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Др Вера ГУДАЦ ДОДИЋ

ЈЕДНОРОДИТЕЉСКЕ ПОРОДИЦЕ:  
ДРУШТВЕНА ПРАКСА И СВАКОДНЕВИЦА  

ТОКОМ ДРУГЕ ПОЛОВИНЕ ДВАДЕСЕТОГ ВЕКА*

АПСТРАКТ: Једнородитељске породице обухватале су 
различите породичне облике. У раду је највише пажње по-
свећено оним породицама у којима су мајке живеле саме 
са децом, што је у пракси био најчешћи случај једно-
родитељског породичног домаћинства. Указано је на од-
нос социјалистичке државе према једнородитељским по-
родицама и на правни статус ванбрачног детета, али и 
на друштвену праксу у свакодневном животу током друге 
половине двадесетог века. У тексту су изнети поједини 
кванти тативни показатељи о ванбрачним рађањима, једно-
родитељским породицама и сл. које су нудили различити 
извори.

Кључне речи: једнородитељске породице, ванбрачна 
рађања, развод, деца, законодавство

Увод

Свекупност промена које је доносио двадесети век, силовит 
прогрес и напредак у многим сферама живота људи, али и руши-
лачка снага његових тамних епизода утканих у историју и сећање 
људског рода, обликовала је живот на много начина. Готово да не-
ма сегмента свакодневице људи који је остао недодирнут и ван 
његових економских, социјалних и политичких токова. Развојни 
* Рад је резултат рада на пројекту Традиција и трансформација – историјско 

наслеђе и национални идентитети у Србији у 20. веку (№ 47019), који финансира 
Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.
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процеси покренути у двадесетом веку условљавали су друштвене 
промене, рефлектовали се на стварност и обликовали је, доводили 
до трансформисања друштвених група, мењајући и ону основну – 
породицу. Друга половина века је са становишта развоја и промена 
породице и породичне структуре у Европи била веома динамична. 

Првих деценија двадесетог века у Србији су постојали ра-
зличити типови породице, од нуклеарне, заступљене претежно у 
градовима, преко проширеног породичног домаћинства, па до по-
родице сложеног типа, која се најчешће одржавала по селима.1 
Након Другог светског рата интензивирана деаграризација, као и 
пораст популације градског становништва, све више људи који су 
живели и радили у градовима, у новом окружењу, под другачијим 
условима живота, начина и организације рада у односу на оне 
који су постојали на селу, рефлектовали су се и на породицу. Про-
цес урбанизације био је један од основних чинилаца који су ути-
цали на мењање породичне структуре и традиционалног модела 
породице. Поред урбанизације, ширења индустрије и све већег 
запошљавања становништва у индустрији и услужним делатности-
ма, на њу је снажно утицао и мењао је још један значајан чинилац 
– масовно запошљавање и образовање жена. Мере модернизације 
социјалистичке државе, једнакост правног положаја жене и му-
шкарца, масовније образовање и продужено школовање свих, а 
посебно женске популације, те повећана економска самосталност 
жене, базирана на чињеници да је проценат запослених жена био 
већи него раније, одражавали су се и на породицу. Међу факто-
рима који су доприносили променама односа у породици била је 
формално-правна равноправност жене остварена након рата, по-
степено урушавање неједнакости полова, те процеси еманципације 
женског становништва.2 

1 Процеси трансформације породичне задруге, посебног типа сложене породице, 
одвијали су се у другој половини 19. века, a почетком 20. века оне су нестајале. 
Видети више: М. Митерауер, Кад је Адам копао, а Ева прела: Историјско-
антрополошки огледи из прошлости европске породице, Београд, 2001; V. Erlih, 
Jugoslovenska porodica u transformaciji, Zagreb, 1971. 

2 К. Казер уочава и као кључне тачке у растакању патријархалних структура 
наводи: равноправност жене, промене у односима родитеља и деце, те наследно 
право. K. Kazer, Porodica i srodstvo na Balkanu: Analiza jedne kulture koja nestaje, 
Beograd, 2002, str. 447.
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Другу половину двадесетог века3 карактерисао је и про-
цес нуклеаризације породице,4 а промене у броју чланова 
домаћинства биле су један од основних елемената и показатеља 
њене трансформације. Континуиран је био процес уситњавања 
породице.5 На промене структуре породице утицало је и опадање 
наталитета и смањење природног прираштаја становништва, по-
себно изражено од средине педесетих година. Томе је доприноси-
ло и ширење контроле рађања, спречавања нежељених трудноћа, 
те готово епидемијске размере побачаја у Србији од седамдесетих 
година.6 Било је уочљиво смањење броја деце која се у просеку 
рађају по једној жени, континуирано је опадала стопа укупног фер-
тилитета. Процес демографског старења становништва7 и продуже-
на старост карактеристична за другу половину двадесетог века, од-
сликавали су се на породицу и њене облике. То је условило пораст 
броја старачких домаћинстава, али и смањење броја закључених 
бракова. Либерализација развода брака,8 пораст удела ванбрач-
них рађања у укупном броју живорођених, те алтернативне форме 
заједничког живота, такође су урушавали темеље традиционалне 
породице.9 Међу разноликим породичним облицима све учесталије 
су биле оне у којима су деца живела са једним родитељем.

3 У Србији и на простору бивше Југославије, током друге половине 20. века, за 
већину становника најприхватљивији оквир за заснивање породице и форма 
заједничког живота био је брак и поред свих промена које су настајале у 
социјалистичкој држави. Уз трансформације породице, брак је опстајао и то 
у релативно високом проценту. Упркос континуираном тренду смањења броја 
закључених бракова у послератном периоду, брак је у Србији доминирајући 
облик и заједница живота. 

4 Најзаступљенија је била нуклеарна породица, коју су сачињавали родитељи и 
деца, али су у великом проценту постојале и проширене породице. Видети: М. 
Благојевић, Родитељство и фертилитет. Србија деведесетих, Београд 1997, стр. 
34; Демографска статистика 1997, Савезни завод за статистику, Београд, 1999, 
стр. 27; The World`s Women 2000, Trends and Statistics, New York, 2000, str. 50. 

5 Видети: M. Bobić, „Domaćinstva Srbije na početku trećeg milenijuma socio-demo-
grafska analiza”, Sociologija, Vol. XLVI, 2004.

6 В. Гудац Додић, Жена у социјализму, Београд, 2006, стр. 140–150; М. Рашевић, 
Ка разумевању абортуса у Србији, Београд, 1993.

7 Видети више: М. Рашевић, „Популационо старење у Србији”, Геронтологија, 1/ 
2009, стр. 87–99.

8 Од средине педесетих година двадесетог века до краја осамдесетих у Србији 
је лагано растао проценат разведених бракова, уз колебања по годинама. 
Деведесетих година број развода је опадао и смањивала се стопа разведених 
бракова на хиљаду становника.

9 Међу ауторима који су се на различите начине бавили проучавањем породице 
навешћемо само неке: Анђелка Милић, Марина Благојевић, Мирјана Бобић, 
Мина Петровић, Александра Павићевић, Драгана Стјепановић-Захаријевски.
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Једнородитељске породице: терминологија

Породице које чини само један родитељ са дететом или ви-
ше деце назвају се једнородитељске породице. Сам термин за 
означавање домаћинства у којем се о деци стара и са њима жи-
ви један родитељ мењао се временом. Током деветнаестог ве-
ка постојао је континуитет у дефинисању, односно у друштвеној 
конструкцији различитих типова породице, које готово увек 
конотирају неки девијантан облик породице „од напуштене деце до 
неудате мајке, од копилета до једнородитељске породице, свакој 
је приписан одређен друштвени ризик”.10 Једнородитељска поро-
дица конструисана је као облик који је повезан са ризиком, јер се 
подразумевало да такав породични облик води ка делинквенцији. 
Термин једнородитељска породица односио се на различите поро-
дичне облике, мајке са децом које се или нису удавале или су се 
развеле, удовице итд.11 

После Другог светског рата многе породице остале су без 
мушкараца погинулих током рата. Деца су често живела сама са 
мајкама, или су пак изгубила оба родитеља. Породице у којима 
су недостајали један или оба родитеља настајале су на ра-
зличите начине. Другачији узроци доводили су до формирања 
једнородитељских породица. Неудате жене које су родиле децу, 
као и разведене којима су после развода она припала, у пракси 
су биле чешћи случај него очеви сами са децом. Тако није само на 
овим просторима. У Европи доминирају жене у једнородитељским 
породичним домаћинствима.12 Стога су и термини који те породич-
не облике прате углавном повезани са женама. „Породица само-
хране мајке”, „ванбрачна мајка са децом”, „крња породица” или пак 
„непотпуна породица”, неки су од прихваћених термина којима су 
у прошлим временима означаване породице које су чинили један 
родитељ, уместо оба, и деца. Појам „породица самохране мајке” на-
глашава девијантност саме улоге мајке, стављајући акценат на њу 
као јединoг храниоца, у односу на друге „нормалне” категорије по-
родице. Тиме се ова породица третира као угрожена, материјално 
или морално. „Ванбрачна мајка” са децом, термин је који такође 

10 M. Segalan, Sociologija porodice, Clio, 2009, str. 193.
11 Исто.
12 Највиши удео жена је у Португалији (94%), док је највећи удео очева у 

једнородитељским породицама у Данској, Луксембуру и Финској (20%). Т. 
Цузјек-Семов, С. Кос, „Улога самохране мајке у друштву” (http://obiteljskicen-
tar-kzz.hr/teme/02/uloga_samohrane_majke_u_drustvu.htm.).
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отвара и наглашава дефицијентност породице и указује на један 
„нелегитиман” и „аморалан” статус мајке. Израз „крња” или „не-
потпуна” породица конотира девијантност структуре породице.13 
Призвук друштвене девијације одсликава терминологија којом су 
означаване те породице у послератној документацији. Оне су че-
сто дефинисане као „дефицитарне”.14 У литератури су називане и 
„квантитативно дефицијентне”, „неуравнотежене”, „непотпуне” по-
родице, дакле означаване су терминима који сугеришу да се ради о 
некаквим породицама „другог реда”.15 Седамдесетих година дваде-
сетог века појављује се идеолошки неутралнији термин, „једно или 
двородитељска породица”, који је без квалификација и у погледу 
пола.16

Једнородитељске породице у послератном раздобљу нису 
формирале само неудате мајке са децом. Настајале су и након разво-
да брачних парова који су имали децу, губитком једног родитеља, 
његовом смрћу или нестанком, лишавањем родитељског права, ду-
жом одсутношћу родитеља и др.17 У складу са начином њиховог на-
станка, оне могу бити формиране као једнородитељске подродице 
од самог почетка, али, услед различитих узрока, то могу постати и 
касније. Такав облик породице није нов друштвени феномен, мада 
је за социолошку науку постао посебно занимљив од шездесетих 
година, када је традиционална породица била обухваћена многим 
променама.18

Усмеравана стварност: изједначавање правног статуса 
брачне и ванбрачно рођене деце

Односи родитеља и деце у послератном раздобљу регули-
сани су бројним законима, а статус ванбрачног детета помиње већ 

13 А. Милић, Социологија породице, Београд, 2001, стр. 190, 191.
14 Архив Југославије, (даље АЈ) 142, А-471, Саветовања, реферати, Ј. Вељковић, 

1968.
15 D. Maleš, „Usporedba stavova roditelja iz potpunih obitelji i obitelji s jednim rodite-

ljom prema poželjnosti osobina za dječake i djevojčice”, Društvena istraživanja, 
časopis za opća društvena pitanja, Zagreb, god. 4, 1995, br. 4–5, str. 518. 

16 А. Милић, н. д., стр. 191.
17 M. Исић, В. Гудац Додић, Жена је темељ куће. Жена и породица у Србији током 

двадесетог века, Београд, 2011, стр. 145–147.
18 S. Fišer, N. Marković, K. Radat, J. Ogresta, „Za” i „о” jednoroditeljskim obiteljima, 

Zagreb, 2006, str. 8.
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први послератни устав. Највиши правни акт социјалистичке држа-
ве, Устав ФНРЈ из 1946, на нивоу начела, обавезе родитеља према 
деци рођеној у браку дефинише на једнак начин као и оној рођеној 
ван брака, те констатује да се „положај ванбрачне деце уређује 
законом”.19 Даља изградња правног система социјалистичке држа-
ве почивала је на низу закона и прописа који су разрађивали 
уставна начела.20 Основним законом о браку (1946) етаблиран је и 
потврђен принцип једнакости права и обавеза родитеља према де-
ци, те старања око издржавања и васпитавања.21 Деца из пониште-
них и неважећих бракова, као и деца рођена ван брака по правима 
су у односу на своје родитеље изједначена са децом која су рођена 
у браку. У случају развода, суд је био дужан да одлучи коме ће од 
супружника бити додељена деца на васпитавање, а истовремено 
да обавеже другог супружника на давање издржавања, сразмерно 
његовим имовинским приликама. Руководећи се првенствено инте-
ресима детета, суд је одлучивао о томе коме ће оно бити додељено. 
Крајем 1947. године донет је још један закон који је третирао и 
правно регулисао односе родитеља са децом из брака, као и оном 
рођеном ван њега – Основни закон о односима родитеља и деце.22 

Уколико је један родитељ умро или је лишен родитељског 
права, децу заступа други родитељ, а ако су родитељи разведени 
или је брак неважећи или поништен, заступа их родитељ коме су 
деца одлуком суда поверена. Дужности и права испуњава један 
родитељ сам и ако је други услед тешке болести и сл. спречен 
да врши своје право. Сва законом предвиђена права и дужности 
родитељи имају према брачној и ванбрачној деци, као што и једни 
и други имају исте дужности и права према својим родитељима.

Поступак за утврђивање очинства ванбрачног детета засни-
вао се на признању оца са којим мајка не живи у браку. О тац де-
тета је признање очинства давао пред матичарем или писменом 
изјавом. Било је потребно да то буде уписано у извод из матич-
не књиге рођених, уз неопходну сагласност мајке. Други начин за 
утврђивање очинства ванбрачног детета био је путем суда. Тужбу 
је могла покренути мајка ванбрачно рођеног детета, дете или његов 
старатељ. Мајка или старатељ детета могли су поднети тужбу у року 
19 Устав ФНРЈ 1946, Службени лист ФНРЈ 1946, члан 26.
20 Међу законима ране социјалистичке државе из области породичног права били 

су и Основни закон о браку, Основни закон о старатељству, Закон о усвојењу и 
Основни закон о односима родитеља и деце.

21 Основни закон о браку, Службени лист ФНРЈ, 9. април 1946, члан 6. 
22 Основни закон о односима родитеља и деце, Службени лист ФНРЈ 1947.
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од пет година од рођења детета, а дете у року од пет година после 
навршеног пунолетства. Дете рођено ван брака добијало је поро-
дично име своје мајке, а могло је добити и породично име оца уко-
лико су се тако договорили и споразумели отац и мајка. Ванбрачно 
дете могло је добити и породично име очуха ако су се мајка и очух 
у томе сложили, а ако је дете старије од четрнаест година, за то 
је био потребан и његов пристанак. Кад је путем суда утврђено ко 
је ванбрачни отац, он је имао обавезу издржавања детета једнаку 
као и према детету рођеном у браку. Закон је предвиђао могућност 
да ванбрачни отац има обавезе према мајци детета око трошкова 
везаних за трудноћу и порођај, те да је дужан да је издржава три 
месеца пре и после порођаја.23 Дужност издржавања мајке после 
порођаја касније је продужена на временски период од годину да-
на.

Начело једнакости права брачне и ванбрачне деце импле-
ментирано је у законодавство социјалистичке државе. Устав СФРЈ 
из 1963. године изједначавао је брачну и децу рођену ван брака 
по правима и дужностима у односу према родитељима,24 а Устав из 
1974. то чини у потпуности.25 

Наредних година регулисање материје везане за брачне и 
породичне односе, старатељство, усвојење и сл., у оквиру истих 
уставних координата и идејних приступа, прешло је у надле жност 
републичког и покрајинског законодавства. Законодавство је 
првенствено било фокусирано на дете и заштиту његовог интереса. 

Поједностављена је процедура којом се окончавао брак. Вре-
меном је олакшан раскид брачне везе коју супружници више нису 
желели. За то је, поред осталог, био довољан и споразум супру-
жника. Развод брака у социјализму је постепено постао формал-
ност. Судска пракса по питањима брачне и ванбрачне заједнице у 
послератном раздобљу није била у потпуности изједначена, тако 
да су судови исте или сличне ситуације различито решавали.26

23 АЈ, 117, 236, В. Демајо, М. Дединц, В. Кордић, реферат: Жена у породичном и 
радном праву ФНРЈ, 1956.

24 У Уставу је записано: „Деца рођена ван брака имају иста права и дужности 
према родитељима као и деца рођена у браку”. Устав СФРЈ, 1963, члан 58.

25 ”Деца рођена ван брака имају иста права и дужности као и деца рођена у 
браку”, Устав СФРЈ, 1974, члан 190.

26 АЈ, 142, А–471, Саветовања, реферати, Б. Косањевац, 1968.
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Закон је забрањивао ванбрачни живот пунолетне особе са 
малолетним лицем које је напунило четрнаест година.27 Упркос за-
брани, таквих је веза било, нпр. на Косову и Метохији.28

Ванбрачна заједница је у погледу појединих права постепе-
но изједначавана са брачном ако у време заснивања ванбрачне 
заједнице нису постојале брачне сметње.29 Након престанка за-
једничког живота жене и мушкарца, свако од њих је, под услови-
ма предвиђеним законом, могао остварити право на издражавање 
од другог. То се могло остварити само ако је ванбрачна заједница 
трајала дуже30 или ако су имали заједничку децу.31

Једнородитељске породице у бројкама

Различити типови једнородитељских породица, условљени 
другачијим путевима настанка, али и другим факторима, некада 
су били резултат избора, одлуке о независном и самосталном жи-
воту, а некада нужност, до њих је водио скуп околности које су за 
једнородитељске породице значиле дестабилизацију, материјалну 
и другу угроженост. Најчешћи узроци заснивања једнородитељских 
породица били су ванбрачно рађање и развод.

Већину једнородитељских породица у послератном раздобљу 
формирале су мајке са децом. Различите су биле судбине и животи 
27 Интересантно је да ванбрачна заједница малолетника није била законом за-

брањена уколико је била израз њихове слободне воље. А. Павићевић, „Сло-
бода од родитеља, Живот савремене омладине у Србији у светлу процеса 
демократизације друштва”, Свакодневна култура у постсоцијалистичком пери-
оду у Србији и у Бугарској – Балканска трансформација и европска интеграција, 
Зборник Етнографског института САНУ, 22, Београд, 2006, стр. 259.

28 АЈ,142, А–471, Б. Косањевац, 1968.
29 До Другог светског рата, „фактичким заједницама је било признато да могу 

бити основ за заснивање одређених права”. А. Павићевић, „Брачни и породични 
живот”, Приватни живот код Срба у двадесетом веку, стр. 83. Одлуком 
Националног комитета из 1944. године, „брачној жени као и ванбрачној” 
признаје се право „на државну помоћ ако се њен муж, односно хранилац налази 
у заробљеништву, болници итд”. АЈ, 142, А–471, Б. Косањевац, 1968.

30 У судској пракси време трајања заједнице није било једини параметар.
31 Закон о браку и породичним односима није прецизирао шта се подразумева 

под формулацијом „да је заједница живота трајала дуже времена”, већ је то 
остављено судској пракси. У правној литератури постоје гледишта да се дуже 
постојање ванбрачне заједнице не може прихватити ако је она трајала мање 
од пет година, али и таква схватања да би као дуже време трајања ванбрачне 
заједнице требало сматрати време од најмање три године. И. Бабић, Коментар 
закона о браку и породичним односима, Београд, 1999, стр. 336.



Др Вера ГУДАЦ ДОДИЋ ЈЕДНОРОДИТЕЉСКЕ ПОРОДИЦЕ:  ДРУШТВЕНА ПРАКСА  
И СВАКОДНЕВИЦА ТОКОМ ДРУГЕ ПОЛОВИНЕ ДВАДЕСЕТОГ ВЕКА

215

жена које су родиле децу ван брака. Неке од тих мајки живеле су у 
стабилним заједницама које су се од брачних разликовале само по 
томе што нису биле административно институционализоване, или 
су накнадно оформиле брак с очевима своје деце. Мајке које су 
живеле саме с ванбрачном децом најчешће су биле у неповољнијем 
положају, без обзира на то да ли је очинство признато или није. 
Тешки материјални и социјални услови живота били су реалност 
за многе неудате мајке. Оне често нису биле запослене, нису има-
ле никакву стручну спрему, ни стан. Почетком шездесетих година 
ванбрачне мајке су биле већином домаћице (више од 40%), радни-
це (око 25%) углавном без квалификација, пољопривреднице (око 
20%). Завршиле су само основну школу, а веома често ни њу.32

Истраживања откривају да је до краја двадесетог века у 
Србији највећи удео ванбрачних рађања био управо код жена које 
нису завршиле било какве школе, и тај удео се временом повећавао, 
док је најнижи био код најобразованијих жена. Занимања мајки 
које су ванбрачно родиле децу почетком двадесет првог века 
такође показују да је већина њих била незапослена или су биле 
издржавана лица.33

Аутори који су анализирали карактеристике ванбрачних 
рађања у Србији током друге половине двадесетог века и који су 
у фокус свог истраживања, поред осталог, укључили и етничку 
припадност мајке, уочили су да: „С етничког аспекта гледано, као 
основна импресија се свакако издваја висина удела ванбрачних 
рађања међу Ромкињама”.34 Од почетка седме деценије прошлог 
века па до 2008. највећи удео ванбрачних рађања je код Ромкиња. 
Тај удео је код жена ромске националности константно био на ни-
воу преко половине од укупног броја њихових живорођења. Почет-
ком седамдесетих (1971) од укупног броја живорођене деце коју су 
те године оне родиле, 53,5% била су ванбрачно рођена деца. Удео 
деце рођене ван брака 2000. године код Ромкиња био је 74,0%, да 
би у 2008. био још виши 83,8%.35 

Педесетих година (1955–1961) просек ванбрачног рађања на 
нивоу Југославије био је око 7%. Према анкетама које су спроведе-
не на појединим подручјима социјалистичке државе, око 29% деце 
32 Историјски архив Београда, (даље ИАБ), Конференција за друштвену активност 

жена, к. 5, 1962. 
33 G. Panev, B. Stanković, „Karakteristike vanbračnih rađanja u Srbiji u drugoj polovini 

i početkom 21. вeka”, Stanovništvo, 2/ 2010, str. 12, 13.
34 Исто, стр. 16.
35 Исто.
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позакоњено је накнадним браком родитеља, око 39% ванбрачно 
рођене деце било је са оба родитеља који су живели у конкуби-
нату као сталној заједници, око 17% било је у некој „непотпуној 
породици”, углавном са мајком, а у осталим случајевима положај 
ванбрачне деце није могао бити утврђен или су она умрла.36 

Неудате мајке ретко су покретале поступак за утврђивање 
очинства. Судска пракса из педесетих година показивала је да су 
ванбрачни очеви које су мајке тужиле, у судском поступку често 
били упорни у порицању очинства. Тврдили су да нису имали ника-
да сексуалне односе са дететовом мајком или да је мајка одржавала 
везе и односе са другим мушкарцима, а неки су чак током поступка 
за утврђивање очинства покушавали да докажу стерилитет.37

Године 1953. у Србији је од свих породица око 11% било 
само са мајком, док их је само с оцем било готово пет пута мање.38 

На основу других извора у Југославији је те, 1953. године, 
од укупно 4.253.000 породица било око 710.000 једнородитељских 
(16,7%). Од тога, око 600.000 породица чиниле су мајке са децом 
(14,1%), а око 110.000 очеви са децом (2,6%). У седмогодишњем 
периоду од 1955. до 1961, број живорођене ванбрачне деце у Ју го-
славији је био 260.414 (или 14 на 1.000 становника). У том периоду 
број разведених бракова био је 145.899, а број деце из разведених 
породица 65.241.39 

Средином шездесетих година, 1965, према подацима Конфе-
ренције за друштвену активност жена, на ужем подручју Србије ван-
брачно рођене деце било је око 12%, на Космету 8%, у Војводини 
16%, а у Београду 8,5%. Подаци показују да је удео ванбрачних 
рађања у главном граду био испод републичког просека. Те године 
се у Југославији родило 33.745 ванбрачне деце. Образовна струк-
тура њихових мајки била је неповољна. Нешто мање од 13.000 не-
удатих мајки било је без икакве школске спреме, око 17.000 није 
до краја завршило основну школу, а око 2.550 је завршило само 
њу. Ниво њиховог образовања и чињеница да често нису биле за-
послене говори о тешком животу тих жена и њихове деце. Неке од 
њих одбацила је породица и средина у којој су живеле. Било је пу-
36 Hrvatski državni arhiv, Zagreb (dalje HDA), Konferencija za društvenu aktivnost 

žena Hrvatske 1945–1990 (dalje KDAŽH), fond 1234, Problemi odgoja i uzdržavanja 
djece u nepotpunim porodicama.

37 HDA, isto. 
38 Статистички билтен 298, Београд, 1964, стр. 100. 
39 HDA, KDAŽH, Dr M. Juračić, Suradnja sudova i socijalnih službi u rešavanju pro-

blema odgoja i uzdržavanja djece u nepotpunim porodicama.
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но малолетних мајки. Деца чије мајке нису имале ни запослење ни 
стан често су била смештена у дом или у хранитељске породице.40

Број ванбрачних рађања у другој половини двадесетог века 
у Србији није све време имао константан пораст, већ различита 
кретања. Од средине педесетих па до почетка осамдесетих година 
постојала је тенденција опадања броја ванбрачно рођене деце. Од 
тог времена до краја века број деце која су рођена ван брака у 
континуираном је порасту. Удео ванбрачне деце у укупном броју 
живорођених, међутим, имао је у послератном периоду израженији 
тренд раста. У Србији без покрајина у укупном броју живорођене 
деце удео оне рођене ван брака био је 1950. године 5,6%, 1960. 
– 11,2%, а 1970. – 11,8%. Десет година касније забележен је не-
што нижи проценат ванбрачно рођене деце од свих живорођених, 
9,4%. Њихов удео је 1990. био 13,1, а 1995. још виши – 16%. 
Поједини аутори уочавају четири потпериода: време од 1950. до 
1960. које карактерише повећање учешћа ванбрачних рађања; 
раздобље од 1960. до 1970. одликовала је релативна стабилност 
достигнутог нивоа; следећих десет година, од 1970. до 1980, ка-
рактерише опадајући тренд; и време од 1980. до 2008. означено је 
као време поновног повећања удела ванбрачних рађања. 41

Од укупног броја рођене деце у Хрватској ван брака је 1980. 
рођено 5,1%, 1990. – 7%, пет година касније 7,5%, а 2000. – 9%. 
У Хрватској је учешће једнородитељских породица у укупном број 
свих породица 1971. било 11,4%, 1981. – 10,8% (9% са мајком и 
1,6% са оцем), десет година касније 12,4% (10% са мајком и 2,4% 
са оцем), а 2001. – 15% (12,5% са мајком и 2,6% са оцем). Тренд 
превладавања једнородитељских породица са мајком осетан је и у 
21. веку, јер је међу самохраним родитељима пет пута више мајки 
него очева (12,5% свих хрватских породица чине мајке са децом, а 
2,5 % очеви са децом).42

Мајке ванбрачне деце и у наредним деценијама избегавале 
су да покрећу поступак пред судовима за утврђивање очинства. По-

40 ИАБ, Конференција... к. 8, Састанак о оснивању специјализоване институције 
за заштиту ванбрачне мајке и детета, 1971.

41 G. Panev, B. Stanković, „Trendovi vanbračnih rađanja u Srbiji u drugoj polovini 20. i 
početkom 21. veka u širem evropskom kontekstvu”, Stanovništvo, (48) 1/2010, str. 
10, 11. Процентуални удео ванбрачних рађања у укупном броју живорођених 
углавном се увећавао брже него што се увећавао њихов укупни број, што је био 
резултат дивергентних кретања деце рођене у браку и ван њега, односно број 
живорођене деце у браку је опадао а растао број ванбрачно рођене. Исто.

42 S. Fišer, N. Marković, K. Radat, J. Ogresta, n. d., str. 9.
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даци за поједине округе у бившој Југославији показују да је 1963. 
године захтев за утврђивање очинства, од око 500 деце рођене 
ван брака, покренут само у 11 случајева. Социјална неадаптација 
младих људи који су долазили у градове, у то време уочена је као 
један од узрока формирања „дефицитарних породица” и ванбрач-
них рађања. Многа ванбрачна рађања везана су за девојке које су 
долазиле у градове и нису имале никакав смештај ни запослење, 
постајале су подстанарке и проналазиле посао као неквалифико-
ване раднице или кућне помоћнице. Нису могле да се врате својим 
породицама јер их нису прихватале, одбацивале су их са децом 
коју су ванбрачно родиле. Неке од њих подносиле су молбе за 
смештај деце у установе социјалног старања. Живот у веома те-
шким социјалним и материјалним приликама утицао је на то да не-
ке мајке напусте своју децу.43 

Упркос повећању броја ванбрачних рађања, није растао 
број признатих очинстава. Године 1980. у Србији је било признато 
48,6% деце рођене ван брака, а 1991. мање, свега 37,2%.44 Да се 
проценат признатих очинстава временом углавном смањивао, све-
доче и подаци према којима је почетком шездесетих година више 
од половине очева ванбрачно рођене деце у централној Србији и 
Војводини признало очинство, а у последњој деценији двадесетог 
века мање од трећине.45

Опадао је и проценат накнадног склапања брака родитеља 
ванбрачно рођене деце. Родитељи сваког петог ванбрачно рођеног 
детета 1960. накнадно су склопили брак, средином осамдесетих 
сваког десетог, а 2004. тек сваког тридесет трећег детета.46

У последњој деценији двадесетог века једнородитељских по-
родица мајки са децом има све више. Проценат њиховог учешћа у 
укупној структури свих породица од 1991. године до почетка 21. 
века имао је нагли раст и увећан је скоро за 50%. На такав пораст 
утицало је пре свега повећање ванбрачних рађања, али и друге 
околности и узроци, као што је пораст морталитета средовечних 

43 HDA, KDAŽH, Rad organa starateljstva na pitanjima zaštite djece iz razvedenih bra-
kova, vanbračne djece i alimentacionih davanja, Zagreb, 1964. Podaci su za kotar 
Bjelovara.

44 А. Павићевић, „Брачни и породични живот”, Приватни живот код Срба у 
двадесетом веку, Београд 2007, стр. 85.

45 Од 2000. године проценат признања очинства ванбрачне деце поново се 
повећавао. Panev G., Stanković B., „Trendovi vanbračnih rađanja u Srbiji u drugoj 
polovini 20. i početkom 21. veka u širem evropskom kontekstu”, str. 6.

46 Исто, стр. 7.
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генерација, посебно мушкараца, и повећање броја развода. Проце-
нат деце рођене ван брака на простору централне Србије 1991. био 
је 13,5% од свих рођених, 1997. – 18,8%, а 1999. године 19,7%.47 

На прелазу миленијума пораст ванбрачних рађања у Србији 
је изражен и све више неудатих мајки рађа децу. На хиљаду 
живорођених 1999. било је око 200 живорођених ван брака, а де-
сет година касније око 232.48

Рађања ван брака на овим просторима била су мање резултат 
одлуке жена да заснују породицу изван брака или да живе саме са 
својом децом, а више других околности. Подаци о школској спре-
ми и занимању неудатих мајки крајем двадесетог века, упоређени 
са стањем из претходних раздобља, откривају да није дошло до 
великих промена у њиховом образовном нивоу и професионалном 
статусу.49 Највише мајки ванбрачно рођене деце током 1997. имало 
је завршену само основну школу. Од укупног броја, 72% су би-
ле издржавана лица. То је у први план доводило питање њиховог 
материјалног положаја. Оне су често живеле у сиромаштву.50 Упра-
во се пораст броја самохраних мајки доводи у везу са све већим 
порастом сиромашних жена. 

У породичној структури становништва Србије почетком два-
десетпрвог века мајке које су биле саме са децом чиниле су 11,4% 
породица (очеви 3,3%), од тога у градовима 13,8% (очеви 3,6%), а 
у осталим насељима 8,4% (очеви 3,1%). У централној Србији мајке 
са децом чиниле су 11,1%, (очеви 3,4%), а у Војводини 12,0% 
(очеви 3,1%).51

Једнородитељске породице јесу и она домаћинства која су чи-
нили разведени родитељ и деца која су му после развода додељена. 
Развод је један од честих узрока настанка једнородитељских поро-
дица. Осим формирања једнородитељских породица, након разво-
да брачног пара успостављане су и друге породичне форме, што 
сведочи о могућностима да се породица обнови и конституише на 
различите начине. 

47 M. Bobić, „Domaćinstva Srbije na početku trećeg milenijuma socio-demografska 
analiza”, Sociologija, Vol. XLVI, 2004, str. 363. 

48 Основни демографски показатељи становништва Републике Србије за 1999 и 
2009, Републички завод за статистику.

49 Демографска статистика 1997, стр. 197. 
50 В. Гудац Додић, „Жена у социјализму: сфере приватности”, Приватни живот код 

Срба у двадесетом веку, Београд, 2007, стр. 181–183.
51 Ј. Предојевић, „Домаћинства и породице”, Становништво и домаћинства Србије 

према попису 2002, (приредио Г. Панев), Београд, 2006, стр. 273.
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У целокупном послератном раздобљу, после развода деца су 
најчешће додељивана мајци. Породични раскиди за жене су често, 
не само на овим просторима, значили живот у немаштини, погото-
во онда када нису имале образовне или стручне квалификације, 
ни неки економски иметак.52 Фокусираност државе на интерес 
малолетног детета након развода брачног пара изражена, поред 
осталог, у установљавању законске обавезе давања издржавања, 
у пракси није увек постизала циљ. На различите начине супру-
жник којем није додељено дете покушавао је да избегне плаћање 
алиментације. У целокупном послератном раздобљу свакодневни 
живот је откривао дискриминацију над женама и децом из разведе-
них бракова, чак и када је то закон забрањивао. Анкете спроведе-
не у различитим периодима, по појединим предузећима и центрима 
за социјални рад, показују да велики проценат разведених жена 
није добијао издржавање за своју децу. Почетком шездетих годи-
на, истраживање Центра за социјални рад у Београду обухвати-
ло је око 200 деце. Према истраживању, родитељи деци најчешће 
нису исплаћивали алиментацију (у 65% случајева). Редовно ју је 
исплаћивао тек сваки четврти родитељ. Око осам одсто анкети-
раних родитеља давало је издржавање повремено и нередовно. 
Разведени родитељи су се договарали о школовању, васпитавању, 
лечењу и другим питањима везаним за подизање деце само у 3,5% 
случајева. Деца су се веома ретко виђала са другим родитељем, 
готово сваки други (48%) уопште није виђао своју децу.53 

Неке разведене мајке које су биле без средстава за издржа-
вање деце нису тражиле алиментацију упркос томе што су за то 
имале законску основу. Плашиле су се да не изгубе децу, те ни-
су подносиле никакве захтеве. Многе разведене мајке нису зна-
ле своја права. Посебан проблем била је наплата алиментације од 
оних очева који нису били у сталном радном односу а живели су 
код својих родитеља.54

52 М. Сегалан, н. д., стр. 195.
53 В. Гудац Додић, „Жена у социјализму: сфере приватности”, стр. 176–177.
54 HDA, KDAŽH, Rad organa starateljstva na pitanjima zaštite djece iz razvedenih bra-

kova, vanbračne djece i alimentacionih davanja, Zagreb, 1964.
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Стање у другим земљама

Упоредни преглед удела ванбрачно рођене деце у укупном 
броју живорођених на овим просторима и стања у другим земљама 
показује да је ванбрачно рађање учесталије у развијеним држава-
ма и већини европских земаља, посебно у скандинавским.55

Учешће ванбрачних рађања у укупном броју живорођених 
од седамдесетих година највише је у земљама северне Европе, а 
посебно на Исланду где је процентуално учешће таквих рађања 
деценијама највеће. Следе Данска и Шведска, почетком осамдесе-
тих рођења ван брака ту су чинила више од 40% у укупном броју 
живорођених. На Исланду је тренд интензивног раста настављен и 
касније, док је у Данској и Шведској био умеренији. Удео ванбрач-
них рађања у земљама западне Европе, са изузетком Аустрије, од 
ниског, почетком седамдесетих година, имао је до краја века ин-
тензиван раст. У истом раздобљу, најнижи удео ванбрачног рађања 
имале су земље јужне Европе.56 

Друга истраживања такође потврђују да су ванбрачна рађања 
у Шведској и Данској веома заступљена, према њима она досежу 
50% од укупног броја живорођене деце. Тако висок проценат ван-
брачно рођене деце, међутим, забележен је и у Естонији, а нешто 
нижи у Бугарској, где је износио 38%. У Француској, Холандији и 
Великој Британији проценат деце рођене ван брака је око 35%, а у 
Немачкој, Шпанији и Италији до 15%.57

У односу на друге земље Европе, Србија је према уделу ван-
брачних рађања у укупном броју живорођених заузимала различи-
те позиције. Године 1970. Србија је са 11,8% била међу земљама 
са највишим уделом ванбрачних рађања, након Исланда, Шведске, 
Естоније и Аустрије. Године 1990, тај проценат био је 13,1%, те 
се Србија налазила у средишњем делу међу европским земљама. 
И поред пораста учешћа ванбрачних рађања у наредним година-
ма, она је са 22,8% у 2008. била „у доњем делу европске листе”. 
Ниже учешће имало је само 11 држава, укључујући и све бив-
ше југословенске републике осим Словеније, затим Белорусија, 
Украјина и Молдавија, те Грчка и Кипар.58

55 The World`s Women 2000, Trends and Statistics, New York, 2000, str. 36. 
56 G. Panev, B. Stanković, n. d., str. 15–18.
57 М. Новаков, „Једнородитељске породице”, Социолошки преглед, vol. XLVI, 2012, 

no. 3, стр. 395.
58 G. Panev, B. Stanković, n. d., str. 19, 20. 
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У САД-у је забележен пораст броја ванбрачно рођене де-
це, и то од 7% у 1970. до 31% у 1990. години. У истом перио-
ду, само за две деце није, удвостручен је број деце која су живе-
ла у једнородитељским породицама у САД-у. Почетком последње 
деценије двадесетог века проценат деце која су живела са оба био-
лошка родитеља био је тек нешто виши од половине – 50,8%.59

У већини европских држава од краја шездесетих година два-
десетог века евидентан је пораст кохабитација, али је темпо тог 
раста био различит. Предњачиле су нордијске земље и Францу-
ска. По распрострањености кохабитација на средишњем нивоу су 
биле Холандија, Белгија, Луксембург, Велика Британија, Немачка 
и Аустрија, док их је знатно мање било у Ирској, a још мање у 
земљама јужне Европе. Пораст кохабитација, међутим, није био 
увек од пресудног значаја за ниво ванбрачних рађања.60 

Почетком последње деценије двадесетог века, највиши удео 
једнородитељских породица са децом до 18 година старости у 
укупном броју био је у Америци, 23,5%, потом у Шведској 22,3%, 
Данској 22%, Холандији 18,1%, Канади 16,8%, Немачкој 15,7%, 
Француској 11,9% и Шпанији 8,6%.61

Једнородитељске породице као извориште сиромаштва

Самохране мајке, које су са својом децом чиниле већину 
међу једнородитељским породицама, у највећем броју случајева су 
у целом послератном раздобљу биле без школе, незапослене или 
издржавана лица. Управо због тога, њихове продице биле су изло-
жене великим материјалним тешкоћама. 

Истраживања, како она урађена на простору бивше Југо-
славије тако и у другим земљама, показују да су једнородитељске 
породице углавном биле сиромашне. За њих је карактеристичан 
висок ризик и распрострањеност сиромаштва, оно прати живот са-
мохраних мајки и њихове деце, те је заједница живљења са бабом 
и дедом некада била једино решење.62 Једнородитељске породице 

59 М. Новаков, н. д., стр. 395.
60 G. Panev, B. Stanković, n. d., str. 3, 4.
61 Новаков, н. д., стр. 395, 396.
62 S. Fišer, N. Marković, K. Radat, J. Ogresta, n. d., str. 11.
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и у савременим условима у Србији често живе у оквиру прошире-
них породица.63 

Самохрани родитељи нису увек могли да прибаве својој деци 
све што им је неопходно, па је већина деце из тих породица живела 
у неповољнијем економском окружењу од друге деце. За децу из 
једнородитељских породица карактеристична је виша стопа сиро-
маштва него за њихове вршњаке из других породичних модалитета. 

Висок ризик од сиромаштва надвија се над једнородитељским 
породицама и у другим земљама и он је знатно већи од просечног. 
Једнородитељске породице у Великој Британији карактеристичне 
су по томе што их заснивају млађи родитељи који нису запослени 
и сагласно томе прати их висока стопа сиромаштва. У Норвешкој је 
ситуација повољнија јер су стопе сиромаштва знатно мање, услед 
веће запослености и велике државне помоћи. У Немачној и Аустрији 
ризик од сиромаштва ових породица сличан је ризку код других об-
лика породице, али се оне значајно ослањају на различите видове 
помоћи.64

Свакодневица

Општа кретања и токови друштвеног развоја, те изградња 
законодавства и правног система социјалистичке државе били 
су оквир у којем су дефинисане појединачне животне ситуације 
једнородитељских породица. У свакодневицу породичног живота 
било је уплетено и на њу утицало мноштво различитих чинила-
ца. Свакодневни живот ванбрачно рођене деце, деце из разведе-
них бракова и сл. био је детерминисан и обликован међудејством 
различитих фактора. Друштвена вредновања, која су поред мо-
дерних схватања била обликована и традиционалним моралом и 
идеологијом, одсликавала су се на стварност и свакодневицу људи. 
У том склопу треба посматрати друштвену праксу и свеукупан од-
нос према једнородитељским породицама. Специфична позиција 
једнородитељских породица отварала је бројна питања која су се 
манифестовала на економском, социјалном и психолошком плану. 
63 Свака трећа једнородитељска породица у Србији живи у оквиру проширене 

по родице. М. Петровић, „Промене брачности и породичних модела у пост со-
цијалистичким земљама: закаснела и непотпуна или специфична друга де-
мографска транзиција?”, Становништво, 1/2011, стр. 67.

64 S. Fišer, N. Marković, K. Radat, J. Ogresta, n. d.
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Став окружења према једнородитељским породицама, 
вредно вања и прихватања су била условљена начином на који су 
оне настале. Однос према једнородитељским продицама, показују 
истра живања, зависио је од тога да ли су оне настале ванбрачним 
ро ђењем, разводом брака, смрћу једног од родитеља или другим 
путем.65 Друштвена заједница, као ни непосредно окружење ни-
су на исти начин реаговали и подједнако прихватали удовице, ра-
зведене жене и неудате мајке. Традиционално најповољнији однос 
је био према женама које су остале саме са децом услед смрти 
супруга, те се на ове породице гледало благонаклоно, за разлику 
од жена које су ванбрачно родиле децу и по правилу наилазиле на 
неприхватање и осуду. Такви ставови околине су се временом по-
степено мењали. 

Различити ставови и схватања у социјалистичкој држави ни-
су били само рефлексија свакодневице из живота људи већ је про-
тивуречан однос према ванбрачним заједницама и неудтим мајкама 
постојао и међу комунистима и функционерима у државној власти. 
Извештај секретара Комитета за социјално старање средином 1947. 
године открива и однос према женама које су живеле у ванбрач-
ним заједницама. „Наш Устав као и све остало наше законодавство 
не признаје дивље бракове и наше жене ни у ком случају не могу 
имати права нити се изједначити са брачним женама. Удове по-
гинулих бораца које се преудају неће да се венчавају због тога 
што би венчањем изгубиле право на помоћ те после малих несу-
гласица напуштају свога мужа и неће да живе са њим. Стога свим 
оним удовама које су се преудале треба обуставити новчану помоћ 
без обзира да ли су склопиле грађански брак или не... Јасно је да 
помоћ припада деци уколико се мајка преуда и уколико се та деца 
(приходом са имања) не би могла издржавати. Деци народна власт 
одређује старатеља који води бригу о њима.”66 

Животне ситуације жена које су родиле децу ван брака често 
су биле бремените тешкоћама, а понекада се и однос партијских 
организација према тим мајкама супротстављао идеологији родне 
егалитарности, одсликавао инфериорност жене, различит третман 
и друштвене неједнакости међу половима. „Има случајева да су 
мајку због ванбрачне трудноће искључивали из СКОЈ-а, док отац 

65 S. Grozdanić, „Jednoroditeljske obitelji prema uzrocima njihova nastanka”, Ljetopis 
socijalnog rada, 7 (2000–2001), br. 2, str. 169–182.

66 АЈ, Кабинет за социјално старање Владе ФНРЈ, 33, 23, Министарству социјалног 
старања НР Србије, Б. Савић, 17. 6. 1947.
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исто скојевац или партијац није сносио никакве последице. Неки 
судови одбијали су да истражују очинство.”67 Све то је условило 
раст броја чедоморстава.

Таква друштвена пракса истрајавала је и у наредним годи-
нама. Записи из педесетих показују да су се родитељи према својој 
деци из ванбрачних веза и из разведених бракова, „па и када су 
комунисти”, понашали веома неодговорно, на различите начине из-
бегавали да им дају издржавање или их се одрицали. „Због тога 
у неким случајевима децу и не уписују у матичне књиге. Има и 
појава двоженства, чак и код комуниста и официра, који на основу 
директне обмане, како органа власти, тако и самих жена, склапају 
нове бракове поред тога што у другом месту одржавају неразведен 
брак и не помишљају да га раскину.”68 На такве појаве није скрета-
на пажња у јавности нити су оне судски процесуиране. 

Седамдесетих година у Београду је у неким фабрикама 
текстилне и прехрамбене индустрије (Партизанка, Беко, Зеленгора, 
Истра, БПК), у којима је по правилу било пуно запослених радница, 
био релативно висок проценат самохраних мајки, до 30%. Није им 
пружана нека значајнија помоћ. Добијале су неколико дана више 
годишњег одмора и симболичан број додатних бодова за доделу 
стана. Уколико је рад организован у три смене, оне су, као и остали 
запослени, радиле и у трећој смени. Самохране мајке које су 
имале малу децу могле су радити и прековремено, уз добровољну 
сагласност. Извесне олакшице и првенство имале су приликом 
уписивања деце у јаслице.

Искуства неудатих мајки говоре о понижењима која су до-
живљавале и различитим осудама јавности. Ванбрачно рођена 
деца често нису имала исти друштвени статус као она рођена у 
традиционалној породици.69 Дуго времена је по селима била 
уобичајена пракса да девојке које су ванбрачно родиле дете отерају 
из родитељске куће, те су оне биле приморане да иду у већа места 
и градове, тражећи посао.

Ни крајем двадесетог века реакције околине на ванбрачно 
рађање нису увек биле повољне. Случај младе жене води нас у се-
ло удаљено од главног града тек седамдесетак километара. Неуда-
та жена је родила дете и наставила да живи код својих родитеља, 

67 АЈ, Антифашистички фронт жена, 141, 33, Извештај о стању дечије заштите у 
ФНРЈ, 1948. 

68 АЈ, Кабинет председника Републике, II-2/16, 11. 9. – 1. 10. 1953, к. 39.
69 АЈ, 142, А–471, 1966.
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који су их прихватали. У сеоској средини, међутим, тај догађај 
наилазио је на осуду. Критици су били изложени посебно њени 
родитељи, јер су у потпуности прихватали унуче и околности под 
којима се родило.70

Развитком законодавства у социјалистичкој држави само је 
делимично отклоњена „љага и терет са ванбрачне мајке која је 
много векова морала сама да носи све последице морала једног 
друштва које ју је због тога кажњавало доживотним понижавањем... 
Економска независност жене, могућност склапања брака по вољи и 
из љубави, заштита коју ће закони свакако дати жени, обавезе на 
коју Устав обавезује родитеље према ванбрачном детету, заштита 
уопште мајке и детета, једном речју – услови равноправности же-
не, смањиће многе личне несреће и пробелеме многих унижених 
жена.”71 

Таква пракса није била карактеристична само за Србију. 
Поједине анкете и истраживања спроведена у раздобљу социјализма 
и на другим подручјима Југославије нису приказивала повољније 
стање већ су се утапала у општу слику.

Једнородитељске породице третиране су у извесном смислу 
као проблематичне, извориште проблема који се манифестују на 
психолошком, педагошком и социјалном плану.72 Те породице су 
посматране као ризичне, а деца из њих склонија различитим видо-
вима поремећаја понашања. Таквим гледиштима у прилог је ишла 
и статистика, која је показивала да је међу малолетним делинквен-
тима био велики број оних који су потицали из једнородитељских 
породица. Према анкетама спроведеним у омладинским прихвати-
лиштима у Загребу 1955. године, од 383 анкетирана „одгојно за-
пуштена питомца” 68% потицало је „из непотпуних обитељи само-
храних мајки”.73

Савет за социјалну заштиту града Загреба, подстакнут 
чињеницом да је велики проценат малолетних делинквената поти-
цао из породица у којима су деца живела сама са мајком, спровео 
је крајем 1956. године анкету о животним условима самохраних 
мајки и њихове деце. Анкетиране су 202 самохране мајке. Више од 
70 А. Павићевић, н. д., стр. 85.
71 АЈ, 141, 33, М. Митровић, Равноправност жене, заштита деце, брак и породица 

у новом Уставу.
72 АЈ, 142, А–471, Ј. Вељковић.
73 HDA, KDAŽH, Savjet za socijalnu zaštitu narodnog odbora grada Zagreba, Saradnja 

organa javnog tužioštva i sudova u rješavanju problema porodica samohranih ma-
jki, 2. 7. 1957. 
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половине, 124, биле су незапослене жене. Оне које су биле запо-
слене углавном су радиле у индустријским предузећима као радни-
це и службенице. Узорак је обухватио укупно 323 малолетна дете-
та, од којих је већина, око 60 посто, рођена у браку, а 40 посто као 
ванбрачна деца. Mајкe су најчешће биле разведене жене, потом 
неудате мајке које су родиле ванбрачно децу, а најређе удовице.

Посебно забрињавајући су подаци, наводи се у документу, 
о томе како су се очеви понашали према својој деци, било да се 
ради о деци разведених родитеља или о ванбрачној деци. Стати-
стика сачињена према наведеној анкети показује да се очеви често 
уопште нису бринули о деци, и то очеви деце незапослених мајки 
у 41,6 посто случајева, а очеви деце мајки које су биле запослене 
у 27% случајева. Многи би се тек повремено укључили са неком 
малом помоћи. О деци се бринуло 4,7 посто очева оне деце чије су 
мајке биле запослене и 2,5% из групе незапослених мајки. У просе-
ку, око четири посто очева разведене деце или оне која су рођена 
ван брака континуирано се бринуо о својој деци.

На тешке социјалне услове у којима су живели значајно је 
утицала и неповољна образовна структура мајки, које најчешће ни-
су имале никакве квалификације. Нешто више од половине незапо-
слених мајки није имало никакве сталне приходе, већ су повремено 
обављале поједине послове, прале рубље по кућама, помагале око 
припреме хране итд. Жене које су радиле често су децу остављале 
код куће, где су их углавном чували старији брат или сестра. Према 
анкети, четвртина од укупног броја деце била је сама код куће без 
ичијег надзора у време док су им мајке радиле. 

Ниједна од анкетираних жена није користила услуге серви-
са или слично, јер је то за њих било прескупо. Напротив, и када 
су биле запослене, настојале су да после радног времена пронађу 
још какав посао, најчешће је то био рад по туђим кућама, не би ли 
додатно зарадиле. Тада нису имале нимало слободног времена ни 
одмора и често су биле веома исцрпљене. То се неповољно одража-
вало на њихово здравље, али и на децу. Такав начин живота поне-
када је стварао потенцијално опасне ситуације по децу самохраних 
мајки, што су релативно високи проценти о делинквенцији деце из 
ових породица потврђивали.74

Бројни бракоразводни поступци означени су као исходиште 
могућих тешкоћа и опасности за децу из разведених бракова, јер 

74 Исто.
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она након развода, наводи се у документу са краја педесетих, дола-
зе у лошији положај. Посебно је била наглашена важност покушаја 
мирења родитеља, поступка који је у пракси имао више формална 
обележја, а који је потенцијално могао имати много већи значај са 
становишта интереса деце. Такође, указано је и на законску оба-
везу родитеља, који су дужни да се заједно старају и издржавају 
своју малолетну децу. У пракси, међутим, већ од покретања бра-
коразводног поступка, сва брига о деци углавном је почивала на 
њиховим мајкама. Тако је настајала ситуација коју открива наведе-
на анкета. Мајка која нема довољно средстава за живот принуђена 
је да, поред редовних кућних обавеза и бриге о деци, проналази 
додатне послове, да би их прехранила. 

Положај ванбрачно рођене деце био је још тежи, јер је брига 
очева о њима била још мања. Подаци за подручје града Загреба из 
1956. године откривају низак проценат признавања очинства, 20% 
од укупног броја ванбрачно рођене деце.75 

Истраживање урађено у Хрватској, које је у свом фоку-
су имало ставове према самохраном родитељству, указује, поред 
осталог, да мушкарци генерално према томе имају „мање позити-
ван став”, а перципиран однос друшта разликује се у зависности од 
самог начина на који су родитељи постали самохрани, али и према 
полу.76 Перципирани став друштва је позитивнији према смохраним 
родитељима удовцима и удовицама него што је према разведеним 
и неожењеним очевима, а још неповољнији према разведеним или 
мајкама које се уопште нису ни удавале. Најнеповољнији је однос 
према мајкама које су ванбрачно родиле децу.77 

Једнородитељска породична домаћинства сусретала су се са 
бројним проблемима, неки су били карактеристични за све поро-
дице, традиционалне и оне формиране кроз друге породичне об-
лике, неки су у једнородитељским породицама још више били на-
глашени, а неки су били специфични. Од израженијих економских 

75 Исто.
76 Анализирани су ставови родитеља који су имали различит брачни статус. 

Истраживачки узорак је обухватао 384 родитеља из двородитељских и 376 
из једнородитељских породица из четири града у Хрватској. Ограничења тог 
истраживања, која отежавају генерализацију његових закључака, односе се 
на чињеницу да су испитаници из узорка били само из градске популације, у 
тридесетим годинама, те да је у подузорцима испитаника био већи степен оних 
са вишим образовањем него што је њихов удео у укупној популацији Хрватске. 
Z. Raboteg-Šarić, N. Pećnik, „Stavovi prema samohranom roditeljstvu”, Revija za 
socijalnu politiku, svezak 17, 1/2010, str. 21.

77 Z. Raboteg-Šarić, N. Pećnik, n. d.
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и финансијских тешкоћа, незапослености, нерешеног стамбеног 
питања, у породицама са једним родитељем потцртани су и про-
блеми реализовања алиментације, организовања и усклађивања 
радног времена и родитељске улоге, недостатка или недовољне 
подршке друштва, недовољног познавања законских прописа, све 
до психолошких проблема. Додатна зарада за живот породице би-
ла је константна преокупација многих самохраних родитеља. То се 
често неповољно одражавало на односе са децом, јер је смањивало 
могућности за заједничко време проведено са њима. 

Према појединим истраживањима међу основним проблеми-
ма са којима се сусрећу самохрани родитељи јесу они везани за 
надзор и бригу над дететом, што је посебно наглашено у односу 
самохране мајке и мушког детета, мањак слободног времена које 
родитељ може да посвети детету, ефекти развода или одсуства 
другог родитеља на успех деце у школи и односе са вршњацима, 
проблеми који настају као последица нове везе родитеља са неком 
другом особом итд. Подршка друштва овим породицама у остварењу 
њихове родитељске улоге није била довољна.78 У породицама само-
храних мајки недостатак оца као модела за идентификацију такође 
је значајан проблем са којим се деца из једнородитељских породи-
ца често суочавају. 

Друштвено неприлагођено понашање и делинквенција чешћи 
су код деце из једнородитељских породица у односу на децу из по-
родица са оба родитеља. Једнородитељске породице су изложе-
не повећаним ризицима и када се ради о учесталости зависничког 
понашања деце. Оне спадају у ризичне групе за стварање зависно-
сти од алкохола или дроге. Статистика открива да деца из разведе-
них бракова имају пет пута већи ризик од зависничког понашања, 
при чему је зависност од алкохола најчешћи облик зависности.79 

Закључак

У другој половини двадесетог века у Србији је евидентан по-
раст броја једнородитељских породица и удела ванбрачних рађања 
у укупном броју живорођених, мада је тај раст успоренији него 

78 S. Fišer, N. Marković, K. Radat, J. Ogresta, „Za” i „о” jednoroditeljskim obiteljima, 
str. 12.

79 Исто, стр. 14. 
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у многим другим државама Европе. Различити чиниоци и процеси 
утицали су на пораст броја једнородитељских домаћинстава, пого-
тову оних породица у којима је мајка била сама са децом. Другачији 
путеви водили су до заснивања ових породичних домаћинстава, 
пре свих ванбрачна рађања и разводи. У послератном раздобљу 
и једни и други су углавном имали тенденцију раста, али су у 
појединим периодима бележили стагнацију или били у паду. То је 
имало одраза и на проценат учешћа једнородитељских породица 
међу свим осталим облицима породичних домаћинстава. Слабљење 
традиционалног система друштвених вредности, све већа економ-
ска и друге врсте независности жене, делимично су урушавали 
брак и традиционалане породичне везе. Брак се, међутим, и даље 
одржавао као преовлађујућа форма заједничког живота. Различи-
ти ставови и схватања у социјалистичкој држави нису били само 
рефлексија свакодневне праксе из живота људи већ је противу-
речан однос према ванбрачним заједницама и неудатим мајкама 
постојао и међу комунистима и функционерима у државној вла-
сти. Многе једнородитељске породице биле су изложене великим 
економским тешкоћама и немаштини. Убедљиву већину међу овим 
породицама, како у прошлости тако и данас, чине самохране мајке 
са децом. Такве породице су често биле извориште сиромаштва, 
те се може говорити и о феминизацији сиромаштва. Управо због 
материјалних прилика, незапослености родитеља, стамбене оску-
дице, многе једнородитељске породице остајале су под окриљем 
проширених породица.
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Families that consist of one parent instead of two are called 
single parent families. Terminology dealing with and denoting these 
family forms has changed in time but has almost always up to the 70s 
of the 20th century, when the term single parent family was accepted, 
had a negative connotation and was connected with a certain social 
risk. The legal standing of children born to married or not married 
couples, relationship of parents and children, paternity establishing 
procedure and so on were all subject to legal regulations of different 
legal power since the time of the early socialist state. The quantitative 
index given in this paper shows an increase of nonmarital births rates 
in the total number of live births. Social practice and attitude taken 
towards single parent families in daily life depended on the reasons why 
such families were formed. A whole series of circumstances opposed 
the proclaimed ideology of gender equality and reflected the deeply 
rooted social values. 


