КОСОВО И МЕТОХИЈА 
СРБИ И ЦРНОГОРЦИ -6 -8 -3 -4 0 0 -3 -4 
ХРВАТИ -1 0 0 0 0 0 -1 0 
СЛОВЕНЦИ -1 0 0 0 0 0 -1 0 
МУСЛИМАНИ -4 -1 0 -1 -2 0 -2 0 
ЈЕВРЕЈИ -1 -1 0 0 0 0 -1 -1 
ЦИГАНИ -2 -1 -1 0 0 0 -1 -1 
АЛБАНЦИ -26 -6 -10 -3 -2 0 -14 -3 
ТУРЦИ -10 -3 -1 0 -8 -2 -1 -1 
ОСТАЛИ - 0 – 0 – 0 – 0 
УКУПНО -51 -20 -15 -8 -12 -2 -24 -10 

Извор: Подаци из табела 3.5 и 3.23, обрада аутора. 
  „Ж“ – Жерјавић, 
  „К“ – Кочовић 
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8.  ЗАВРШНА РАЗМАТРАЊА 
  О ДОМЕТИМА ДОСАДАШЊИХ ПРОЦЕНА 
  И ОТВОРЕНА ПИТАЊА 
 
 
 

Резултати постигнути проценама демографских губитака имају ре-
лативну вредност. Чак и оне резултате које смо оценили најприхватљи-
вијим треба прихватити с резервом, јер се до њих дошло применом са-
мо једног математичко-статистичког параметра – годишње стопе пора-
ста, било да се ради о просечној годишњој стопи пораста, геометриј-
ској стопи пораста или њиховоj комбинацији за сегменте посматраног 
периода. 

Знамо да су демографске појаве плодност и смртност под утицајем 
биолошких и социо-економских фактора, а да је интензитет фертилите-
та и под значајним утицајем психолошких фактора. Поред наведених 
фактора, укупан демографски развитак становништва зависи и од кон-
кретне старосно-полне структуре и од других структура становништва, 
које на себи носе печат историјског, економског и друштвеног развоја, 
као и од будућег друштвеног, економског и културног развитка. Проце-
на будућег становништва, а тиме и процена демографских губитака, мо-
же бити поуздана само ако почива на хипотезама компонената демо-
графског развитка које су утврђене на основу тенденција у кретању тих 
компонената у непосредној прошлости и предвиђеног будућег кретања 
под комплексним утицајем наведених фактора. 

Све досадашње процене демографских губитака Србије су урађе-
не применом метода просечне годишње стопе пораста. Изузетак је про-
цена демографа Принстонског универзитета урађена за Северну Србију 
и Црну Гору заједно. У основи ове процене је аналитички метод, а демо-
графски губици су утврђени индуктивним методом. За разлику од про-
цена за Србију, неколико аутора је аналитичким методима процењива-
ло демографске губитке Југославије у целини. 

Процене демографских губитака су рађене у условима одређених 
ограничења. 

Прво, подаци званичне статистике имали су мањкавости: 
– није вршена званична оцена обухвата пописа становништва из  
   1910, 1921, 1931. и 1948. године, 
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– подрегистрација у статистици виталних догађаја, 
– неконтинуирана статистика виталних догађаја.  
Друго, стање извора и архивске грађе:  
– некомплетност и непоузданост постојећих извора, 
– недоступност постојећих извора, 
– забрана коришћења извора из политичких или других разлога.  
Треће, непостојање потребних демографско-статистичких извора: 
– непостојање таблица морталитета и фертилитета, 
– непостојање статистичких података о миграцијама, првенствено 

до Другог светског рата. 
Ауторима постојећих процена се може замерити што нису кори-

стили достигнута расположива знања демографске науке. На распола-
гању су им била знања аналитичког метода за процену демографских 
губитака, затим прецизни параметри који показују репродукцију ста-
новништва, тј. бруто и нето стопе репродукције, знања из теорије веро-
ватноће и сл. 

Део проблематике наведен у ограничењима остаје и даље нере-
шен и представља отворено питање. Не постоји поуздан мерни посту-
пак којим би се накнадно дала оцена обухвата пописа. Такође је немо-
гуће поуздано проценити недостајуће податке у виталној статистици и 
дати тачну оцену подрегистрације виталних догађаја. Овакви проблеми 
се и даље морају решавати постављањем хипотеза. Можемо закључити 
да и сама процена демографских губитака Србије за појединачне рато-
ве, као и процена укупних демографских губитака Србије у 20. веку, 
остаје отворено питање. 

С обзиром на то да располажемо малим бројем процена, одлучу-
јемо се за најприхватљивију, иако она има мањкавости. Такав случај је 
и са нашим званичним институционалним подацима и саопштењима. 
Савет за становништво, породицу и децу Владе републике Србије у 
својој студији о развитку становништва Србије, коју подноси Влади ре-
публике Србије с циљем обавештења о демографској ситуацији и про-
блемима, прихвата процену демографских губитака Србије у Другом 
светском рату коју је урадио Владимир Жерјавић.1  

Аутори постојећих процена нису по стручности демографи, осим 
аутора процене Принстонског универзитета. Сама ова чињеница на сво-
јеврстан начин указује на домет постигнутих резултата. Са друге стране, 
ауторима ових процена припада захвалност што су нашли за потребно и 
                                                 

1 ЂУРЂЕВ, Б. и др. (1995). Развитак становништва Србије 1950-1991. (Бео-
град: Центар за демографска истраживања ИДН), стр. 33.  
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уложили огроман труд да ураде процене и дају своју слику демограф-
ских губитака. 

С обзиром на то да је Србија у генези свог постојања у 20. веку 
прешла пут од самосталности, водеће улоге у Краљевини СХС, живота 
у заједничкој федералној држави СФРЈ, преко пропасти идеје заједни-
штва и распада заједничке државе (СФРЈ, СРЈ, Државна заједница СЦГ), 
до поновне самосталности, сада је дошао историјски моменат и обавеза 
да се с временске дистанце и без идеолошких и политичких баријера 
уради стручна, на достигнућима савремене демографске науке заснова-
на процена ратних и демографских губитака у 20. веку, као и да се дâ 
одговор на питање: Колико би становника Србија имала данас да није 
било ратова у 20. веку? 

Објективна процена је потребна као печат на документ, да се исто-
рији и будућим генерацијама на чување преда истина о веку страдања 
српске државе и њеног народа. До истине је тешко доћи. Ниједан поје-
динац, колико год био стручан и предан задатку, не може досећи до 
свих релевантних извора и зато би овај сложен посао морао да буде ин-
ституцијски, у њега треба укључити и светске стручњаке из области 
демографије, како би процена демографских губитака Србије постала 
достојан и поуздан документ за историју. Њоме би се дефинитивно де-
мистификовале тенденциозности сваке врсте и достојно бисмо се мо-
рално одужили жртвама ратова. 
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АНЕКС 
 
 
 

Табела 6.3 Жртве рата 1941-1945. године по општинама према 
    попису од 1964. године 

СРЕЗ Р. број ОПШТИНА 
ЖРТВЕ РАТА 
ПОПИС 1964. 

СТАНОВНИШТВО 
ПОПИС 1961. 

% 

1 2 3 4 5 6 

ЦЕНТРАЛНА СРБИЈА 

1. Барајево 747 17.461 4,28 
2. Чукарица 2.860 79.194 3,61 
3. Гроцка 503 23.723 2,12 
4. Крњача 102 21.904 0,47 
5. Нови Београд 207 33.347 0,62 
6. Обреновац 1.162 47.035 2,47 
7. Палилула 752 67.237 1,12 
8. Савски Венац 950 74.971 1,27 
9. Сопот 714 23.131 3,09 
10. Стари Град 4.436 96.517 4,60 
11. Сурчин 835 21.039 3,97 
12. Вождовац 1.341 85.458 1,57 
13. Врачар 1.444 88.422 1,63 
14. Земун 1.734 74851 2,32 

БЕ
О
ГР

А
Д

 

15. Звездара 1.407 88.919 1,58 
16. Богатић 1.315 37.141 3,54 
17. Коцељево 451 19.982 2,26 
18. Крупањ 556 24.520 2,27 
19. Лозница 2.661 67.531 3,94 
20. Љубовија 317 26.645 1,19 
21. Мали Зворник 147 11.583 1,27 
22. Прњавор 1.116 20.893 5,34 
23. Шабац 1.496 63.160 2,37 
24. Владимирци 680 28.281 2,40 

Ш
А
БА

Ц
 

25. Волујац 346 13.816 2,50 
26. Каменица 468 15.533 3,01 
27. Лајковац 390 18.985 2,05 
28. Лазаревац 768 43.906 1,75 
29. Љиг 412 19.662 2,10 
30. Мионица 572 23.686 2,41 
31. Осечина 592 21.803 2,72 
32. Уб 1.173 39.841 2,94 

В
А
Љ
ЕВ

О
 

33. Ваљево 1.308 64.313 2,03 
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СРЕЗ Р. број ОПШТИНА 
ЖРТВЕ РАТА 
ПОПИС 1964. 

СТАНОВНИШТВО 
ПОПИС 1961. 

% 

1 2 3 4 5 6 

ЦЕНТРАЛНА СРБИЈА 

34. Аранђеловац 1.032 38.562 2,68 
35. Баточина 310 21.305 1,46 
36. Кнић 528 25.599 2,06 
37. Крагујевац 3.173 91.213 3,48 
38. Рача 456 15.432 2,95 
39. Страгари 430 19.581 2,20 К

РА
ГУ

ЈЕ
В
А
Ц

 

40. Топола 523 29.355 1,78 
41. Азања 258 16.560 1,56 
42. Колари 550 20.287 2,71 
43. Мала Крсна 330 22.271 1,48 
44. Младеновац 844 44.769 1,89 
45. Сараорци 356 21.798 1,63 
46. Смедерево 605 39.793 1,52 
47. Смед. Паланка 468 40.521 1,15 

С
М
ЕД

ЕР
ЕВ

О
 

48. Велика Плана 368 28.441 1,29 
49. Голубац 312 15.851 1,97 
50. Крепољин – 7.925 – 
51. Кучево 749 29.921 2,50 
52. Мајданпек 202 12.206 1,65 
53. Мало Црниће 465 24.347 1,91 
54. Петровац 1.006 34.115 2.95 
55. Пожаревац 849 66.047 1,29 
56. Велико Градиште 534 27.819 1,92 
57. Велико Лаоле – 17.498 – 
58. Жабаре 356 25.144 1,42 

П
О
Ж
А
РЕ

В
А
Ц

 

59. Жагубица 395 14.677 2,69 
60. Ариље 464 20.001 2.32 
61. Бајина Башта 550 32.431 1,70 
62. Чајетина 235 20.716 1,13 
63. Косјерић 367 17.898 2,05 
64. Кремна 207 10.404 1,99 
65. Нова Варош 518 24.770 2,09 
66. Пожега 690 32.382 2,13 
67. Прибој 1.512 26.147 5,78 
68. Пријепоље 1.042 38.927 2,68 

ТИ
ТО

В
О

 У
Ж
И
Ц
Е 

69. Титово Ужице 1.565 46.658 3,35 
70. Чачак 1.358 55.865 2,43 
71. Девићи – 6.235 – 
72. Горњи Милановац 1.184 27.625 4,29 
73. Гуча – 22.958 – 
74. Ивањица 433 34.291 1,26 
75. Лучани 639 10.378 6.16 
76. Мрчајевци 1.185 15.834 7,48 
77. Прањани - 10.640 – 
78. Рудник – 9.629 – 

ЧА
ЧА

К
 

79. Заблаће – 13.638 – 
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СРЕЗ Р. број ОПШТИНА 
ЖРТВЕ РАТА 
ПОПИС 1964. 

СТАНОВНИШТВО 
ПОПИС 1961. 

% 

1 2 3 4 5 6 

ЦЕНТРАЛНА СРБИЈА 

80. Белушић – 13.709 – 
81. Бунар – 10.008 – 
82. Ћуприја 374 33.467 1,12 
83. Деспотовац 287 24.505 1,17 
84. Параћин 529 44.738 1,18 
85. Поповац – 14.838 – 
86. Рековац 323 11.811 2,73 
87. Ресавица – 14.826 – 
88. Светозарево 733 52.942 1,38 

С
В
ЕТ

О
ЗА

РЕ
В
О

 

89. Свилајнац 478 33.677 1,42 
90. Бољевац 425 26.277 1,62 
91. Бор 557 45.987 1,21 
92. Брза Паланка 181 13.472 1,34 
93. Доњи Милановац 181 10.816 1,67 
94. Јабуковац 309 15.694 1,97 
95. Кална 260 10.878 2.39 
96. Кладово 269 18.911 1,42 
97. Књажевац 432 38.990 1,11 
98. Минићево 200 14.087 1,42 
99. Неготин 529 41.831 1,26 

100. Салаш 329 14.115 2,33 

ЗА
ЈЕ
ЧА

Р 

101. Зајечар 725 51.170 1,42 
102. Краљево 2.251 63.187 3,56 
103. Нови Пазар 944 58.777 1,61 
104. Рашка 288 29.856 0,96 
105. Сјеница 962 36.950 2,60 
106. Тутин 298 29.959 0,99 
107. Ушће 108 13.470 0,80 
108. Витановац – 14.922 – 

К
РА

Љ
ЕВ

О
 

109. Врњачка Бања 458 18.820 2,43 
110. Александровац 342 34.540 0,99 
111. Брус 429 25.606 1,68 
112. Ћићевац 127 12.709 1,00 
113. Крушевац 1.501 62.241 2,41 
114. Ражањ 327 18.829 1,74 
115. Трстеник 648 35.836 1,81 
116. Варварин 395 30.257 1,31 
117. Велика Дренова 506 22.815 2,22 
118. Велики Купци – 10.684 – 

К
РУ

Ш
ЕВ

А
Ц

 

119. Велики Шиљеговац 338 16.989 1,99 
120. Алексинац 1.241 36.570 3,39 
121. Бабушница 727 34.316 2,12 
122. Бела Паланка 406 24.982 1,63 
123. Блаце 421 22.099 1,91 
124. Димитровград 82 18.418 0,45 
125. Дољевац 210 19.860 1,06 

Н
И
Ш

 

126. Гаџин Хан 605 23.965 2,52 
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СРЕЗ Р. број ОПШТИНА 
ЖРТВЕ РАТА 
ПОПИС 1964. 

СТАНОВНИШТВО 
ПОПИС 1961. 

% 

1 2 3 4 5 6 

ЦЕНТРАЛНА СРБИЈА 

127. Куршумлија 403 36.896 1,09 
128. Мерошина 315 20.729 1,52 
129. Ниш 2.801 144.650 1,94 
130. Пирот 842 68.073 1,24 
131. Прокупље 1.358 49.988 2,72 
132. Сокобања 343 24.285 1,41 
133. Сврљиг 601 30.260 1,99 
134. Житковац – 32.504 – 
135. Житни Поток – 10.087 – 

Н
И
Ш

 

136. Житорађа 264 22.071 1,20 
137. Бојник 933 20.838 4,48 
138. Брестовац 199 20.351 0,98 
139. Црна Трава 603 12.534 4,81 
140. Грделица 412 23.609 1,75 
141. Лебане 463 27.579 1,68 
142. Лесковац 1.507 68.029 2,22 
143. Медвеђа 413 24.244 1,70 
144. Власотинце 514 36.186 1,42 

Л
ЕС

К
О
В
А
Ц

 

145. Вучје 313 21.485 1,46 
146. Босиљград 67 18.368 0,36 
147. Бујановац 642 39.064 1,64 
148. Прешево 284 26.738 1,06 
149. Сурдулица 375 20.084 1,87 
150. Трговиште 370 14.404 2,57 
151. Владичин Хан 553 26.074 2,12 
152. Власе 95 9.139 1,04 
153. Власина Округлица 64 12.421 0,52 
154. Врање 622 43.075 1,44 

В
РА

Њ
Е 

155. Врањска Бања 434 13.153 3,30 
 
СРЕЗ Р. број ОПШТИНА 

ЖРТВЕ РАТА 
ПОПИС 1964. 

СТАНОВНИШТВО 
ПОПИС 1961. 

% 

1 2 3 4 5 6 

ВОЈВОДИНА 

1. Бач 228 22.262 1,02 
2. Бачка Паланка 613 52.199 1,17 
3. Бачки Петровац 288 16.865 1,71 
4. Бечеј 571 44.585 1,28 
5. Беочин 1.128 11.881 9,49 
6. Нови Сад 5.367 155.685 3,45 
7. Србобран 340 20.414 1,67 
8. Сремски Карловци – 20.578 – 
9. Темерин 447 18.336 2,44 

10. Тител 487 16.103 3,02 
11. Врбас 307 42.853 0,72 

Н
О
В
И

 С
А
Д

 

12. Жабаљ 1.763 25.300 6,97 
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СРЕЗ Р. број ОПШТИНА 
ЖРТВЕ РАТА 
ПОПИС 1964. 

СТАНОВНИШТВО 
ПОПИС 1961. 

% 

1 2 3 4 5 6 

ВОЈВОДИНА 

13. Алибунар 317 32.932 0,96 
14. Бела Црква 354 26.276 1,35 
15. Ковачица 322 34.654 0,93 
16. Ковин 349 39.994 0,87 
17. Опово 131 11.848 1,11 
18. Панчево 611 93.744 0,65 
19. Пландиште 245 19.455 1,26 
20. Уљма 182 13.851 1,31 

П
А
Н
ЧЕ

В
О

 

21. Вршац 473 47.433 1,00 
22. Чока 213 19.482 1,09 
23. Кикинда 967 68.562 1,41 
24. Нова Црња 378 23.588 1,60 
25. Нови Бечеј 641 33.507 1,91 
26. Нови Кнежевац 253 17.831 1,42 
27. Перлез 276 20.182 1,37 
28. Сечањ 122 28.377 0,43 
29. Зрењанин 1.302 92.646 1,41 

ЗР
ЕЊ

А
Н
И
Н

 

30. Житиште 405 31.506 1,29 
31. Ада 149 22.234 0,67 
32. Бачка Топола 759 30.698 2,47 
33. Бајмок 209 14.706 1,42 
34. Чантавир – 11.046 – 
35. Кањижа 446 34.960 1,28 
36. Мали Иђош 67 17.144 0,39 
37. Сента 1.296 31.081 4,17 
38. Стара Моравица 349 13.768 2,53 

С
У
БО

ТИ
Ц
А

 

39. Суботица 3.474 111.030 3,13 
40. Апатин 127 34.836 0,36 
41. Бездан – 16.015 – 
42. Кула 411 34.614 1,19 
43. Оџаци 113 37.016 0,31 
44. Сивац – 20.532 – 
45. Сомбор 918 49.047 1,88 
46. Станишић – 14.794 – 

С
О
М
БО

Р 

47. Стапар – 12.477 – 
48. Инђија 827 23.455 3,53 
49. Ириг 1.060 13.550 7,82 
50. Кузмин – 25.621 – 
51. Мачван. Митровица 394 10.855 3,63 
52. Пећинци 1.770 19.289 9,18 
53. Платичево – 14.010 – 
54. Рума 1.663 33.661 4,94 
55. Срем. Митровица 4.204 42.202 9,96 
56. Стара Пазова 1.158 41.036 2,82 С

РЕ
М
С
К
А

 М
И
ТР

О
В
И
Ц
А

 

57. Шид 2.592 22.359 11,59 
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СРЕЗ Р. број ОПШТИНА 
ЖРТВЕ РАТА 
ПОПИС 1964. 

СТАНОВНИШТВО 
ПОПИС 1961. 

% 

1 2 3 4 5 6 

КОСОВО И МЕТОХИЈА 

1. Дечани 217 25.582 0,85 
2. Драгаш 62 21.028 0,29 
3. Ђаковица 459 49.250 0,93 
4. Глоговац 122 21.125 0,58 
5. Гњилане 368 52.415 0,70 
6. Исток 484 33.779 1,43 
7. Качаник 93 19.735 0,47 
8. Клина 194 27.153 0,71 
9. Косовска Каменица 354 42.519 0,83 
10. Косовска Митровица 615 59.913 1,03 
11. Лепосавић 193 18.910 1,02 
12. Липљан 254 40.070 0,63 
13. Малишево 48 21.230 0,23 
14. Ново Брдо 56 9.731 0,58 
15. Ораховац 114 27.225 0,42 
16. Орлане 109 13.681 0,80 
17. Пећ 1.067 66.656 1,60 
18. Подујево 280 44.898 0,62 
19. Приштина 544 87.322 0,62 
20. Призрен 221 61.629 0,36 
21. Србица 316 30.479 1,04 
22. Сува Река 93 29.417 0,32 
23. Штрпце 174 11.239 1,55 
24. Урошевац 443 52.475 0,84 
25. Витина 296 33.642 0,88 
26. Вучитрн 382 39.779 0,96 
27. Зјум 55 12.434 0,44 

 

28. Зубин Поток 284 10.642 2,67 

Извор: – СЗС (1966). Жртве рата 1941-1945, Попис из 1964. године 
                    (Београд: Савезни завод за статистику СФРЈ), стр. 34-39; 

 – СЗС (1966). Попис становништва 1961, књига IX Домаћинства 
          и становништво према карактеристикама домаћинстава, 
          (Београд: Савезни завод за статистику СФРЈ), 
          стр. 22-65, обрада аутора.  
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РЕЗИМЕ 
 
 
 
 
 
Демографски губици Србије проузроковани ратовима у 20. веку 

су комплексни и веома сложени за изучавање. У раду су презентоване 
постојеће процене демографских губитака и, са становишта савремене 
демографске науке, расветљене примењене методологије и постигнути 
резултати. Сва досадашња истраживања су, системским приступом, под-
вргнута научној анализи и критици. Анализом су обухваћене процене 
демографских губитака Србије који су проузроковани Балканским ра-
товима и Првим светским ратом, затим Другим светским ратом. Поред 
процена, анализирани су резултати пописа жртава Другог светског рата. 
Слику демографских губитака у 20. веку делимично смо употпунили 
Прегледом жртава албанског тероризма на Косову и Метохији у перио-
ду од 1991. до 2001. године и НАТО агресије на Србију 1999. године. 
Демографски губици обухваћени овом анализом односе се на период од 
1910. до 2002. године и на територије, односно границе које је Србија 
имала у време вођења ратова, а потом и на садашњу територију Србије. 

Постојеће процене демографских губитака су врло различите по 
резултатима и по примењеној методологији. У овој сложеној и идеоло-
шки осетљивој проблематици влада методолошко шаренило и теориј-
ске конфронтације. Резултати постигнути проценама имају релативну 
вредност. Чак и оне резултате демографских губитака које смо оцени-
ли најприхватљивијим треба прихватити с резервом, јер се до њих до-
шло применом само једног математичко-статистичког параметра – го-
дишње стопе пораста, било да се ради о просечној годишњој стопи по-
раста, геометријској стопи пораста или њиховој комбинацији за сегмен-
те посматраног периода.  

Наиме, све досадашње процене демографских губитака Србије су 
урађене применом математичких метода. Изузетак је процена демо-
графских губитака проузрокованих Првим светским ратом, коју су де-
мографи Принстонског универзитета урадили за Северну Србију и Црну 
Гору заједно. Иако комбинована применом више метода, у основи ове 
процене је аналитички метод. 
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Процене демографских губитака урађене аналитичким методом су 
комплексније, међутим, њиховом применом се постиже поузданији ре-
зултат и старосно-полна структура губитака. Иво Лах, Долфе Вогелник 
и Душан Брезник су применом аналитичког метода урадили процене де-
мографских губитака проузрокованих Другим светским ратом за Југо-
славију у целини. Нажалост, из ових процена није било могуће издвоји-
ти демографске губитке који се односе на Србију. Укупно, мали број 
аутора је урадио процену демографских губитака одвојено по републи-
кама. Разлози за то су идеолошке и политичке природе. У време посто-
јања заједничке државе СФРЈ, чији су темељ чинили братство и једин-
ство и равноправност народа и народности, вероватно је било ризично 
бавити се изучавањем тако осетљивог питања, којим би се утврдило које 
републике, а поготово, који народ је дао већи допринос и претрпео веће 
ратне и демографске губитке у борби за ослобођење земље. 

Да би критички анализирали, међусобно поредили, доносили осно-
ване закључке и вредновали постојеће процене, неопходно је било ство-
рити оквир који омогућава да сагледамо територијални развитак Срби-
је и процес демографске транзиције у Србији у 20. веку. У ту сврху, у 
монографији је урађен преглед промена спољних граница Србије и ад-
министративно-територијалних промена унутар ње, тј. представљена је 
генеза територијалног развитка. Коришћењем статистичких података по-
јединачних пописа, података виталне статистике, података демограф-
ске статистике, публикација Завода за статистику НРС и СЗС у којима 
су урађене упоредне временске серије података, омогућен је увид у кре-
тање укупног становништва Србије у 20. веку и демографских губита-
ка везаних за њега. 

У монографији су, у одређеној мери, прерачунавани подаци про-
цена појединих аутора, да би се остварила већа упоредивост у терито-
ријалном погледу и у погледу структура демографских губитака. По-
датке процене демографских губитака за Северну Србију и Јужну Ср-
бију проузрокованих Балканским и Првим светским ратом аутора Дра-
гише Ђурића прерачунали смо на губитке за територију у оквиру дана-
шњих граница и тиме створили могућност да се демографски губици 
Србије у свим ратовима у 20. веку могу посматрати и у оквиру дана-
шњих граница. С обзиром на то да се категоризација демографских гу-
битака у проценама аутора мање или више разликује, на местима на ко-
јима је то било могуће извршено је прерачунавање на истоветне кате-
горије, односно свођење на упоредиву меру. Извршили смо прорачун – 
процену демографских губитака Србије проузрокованих Другим свет-
ским ратом и пратили њихово кретање током времена, доследном при-
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меном методолошког поступка Иве Лаха. Ово је било могуће зато што 
је он у процени демографских губитака за Југославију у целини у пот-
пуности презентовао свој методолошки поступак. 

Анализом постојећих процена демографских губитака, утврђено 
је да је за Балканске и Први светски рат најприхватљивија процена Дра-
гише Ђурића, а за Други светски рат процена Владимира Жерјавића. 
По Драгиши Ђурићу, демографски губици Северне Србије проузрокова-
ни Балканским и Првим светским ратом износе 811.260 становника, а 
демографски губици за Јужну Србију проузроковани Првим светским ра-
том износе 392.409 становника. По Владимиру Жерјавићу, демографски 
губици републике Србије проузроковани Другим светским ратом изно-
се 848.000 становника. Анализом методолошких поступака и постигну-
тих резултата, презентовали смо недостатке процена ова два аутора. Ме-
ђутим, компаративном анализом примењених методологија и проценом 
постигнутих резултата осталих аутора, закључујемо да су процене ове 
двојице аутора, и поред недостатака, прихватљивије од других.  

Поређењем процентуалног износа демографских губитака у одно-
су на број предратног становништва, коришћењем резултата ове две при-
хватљивије процене, закључујемо да су демографски губици Северне Ср-
бије проузроковани Балканским и Првим светским ратом (27,86%), знат-
но већи од демографских губитака републике Србије проузрокованих 
Другим светским ратом (12,83%). 

Укупни демографски губици Србије проузроковани свим ратови-
ма у 20. веку, по постојећим проценама, систематизовани су и предста-
вљени у више варијанти. По најприхватљивијој варијанти, укупни де-
мографски губици Србије у 20. веку, у границама које је имала у време 
вођења ратова, износе 2.056.208 становника, а у садашњим границама 
1.825.662 становника. Укупни демографски губици су утврђени сабира-
њем демографских губитака за појединачне ратове. Аутор монографије 
је развио и представио нов метод праћења кретања демографских губи-
така проузрокованих ратом и утврђивања укупног износа процењених 
демографских губитака за више ратова. Применом овог метода је онемо-
гућено да се природни прираштај живе популације, и по завршетку по-
слератног периода, приказује као надокнада демографских губитака. 

Постојеће процене демографских губитака су рађене у условима 
одређених ограничења. Нека од тих ограничења и у данашњим услови-
ма су нерешива и представљају отворено питање. Не постоји поуздан 
мерни поступак којим би се накнадно дала оцена обухвата пописа ста-
новништва. Такође је немогуће поуздано проценити недостајуће подат-
ке у виталној статистици и дати тачну оцену подрегистрације виталних 
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догађаја. Овакви проблеми и даље се морају решавати постављањем хи-
потеза. 

Поред објективних ограничавајућих и отежавајућих фактора које 
су аутори имали у време израде процена демографских губитака, може 
им се замерити што нису у довољној мери користили достигнута распо-
ложива знања демографске науке. Запажамо да аутори постојећих про-
цена, осим аутора процене Принстонског универзитета, нису по струч-
ности демографи. Сама ова чињеница, на својеврстан начин, указује на 
домет проценама постигнутих резултата. 

На крају, закључујемо да је питање демографских губитака Срби-
је проузрокованих ратовима у 20. веку недовољно истражено и још увек 
отворено. Неопходно је, дакле, урадити нову, целовиту и објективну 
процену демографских губитака, како би се историји и будућим генера-
цијама на чување предала истина о веку страдања српске државе и њеног 
народа. Њоме би се дефинитивно демистификовале тенденциозности сва-
ке врсте и достојно бисмо се морално одужили жртвама ратова. 
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SUMMARY 
 
 
 
 
 

DEMOGRAPHIC LOSS IN SERBA 
CAUSED BY THE WARS IN THE 20TH CENTURY 

 
The demographic loss in Serbia, caused by the 20th century wars is ex-

tremely complex and difficult problem to be calculated. This paper is pre-
senting the existing estimations of the demographic loss and in accordance 
with the contemporary science, they are clarified through applied methodo-
logies and the results achieved. Everyone of the previous research has been 
done through the scientific analysis and criticism with the systematic appro-
ach. The analysis has covered the estimations of demographic loss in Serbia 
which were provoked by the Balkan Wars, the First World War and the Se-
cond World War. In addition to evaluation, the analysis of the list of victims 
in the Second World War has been done. The picture of the demographic 
loss in the 20th century has been partially fulfilled by the Survey of the vic-
tims caused by the Albanian terrorism in Kosovo and Metohia, (from 1991 
till 2001) and the victims of an act of NATO aggression on Serbia in 1999. 

The existing evaluations of the demographic loss are varying both by 
the results and by the applied methodology. In this complex and ideologi-
cally sensitive problem, there is a methodological diversity and theoretical 
confrontation. The results achieved by means of estimations are of the relati-
ve value. Even those results of demographic loss which we evaluated as 
most acceptable should be accepted only in part, because they are obtained 
by means of one and only mathematical – and statistical parameter like the 
annual growth rate, either an average annual growth rate, geometrical rate or 
their combinations for segments of the observed period. 

Namely, former evaluations of the demographic loss in Serbia are do-
ne by applying mathematical methods. An exception can be found in the 
evaluations of the demographic loss caused by the First World War, which 
has been done by the demographers at the University of Princeton for both 
North Serbia and Montenegro. Although it has been combined by applying 
more than one method at the base of it there is an analytical method. 
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Evaluations of the demographic loss, done by means of an analytical 
method are more complex than others; their application gives more reliable 
age / sex results in the structure of the demographic loss. Ivo Lah, Dolfe Vo-
gelnik and Dušan Breznik have applied analytical methodology and have 
done the estimations of the demographic loss during the Second World War 
for the whole territory of former Yugoslavia. Unfortunately, out of the same 
estimations it was impossible to make exceptions for the demographic loss 
in Serbia separately. In sum, very few authors have made the estimations of 
the demographic loss for each republic, separately. The reasons are found in 
both ideological and political circumstances. During the period of SFRJ, the 
country which existed at the bases of the fraternity, unity and equality of et-
hnic groups and nations, it may have been unsafe to research such a sensiti-
ve topic as it was establishing facts which republic, not to mention which 
nation has given bigger share, and has gone through bigger war and demo-
graphic loss, fighting for the liberation of the country. 

In order to make critical analyses, mutual comparators, make basic 
conclusions and in order to evaluate existing estimations, it was necessary to 
make a framework which enables to realize the essence of an issue of the 
territorial development of Serbia, as well as the process of the demographic 
transitions in Serbia in the 20th century. To this end, the monograph deals 
with the changes of Serbian exterior borders as well as an interior changes 
in administrative and territorial significance within Serbia, in other words, 
the genesis of an area development has been made. Using statistical data of 
the separate census, the data of the vital statistics, the data of demographic 
statistics, the publications of the Institute for statistics NRS and SZS, which 
have comparable time series of data, it is possible to observe the movement 
of the total population of Serbia in the 20th century together with the demo-
graphic loss which is connected to it 

To some extent, in the monograph, the data given by some authors ha-
ve been re - estimated, so that better comparison in the sense of territory and 
the structure of the demographic loss could be done. The data of the demo-
graphic loss in the North and the South Serbia, caused by the Balkan Wars, 
and the First World War, which have been done by Dragisa Djuric, we cal-
culated once again taking in consideration the territorial borders of the con-
temporary Serbia, and we created the possibility to enable the calculation of 
the demographic loss for the wars in 20th century to be observed within the 
contemporary borders. Bearing in mind that the categorizations of the demo-
graphic loss when estimated by is different authors; the calculations or adju-
sting was done for the same categories where it was possible. We have made 
the calculation – evaluation of the demographic loss in Serbia in the Second 
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World War, and its movement has been monitored for a certain period of ti-
me, by consistently using the methodological approach of Ivo Lаh. This was 
possible because Ivo Lаh, presented his methodological approach in details 
and globally, when estimating the demographic loss in Yugoslavia. 

Analyses of the existing estimations of the demographic loss establis-
hed, showed that for the Balkan and the First World War, the most applica-
ble estimation is that of Dragiša Djuric, while for the Second World War it 
is the one of Vladimir Zerjavic. According to Dragisa Djuric, the demograp-
hic loss in the North Serbia, caused by the First World War is 811.260 inha-
bitants, while the demographic loss in the South Serbia is 392.409 inhabi-
tants. According to Vladimir Zerjavic, the demographic loss of the Republic 
in the Second World War is 848.000 inhabitants. In the analysis the metho-
dological approaches and the achieved results we presented the imperfecti-
ons of the estimations of those two authors. However, we have come to the 
conclusions that although with some imperfections, the results of those aut-
hors are more acceptable than that of the other authors whose work has been 
estimated by means of comparative analyses of the applied methodologies 
and the achieved results. 

Comparing the percentage of the demographic loss to the number of 
inhabitants in the period before the War and using the results of those two 
more acceptable estimations, we can conclude that the demographic loss in 
the North Serbia, caused by the Balkan and the First World War, which was 
27, 86% of the population is bigger than those caused by the Second World 
War (12, 83%). 

Total demographic loss in Serbia caused by the wars in the 20th cen-
tury, according to the existing estimations, has been systematized and pre-
sented in several selections. According to the most acceptable alternative, 
total demographic loss in Serbia in the 20th century, within the borders 
which existed at the time, was 2.056.208 inhabitants, while in the contempo-
rary borders it is 1.825.662 million inhabitants. Total demographic loss is 
calculated by addition of the demographic loss in the separate wars. The aut-
hor has developed and presented new method for the following and move-
ment of the demographic loss caused by the wars, together with the way to 
set up the total amount of the estimated demographic loss for other wars. 
Applying this method, it is not possible to present the natural growth during 
the war and show it as the compensation for the demographic loss. 

The existing estimations of the demographic loss have been done wit-
hin the conditions of certain restrictions. Some of them are not solved to the 
contemporary times and are still open questions. There is not any reliable 
measurable procedure, which would give the estimation of the coverage of 
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the census. It is also impossible to give reliable estimation of the missing 
data vital statistics, and give the exact evaluation of the pre-registration of 
the vital events. These problems should be still covered by hypothesis. 

Besides objectively restricting and aggravating factors which the aut-
hors had at the time of making the estimations of the demographic loss, they 
can be criticized for not using enough the existing knowledge of the science 
of demography.  It can also be notified that the authors, except those from 
the Princeton University are not the demographers by vocation. This only 
fact shows, in its own way the range of the estimations of the received re-
sults. 

Finally, we can conclude that the question of the demographic loss in 
Serbia in the 20th century is still open and that it is not thoroughly investiga-
ted. It is necessary to perform new, complete and objective estimation of the 
demographic loss in order to give the truth about the hardship of the Serbian 
country and the suffering of its nation, to history and to generations to come. 
In such a way, the definite demystification and the tendencies of any kind 
could be done and an awe-inspiring and moral repay to the all the victims of 
wars could be endorse. 
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РЕЧНИК ПОЈМОВА 
 
 
 
 
 

А 
аналитички методи за процену ста-
новништва 
процена становништва заснована на хи-
потезама о миграцијама, фертилитету и 
морталитету 
 

В 
витална статистика 
статистика о виталним догађајима ста-
новништва – венчању, рођењу и смрти 
 

Г 
геометријска прогресија у изради про-
јекција становништва 
полази се од хипотезе о константности 
стопе пораста становништва у свакој го-
дини 
глобални број становника 
укупан број становника, без рашчлањи-
вања на категорије 
 

Д 
демографски губици 
разлика у броју становника добијена из-
међу процењеног броја становника за 
случај да није било рата и броја станов-
ника утврђеног на попису после рата 
дедуктивни метод за утврђивање де-
мографских губитака 
прво се утврде демографски губици у 
целини, потом се утврђују појединачне 
категорије демографских губитака 
демографски скок 
повећан број рођења по завршетку рата 

директни губици 
погинула војна и цивилна лица за вре-
ме рата и умрла војна и цивилна лица за 
време рата због ратних збивања и при-
лика у рату 
демографска транзиција 
дугорочни историјски период у развит-
ку становништва у којем становништво 
прелази с високог нивоа плодности и 
смртности на стабилизован низак ниво 
плодности и смртности и низак ниво 
природног прираштаја 
 

Е 
екстраполација аритметичком про-
гресијом 
додавање просечног годишњег пораста 
становништва за сваку годину броју 
становника на последњем попису 
екстраполација геометријском про-
гресијом 
израчунато становништво за године по-
сле пописа добија се по формули 

tqPtP nn •=+  

 
И 

интерполација аритметичком про-
гресијом 
одузимање просечног годишњег пора-
ста становништва за сваку годину од 
броја становника на последњем попису 
индиректни губици 
сумарно обухватају смањен наталитет 
непосредно пред рат, у току рата и по-
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сле рата, умирања после рата која су по-
следице ратних збивања и емиграцију 
због рата 
индуктивни метод за утврђивање де-
мографских губитака 
прво се утврђују појединачне категори-
је демографских губитака, потом демо-
графски губици у целини 
 

К 
категорије демографских губитака 
саставни делови (изостали – смањен на-
талитет, ратни губици и миграције) 
кумулативни дијаграм динамике 
омогућава приказ промена које настају 
у структури појаве током времена 
 

Л 
логистичка крива 
математичка крива линија одређена 
функцијом 

xcb
a

y
⋅+

=
1

 

 
М 

математички методи за процену ста-
новника 
процена становништва применом син-
тетичког показатеља – стопе (стопа) 
пораста становништва или неке друге 
математичке функције 
миграциони салдо 
разлика између броја усељеника – ими-
граната, и броја исељеника – емигра-
ната 
морталитет 
смртност становништва 
 

Н 
наталитет 
живорођења 
„нерођени“ 
(термин Богољуба Кочовића) 
означава смањен – изостали наталитет 

П 
перспектива становништва 
будући развитак становништва под од-
ређеним хипотезама, с тим што се аутор 
не изјашњава о вероватности будућег 
развитка 
послератни период 
период од неколико година после рата у 
којем је измењен ниво фертилитета и 
морталитета у односу на тенденције које 
су имали у периоду непосредно пред рат 
пораст становништва 
промене у укупном броју становника на-
стале због промена у природним (ната-
литет и морталитет) и миграционим (усе-
љавање и исељавање) компонентама 
природни прираштај 
разлика између броја живорођених и 
броја умрлих 
присутно становништво 
на попису становништва становник је 
пописан у месту у коме се затекао у 
критичном моменту, без обзира да ли 
је стални становник тог места или не 
прогноза становништва 
представља став аутора у погледу буду-
ћег развитка становништва или развоја 
одређене демографске категорије 
пројекција становништва 
означава и прогнозу и перспективу ста-
новништва 
процена становништва 
процена становништва се ради за сада-
шњи или неки прошли период. У недо-
статку података, процена становништва 
се може радити на основу метода који се 
примењују за прогнозе и перспективе 
 

Р 
развитак становништва 
комплексан процес који чине природ-
но и механичко кретање становништва 
и промене у структурама становништва, 
те интеракцијски однос између компоне-
ната кретања и структура становништва 
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ратни губици 
појмовно исто значење као за термин 
„директни губици“  
релативни статистички показатељ – 
проценат 
представља упоређење делова појаве 
према целини појаве 
 

С 
стално становништво 
на попису становништва становник је 
пописан по месту сталног становања без 
обзира да ли је у критичном моменту 
био у том месту или се налазио у не-
ком другом месту 
„стварни губици“ 
(термин Богољуба Кочовића) 
појмовно има исто значење као и „рат-
ни губици“ 
„стварни демографски губици“ 
(термин Владимира Жерјавића) 
представљају сумарно ратне губитке и 
емиграцију у иностранство 
стопа природног прираштаја 
разлика између стопе наталитета и сто-
пе морталитета 
стопа просечног годишњег пораста 
представља количник између просеч-
ног апсолутног годишњег пораста ста-
новништва и средњег броја становника 
између два узастопна пописа, 

000.1⋅=
P

R
r  

 
У 

укупни демографски губици 
сумарни демографски губици које је 
проузроковало више појединачних ра-
това 
„укупно непогинули“ 
(термин Богољуба Кочовића) 
представља сумарне губитке за смањен 
наталитет, асимиловане и миграције 
 

Ф 
„фактор чистог природног прира-
штаја“ 
(термин Богољуба Кочовића) 
појмовно има исто значење као и „сто-
па природног прираштаја“ 
„фактор множитељ чистог природ-
ног прираштаја“ 
(термин Богољуба Кочовића) 
по Кочовићу, фактор добијен умнош-
ком фактора чистог природног прира-
штаја за узастопне календарске године 
фертилитет 
плодност 
фертилни период жена 
у демографији се најчешће узима да је 
то за жене старосни интервал од 15. до 
49. године 
 

Ч 
„чисти демографски губици“ 
(термин Владимира Жерјавића) 
представљају смањени – изостали на-
талитет 
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