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После пунолетства, 
2011. године,

млади узраста

20-24 године чинили 6,1% а
25-29 године 6,7% укупног становништва РС 



Основна карактеристика:
најниже оболевање 

и умирање 
у овој групи 



Обе подгрупе имају јединствене 
здравствене проблеме а 

здравствено понашање младих је 
такво да озбиљно нарушава или ће 

нарушити њихово здравље, 
тренутно, у блиској будућности или 

у зрелом добу 



После пунолетства, групе младих нису 
хомогене.

Приоритетни проблеми су:
Образовање, сиромаштво, 
незапосленост, неизграђеност или већ 
усвојене лоше здравствене навике, 
нерешени стамбени статус, 
инвалидитет, боравак у 
институцијама или “млади улице”



Основне карактеристике 
просечне популације младих:

- неповољне социјално-
економске одреднице 
здравља

- недовољна контрола над 
сопственим здрављем

- ризично понашање  



У групи 20-26. године сопствено 
здравље процењују као добро и врло 
добро 82,9% популације (86,2% 
младића и 79,7% девојака)

Просек за РС је 47%

Просек за ЕУ за мушкарце 64,6% а за 
жене 57,4%



У популацији 20-26. године 77,4% је 
завршило средњу школу и то 80% 
младића и 74,5% девојака 

2016. године стопа незапослености била 
је 30,1%
 



2013. године сва три оброка имало је 75% 
младих овог узраста.

Девојке ређе обраћају пажњу на 
свакодневну редовност оброка. 

31,2% младих размишља о свом здрављу 
при избору начина исхране. 



Више од половине је физички 
неактивно и то 66% девојака и 
49,1% младића.

37,6% користи сигурносни појас при 
вожњи и то 49,2% младића и 26,1% 
девојака. 



Узроци смрти:

1. Повреде, тровања и последице 
деловања спољних фактора 

     (61,2% за узраст 20-24 године и
     54,7% за узраст 25-29 године)

Саобраћајне повреде предњаче са 
учешћем 40% у групи 20-24 године и 
27% у групи 25-29 година   



2. Тумори
у узрасту 20-24 године 9,83% су узрок 
смрти а у узрасту 25-29 година 14,8% 

3. Болести крвотока 
у узрасту 20-24 године 7,1% су узрок 
смрти а у узрасту 25-29 година 7,5% 



50,8% младих 20-26 година су 
некад пушили и то 53% младића 
и 48% девојака и

51% повремено пије 



Карактеристични су  значајно 
психолошко трпљење и специфична 
психопатологија (депресивна стања, 
укључујући самоубилаштво, и 
поремећаји понашања, односно 
употреба психоактивних супстанци и 
деликвентно понашање). Од ових 
проблема угроженије су девојке и 
млади у урбаним срединама 



Деликвенција младих је у порасту, 
доминирају “дела против тела и 
живота” (туче и разбојништва)

Већи број младих од просечне 
популације и у односу на претходну 
годину користи кондом (66,1% младића 
и 51,5% девојака) 



Величина свих проблема повезаних са 
ХИВ/АИДС-ом је 2-4 пута већа од 
регистроване

Само 7% пријављује да је имало 
одређен поремећај здравља током 
последњег месеца а њих 46% није 
користило здравствене услуге  



Ради контроле здравља 42% младих 
одлазе код лекара опште медицине и 
то 47,4% девојака и 36,5% младића 

53,3% девојака посећује гинеколога

Разлог посете лекару опште медицине 
је у 56% повреда или болест а у 25,2% 
контрола здравља 



У 20,2% посета стоматологу су посете 
ради контроле здравља а у 16,9% 
разлог је вађење зуба 

Код посета гинекологу, у 53,3% разлог 
је контрола репродуктивног здравља, 
у 24,7% трудноћа, у 16,7% 
неодређена тегоба 

Око 13,3% девојака имало је 1-2 
абортуса



Самопреглед дојке не обавља 64,5% 
девојака, Папа-Николау тест никад није 
обавило 61% девојака. 

Њих 5,5% не зна о каквом се тесту ради. 



У Стратегији развоја и здравља младих у 
РС (“Сл. гласник РС”, бр. 104/06) истакнута 
је потреба да се младим људима 
обезбеди скуп здравствених услуга које су 
поверљиве и квалитетне, засноване на 
потребама младих а које обављају 
мотивисани пријатељски расположени и 
едуковани здравствени радници и 
сарадници у безбедном окружењу за 
младе, у чијем планирању, спровођењу, 
праћењу и оцењивању млади треба да 
учествују. 



Општи циљ зз младих после 
пунолетства до завршетка школовања, 
до 26. године: 

очување и унапређење здравља 

Специфични циљ: 
очувати здравље и унапредити 
здравствено понашање, смањити 
ризике по здравље за 1/3 



 
Очекивани резултати: 

- да млади боље разумеју своје 
здравствене потребе, 
- да преузимају активну одговорност за 
своје здравље, 
- да праве правилне изборе у вези са 
здрављем, 
- да чувају и стичу вештине за здраво 
понашање



Активности за достизање овог циља:

1. Информисати младе о могућностима 
пружања превентивних услуга (у 
установама пзз, саветовалиштима, 
клубовима, удружењима)

2. Учинити доступне програме “смањења 
штете” и услуга на терену, где су 
значајна удружења са својим 
програмима 



3. Мотивисати младе да стичу знања и 
навике за здраво понашање, уз висок 
обухват здравствено-васпитним 
активностима, уз неговање здравих стилова 
живота. Што већи број јавно-здравствених 
акција, користити мас медије 



4. Увођење система праћења здравља 
и здравственог понашања кроз 11 
показатеља здравственог понашања, 
здравственог стања младих и 
коришћења здравствених услуга кроз 
базу података ИЈЗ Србије. 



Индикатори се односе на 
репродуктивно здравље, 
преваленцију злоупотребе 
психоактивних супстанци (дуван, 
алкохол, дроге), коришћење 
савремених контрацептивних 
средстава и кондома, ППИ, прекиде 
трудноће, злостављање и 
самоубиства. 



Специфични циљ: Смањити за 1/3 водеће 
поремећаје здравља, који се могу 
спречити превенцијом (ППИ и ХИВ), 
намерни прекид трудноће, болести 
зависности, повреде услед саобраћајних 
несрећа, насиља, самоповређивања и 
поремећаје менталног здравља за 20% 



Активности за спровођење овог циља:

1. Превентивни рад изабраних лекара 
односно едукованих тимова у центрима 
за превентивне здравствене услуге при 
домовима здравља и саветовалиштима 
при заводима за зз студената 

2. Превенција поремећаја здравља и рано 
откривање болести кроз циљане 
превентивне прегледе најмање сваке 
друге године за све младе од 19 до 26 
(30) година



Специфични циљ: развијати капацитет 
система зз да препозна, благовремено и 
адекватно одговори на здравствене 
потребе младих после пунолетства    



Очекивани резултати: 

Развој здравствених служби 
пријатељски оријентисаних према 
младима у оквиру рада службе за 
одрасле грађане-опште медицине, 
центра за превентивне здравствене 
услуге, изабраних лекара у 
саветовалиштима, активностима изван 
институција 



Активности: 

1. Развити здравствене службе 
наклоњене младима у 
сарадњи са локалном 
самоуправом и активно 
учешће младих 

2. Обезбедити превентивне 
активности за младе



3. Развити и јасно дефинисати услуге 
на нивоу дома здравља намењене 
младима. Важно је учинити што 
доступнијом здравствену службу за 
пунолетне младе (тематски и 
функционално), препознавати и 
уважавати потребе младих, пратити 
њихове проблеме и поремећаје, 
обезбеђивати програме или акције 
ноћног рада саветовалишта, учешће 
младих  



4. Обезбедити одговарајуће услове за 
школовање и студирање младих и студената, 
са потребом за посебном подршком и у 
институцијама. Учинити доступним 
превентивне и куративне услуге младима, 
укључити посебно едуковане здравствене 
раднике и сараднике у домове здравља, 
удружења, младе вршњачке едукаторе и 
вршњачке асистенте, раднике на терену, 
васпитаче и особље у центрима за 
колективни смештај младих и у васпитно 
поправним установама “отвореног” и  
“затвореног” типа
 



5. Усмерити развој завода за 
здравствену заштиту студената ка 
превентивним, пријатељски 
наклоњеним услугама намењених 
студентима, кроз индивидуални и 
групни рад и неговати 
пријатељски приступ кроз рад 
саветовалишта тематски 
оријентисаних:  



за репродуктивно здравље, 
превенцију ХИВ инфекција и ППИ, 
ментално здравље, за превенцију 
ХОБП, астме, одвикавања од 
пушења, за превенцију 
злоупотребе психоактивних 
супстанци, за правилну исхрану, и 
сл. 

  
 



6. ЗЗЗ студената и домови 
здравља треба да остваре 
сарадњу са факултетима због 
превентивних активности из 
здравственог васпитања, што 
треба да буде део редовног 
образовања студената. 



У складу са законском регулативом 
побољшати хигијенско санитарне и 
микроклиматске услове у објектима 
за боравак, учење, рад, колективну 
исхрану и смештај младих и 
спроводити редован хигијенско 
епидемиолошки надзор у овим 
објектима    



ПЗЗ студената обезбеђује се 
и пружа у ЗЗЗЗ студената у 
Београду, Нишу и Новом 
Саду а у дому здравља у 
Крагујевцу 

Тематска саветовалишта у 
ЗЗЗЗ студената 
Центри за превентивне 
здравствене услуге при 
домовима здравља 



БРАК И ПОРОДИЦА



Брак је друштвена институција, 
заједница двоје људи различитог 
пола са утврђеним узајамним 
обавезама и правима у вођењу 
заједничког живота. 



Циљеви брака су:

- рађање и одгајање деце
- регулисање сексуалних односа
- вођење заједничке економије
- узајамна солидарност у савладавању 

животних тешкоћа  



Регулација брачних односа:

- у цивилизованом друштву Законом 
о браку

- у примитивним заједницама 
етичким, верским, обичајним и 
канонским нормама понашања 



Најчешћи је моногамни облик 
брака: два супружника (Европа, 
Америка, Аустралија)

Полигамијски брак: мушкарац у 
браку с већим бројем жена 
(муслиманске земље)
Полиандријски брак: жена у браку с 
већим бројем мушкараца (врло 
ретко, код Тибетанаца, Ескима, у 
Јужној Америци)



Полигамијски и полиандријски 
облици брака су заостали 

облици експлоатације жена и 
настали су у време када је жена 

купована: богати су куповали 
по неколико жена а сиромашни 

су се удруживали (најчешће 
браћа) и куповали једну жену



У неким европским земљама озакоњен 
је брак између особа истог пола  и 

овакав брак је абиолошки, стога што 
може да има само усвојено потомство 



Показатељи виталних догађаја везани 
за брак:

- Стопа склапања брака, стопа 
нупцијалитета је (број склопљених 
бракова/број становника) X 1000

- Стопа развода бракова, стопа 
диворсијалитета је (број разведених 
бракова/број становника) X 1000 



Статистика бракова у Србији у 
2018. години

Пораст броја закључених 
бракова за 1,4% у односу на 
2014. годину (пораст са 36 429 
на 36 949 регистрованих 
бракова). 



Статистика бракова у Србији 
у 2018. години

Просек година старости 
приликом ступања у брак за 
жене је непромењен у 
односу на 2014. годину и 
износи 30 година а за 
мушкарце се повећао на 34. 
године.  



Статистика бракова у Србији 
у 2018. години

У 2018. години број 
разведених бракова показује 
пораст у односу на 
претходну годину (9 381 
разведени брак). 



Статистика бракова у Србији у 2018. години

Просек година старости приликом развода 
брака за жене је 40 година а за мушкарце 
44 године.

Просечно трајање разведеног брака у 2018. 
години је 13,3 године.



Статистика бракова у Србији у 2018. години

Број склопљених бракова је у благом опадању 
од 2002. до 2018. године.

У 2018. години склопљено је 5,2 а у 2002. 
години 6 бракова на 1000 становника.  

Број разведених бракова је непромењен и 
2018. као и 2002. године је износио 1,3 
разведени брак на 1000 становника или 253,9 
разведених бракова на 1000 закључених. 



Статистика бракова у Србији у 2018. 
години

- 55% лица старих 15 и више година 
су у браку

- око 28% лица никада није ступило у 
брак 

- сваки девети становник Србије је 
удовац или удовица

- сваки 20-ти старији од 15. године је 
разведен 



Породица је основна ћелија друштва.

Она је проширени репродуктивни нуклеус 
брачне заједнице својим потомством. 

Социјална и културна мисија породице 
остварује се стицањем позитивних навика 
(друштвених, морално-етичких, радних и 
хигијенских) путем васпитања. 



Човек у животу пролази кроз две 
породичне средине:
примарну у којој се рађа и другу 
(основну, нуклеарну) коју сам 
ствара. 

Проширена породица се састоји и 
од блиских рођака, како по 
хоризонталној, тако и по 
вертикалној линији. 



Планирање породице подразумева 
планирање броја деце и временског 
размака између жељених трудноћа. 

Спроводи се применом 
контрацептивних метода и средстава, 
које се препоручују у 
саветовалиштима за планирање 
породице. 
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