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 У само 10 од укупно 128 градова у Хрватској током 2019. године број рођене деце био је
већи од броја умрлих особа, пише данас Јутарњи лист.

  Према подацима Државног завода за статистику, најлошији прираштај међу градовима
средиштима жупанија има Вуковар, у којем су прошле године рођене 194 бебе, а број
умрлих је 405. Најбоље стоји Задар у којем је број новородјених и умрлих готово
изједначен (686 новорођене деце и 705 преминулих).   

У четири хрватске општине - Ервенику и Кијеву у Шибенско-книнској жупанији, Сућурају
у Сплитско-далматинској жупанији и Рибнику у Карловачкој жупанији - 2019. није се
родило ниједно дете, преноси Хина.

  

Збирни подаци показују да се 2019. године у Хрватској родило 36.135 деце - најмање од
1900. односно откад постоје подаци, док су истовремено умрле 51.784 особе.

  

Само природним путем, не рачунајући исељенике, становништво Хрватске прошле
године се смањило за град величине Пореча.
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Витални индекс, показатељ који говори колико се деце родило на сваких 100
преминулих особа, у Хрватској износи 69,8. Ниједна жупанија није имала витални индекс
већи од 100, што би значило да је број рођених већи од броја умрлих.

  

Број рођене деце константно се смањује од друге половине '90-их, а број умрлих
више-мање стагнира.

  

Први подаци за 2020. упозоравају да ће се негативан тренд наставити: у првих шест
месеци ове године рођено је још око 150 деце мање него у истом раздобљу лани, пише
Јутарњи лист.

  

(Бета)
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