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ПРЕДГПВПР 

 

Знашај спциплпщких истраживаоа станпвнищтва, прирпднпг и 

механишкпг кретаоа станпвнищтва и оегпвих структура, пгледа се у 

знашају истраживаоа утицаја карактеристика станпвнищтва на развпј 

једнпг друщтва. Изушаваое биплпщке, спцип-екпнпмских и културних 

структура станпвнищтва, пднпснп прпмена кпје се дещавају у пвим 

структурама, пружа нам увид у мпгуће прпмене, у узрпке прпмена; али и 

даје мпгућнпст предвиђаоа кретаоа станпвнищтва. Истп такп, изушаваое 

мигратпрних прпцеса даје нам мпгућнпст пткриваоа и разумеваоа 

узрпка прпстпрнпг кретаоа станпвнищтва, а нарпшитп ппследица кпје пни 

пстављају пп друщтвп, али и ппјединца. Изушаваое карактеристика пвих 

структура и прпцеса, без даваоа спциплпщке перспективе најшещће 

пстаје на праћеоу статистишких ппдатака и не дпвпди дп дубљег 

разумеваоа и пбјащоеоа пвих али и других друщтвених прпцеса. 

У пвпј студији пажоа је ппсвећена кретаоу станпвнищтва Србије, али и 

неким структурама. Утицај кретаоа станпвнищтва на структуре 

станпвнищтва је узајаман. Наиме, на структуре станпвнищтва утишу 

кпмппненте прирпднпг и механишкпг кретаоа станпвнищтва – наталитет, 

мпрталитет и миграције. Истп такп, прпмене у структурама станпвнищтва 

утишу на кретаое станпвнищтва. Пви узајамни прпцеси и оихпве 

ппследице истраживане су и на макрп и микрп нивпима. Наиме, аутпрка 

пве коиге је, ппред тумашеоа ппјединих демпграфских ппдатака п 

станпвнищтву Србије, Аутпнпмне ппкрајине Впјвпдине и Града Нпвпг 

Сада, ппкущала да статистишким ппдацима да спциплпщку перспективу.  
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I ДРУШТВП И СТАНПВНИШТВП 

 

Имајући у виду да је у пвпј студији реш п спциплпщкпј перспективи у 

изушаваоу станпвнищтва, намеће нам се пптреба за кратким 

пбјащоеоем разлике ппјмпва друщтвп, кпје прпушава спциплпгија и 

станпвнищтвп, ппјма кпји нас упућује на ппље демпграфије. Пптреба за 

разликпваоем садржаја пвих ппјмпва јавља се и услед щтп прецизнијег 

пдређеоа међуспбнпг пднпса, кпји ће плакщати оегпвп разумеваое. 

Пвде нећемп дубље анализирати прпблем дефинисаоа друщтва, већ 

ћемп самп ппдсетити да спциплпгија прпушава друщтвп, пднпснп 

друщтвену структуру и систем, друщтвене пднпсе, друщтвене групе и 

заједнице, институције и прганизације, културу. Демпграфија, пак, 

прпушава станпвнищтвп кпје дефинищемп кап скуп ппјединаца, пднпснп 

групу људи, кпји живе у пдређенпм времену и на пдређенпм прпстпру и 

карактерищу их специфишне пспбине. Пве ппједнпстављене дефиниције 

шак и лаицима дају дпвпљнп инфпрмација да разгранише ппјмпве 

друщтва и станпвнищтва, где се друщтвп никакп не сме редукпвати на 

једнпставан збир ппјединаца, нити изједнашити са ппјмпм станпвнищтва 

кпје живи на пдређенпм прпстпру. Међутим, иакп мнпги у пптпунпсти 

„пдвајају“ пва два предмета прпушаваоа ппменутих наука, мпжемп рећи 

да су у питаоу нераскидиви предмети прпушаваоа.  

У кприст пвпме иде и све шещће ппсвећиваое пажое спцијалнпј 

демпграфији кап дисциплини кпја се мпже пдредити кап „прпушаваое 

станпвнищтва и тумашеое ппјава, прпцеса, структура, трендпва и упшених 

закпнитпсти са станпвищта спциплпгије, али и других друщтвених и 

хуманистишких наука“ (Бпбић, 2007: 34). Наиме, за присталице идеје 

спцијалне демпграфије карактеристишнп је да се демпграфија, пднпснп 

демпграфски ппдаци, ппказатељи, табеле, временске серије, третирају 

„самп кап ппшетна, емпиријска евиденција (ппис) из кпје се, затим, бирају 
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ужи сегменти или фенпмени, кпји се дубље и детаљније испитују, 

ппвезујући се не самп са спциплпгијпм и оеним ппјединим 

ппддисциплинама (спциплпгијпм ппрпдице, урбанпм спциплпгијпм), већ 

и са другим хуманистишким наукама“ (Бпбић, 2007: 22).  

Пвакав став заступап је један пд најважнијих српских демпграфа 

Милпщ Мацура, истишући да прпушаваое станпвнищтва треба врщити 

имајући на уму щири кпнтекст и уважавајући међузависнпст и 

интеракцију демпграфскпг, привреднпг и друщтвенпг развитка (Мацура, 

1997: 50).  

Пвакп дефинисана савремена демпграфија представља „кпмбинацију“ 

демпграфије и спциплпгије, пднпснп напредак у пднпсу на 

ппзитивистишку демпграфију кпја је искљушивп кпристила и пбрађивала 

статистишке ппдатке без тумашеоа и пбјащоеоа кпји би впдили ка 

рещаваоу друщтвених прпблема или некпј спцијалнпј прпмени (Бпбић, 

2007). Савремена демпграфија представља „ангажпвану, квантитативну и 

квалитативну наушну дисциплину кпја настпји да пбјасни какп и защтп се 

манифестују пдређене ппјаве уважавајући разнпврснпст искустава и 

пслаоајући се на мултидисциплинарну ппвезанпст наука кпје се баве 

друщтвпм и станпвнищтвпм“ (Шпбпт, 2010: 44). Пна „тежи разумеваоу 

ппјава и прпналажеоу мпгућих рещеоа прпблема важних за 

демпграфски и друщтвени развпј“ (истп, 44), а оен задатак је да прпцесе 

и ппјаве кпјима се бави „сагледа у кпнтексту интерактивне везе низа 

шинилаца“ (истп, 44). 

Иакп демпграфија прпушава прпцесе прирпднпг и механишкпг кретаоа 

станпвнищтва и оегпве структуре, јаснп је да пве ппјаве не мпгу бити 

пбјащоене без ппзнаваоа щирег друщтвенпг кпнтекста, пднпснп 

ппзнаваоа карактеристика друщтва и услпва у кпјима пдвијају пви 

прпцеси. Анализа щирег друщтвенпг кпнтекста впди ка разумеваоу 

демпграфских прпцеса и структура, дпк са друге стране већина 

друщтвених фенпмена не мпже бити пбјащоена без ппзнаваоа 

карактеристика станпвнищтва. Јаснп је да се станпвнищтвп меоа тпкпм 
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времена, увек ппд утицајем разлишитих друщтвених, екпнпмских и 

културних шинилаца. Меоа се брпј станпвника и структуре станпвнищтва, 

а пве прпмене у пбрнутпм смеру утишу на нпве друщтвене прпмене. Такп 

је, на пример, смаоеое стппа прирпднпг приращтаја у највећем брпју 

слушајева ппвезанп са прпцесима индустријализације, урбанизације и 

деаграризације, прпцесима кпји се на пдређене нашине пдвијају у 

пдређеним друщтвима.  

Дакле, ппвезанпст друщтва и станпвнищтва је несумоива. Друщтвени 

развпј је у директнпј вези са развпјем станпвнищтва. Станпвнищтвп кпје 

расте и развија се, развија се у пдређенпм друщтву кпје има пдређену 

друщтвену структуру, дпк без станпвнищтва нема друщтва, културе и 

истприје. Везе друщтва и станпвнищтва, нераскидиве су и узајамне.   

Већина битних демпграфских прпцеса пдвија се у пквиру разлишитих 

друщтвених заједница кап щтп су брак, ппрпдица, град, селп и слишнп 

(Бпбић, 2007). Даље, друщтвене неједнакпсти утишу на ствараое 

неједнаких живптних щанси разлишитих ппјединаца, са једне стране, а 

истп такп демпграфска диференциранпст станпвнищтва према старпсти, 

пплу, пбразпваоу, вищих и нижих друщтвених слпјева утише на 

„дпбијаое“ неједнаких щанси у друщтву (истп, 2007).  

Немпгуће је разумети прпмене у прирпднпм кретаоу станпвнищтва, 

наталитету, мпрталитету и прирпднпм приращтају, без спциплпщке 

перспективе, пднпснп без разумеваоа функципнисаоа ппјединаца 

унутар маоих друщтвених група – брака, ппрпдице, дпмаћинства, али и 

пних резиденцијалних, кап щтп су суседствп, пријатељи, лпкалне 

заједнице. Дакле, ппвезанпст демпграфскпг и друщтвенп-екпнпмскпг 

детерминизма, представља везу између станпвнищтва и друщтва.  

Заједнишкп делпваое друщтвених, пднпснп спцип-екпнпмских, затим 

психплпщких и демпграфских фактпра видљивп је у прпушаваоу 

савремених миграција. Миграције, пднпснп прпстпрна ппкретљивпст, 

свакакп су у директнпј вези са друщтвенпм ппкретљивпщћу, јер је један 
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пд пснпвних мптива мигрираоа пптрага за бпљим услпвима живпта и 

мпгућнпщћу напредпваоа. Са друге стране, миграције услпвљавају 

ппремећаје у структурама станпвнищтва и друщтвенпј структури, шиме се 

ппет враћамп на ппшетак правећи један нераскидив пбруш.  

Спциплпщка перспектива истраживаоа станпвнищтва, пднпснп 

ппвезиваое демпграфских прпцеса и структура са щирим друщтвеним 

кпнтекстпм, неппхпдна је збпг истраживаоа утицаја карактеристика 

станпвнищтва на развпј једнпг друщтва. Изушаваое биплпщке, спцип-

екпнпмских и културних структура станпвнищтва, пднпснп прпмена кпје 

се дещавају у пвим структурама, пружа нам увид у мпгуће прпмене, у 

узрпке прпмена; али и даје мпгућнпст предвиђаоа кретаоа 

станпвнищтва. Истп такп, изушаваое мигратпрних прпцеса даје нам 

мпгућнпст пткриваоа и разумеваоа узрпка прпстпрнпг кретаоа 

станпвнищтва, а нарпшитп ппследица кпје пни пстављају пп друщтвп, али 

и ппјединца. Изушаваое карактеристика пвих структура и прпцеса, без 

даваоа спциплпщке перспективе најшещће пстаје на праћеоу 

статистишких ппдатака и не дпвпди дп дубљег разумеваоа и пбјащоеоа 

пвих али и других друщтвених прпцеса. 

У пвпј студији пажоа је ппсвећена станпвнищтву Србије. Излпжене су 

тепријске претппставке неппхпдне за разумеваое анализираних прпцеса 

и указанп је на метпдплпщке карактеристике дпсадащоих истраживаоа 

миграција, али и на недпстатке ппстпјећих ппдатака п мигратпрним 

прпцесима. На макрп и микрп нивпима испитани су међуспбни утицаји 

кретаоа станпвнищтва на структуре, али и међуспбни утицаји механишкпг 

и прирпднпг кретаоа станпвнищтва. Тумашеое прикупљених ппдатака у 

студији пдвија се на некпликп нивпа – на нивпу целе Србије, Аутпнпмне 

ппкрајине Впјвпдине, административних пкруга у Впјвпдини и Града 

Нпвпг Сада. Ппсебна пажоа ппсвећена је анализи станпвнищтва Града 

Нпвпг Сада и ппследице кпје ппменута кретаоа имају на старпсну 

структуру станпвнищтва пвпг впјвпђанскпг центра ка кпјем гравитира 

велики брпј станпвника Ппкрајине.  
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1.1. Кретаое станпвништва – спциплпшки приступ  

 

 „Кап наука п друштву, спциплпгија прпучава друштвене пднпсе кпји 

утичу на ствараое миграција, те ппследице миграција на друштвене 

пднпсе, пппут екпнпмских, пплитичких и друштвених ппследица за 

пне кпји су се дпселили, али и утицаје миграната на нпву средину 

(Schmitter Heisler 2015, 83). Миграције су ппвезане са развпјним 

прпцесима и пптенцијалима друштва али и са гепграфским, 

прпстпрним пдредницама. Иaкo првпбитнп ппвезанп с академскпм 

спциплпгијпм и ппзитивистичким приступпм, спциплпшкп 

истраживаое миграција кпристи и демпграфска, истпријска, 

антрппплпшка, друштвенп-гепграфска, екпнпмска, правна и 

психплпшка истраживаоа (Pešić 2013, 318)“ (Бјељац,  Радпванпвић, 

2016: 498) 

Не треба детаљније пбјащоавати защтп кретаое станпвнищтва 

представља важнп ппље истраживаоа за демпграфе. Механишкп кретаое 

станпвнищтва саставни је деп кретаоа станпвнищтва, у истраживаоима 

практишнп непдвпјив пд прирпднпг кретаоа. Ипак, ни демпграфи ни 

спциплпзи нису ппдједнакп прпушавали пва два пблика кретаоа 

станпвнищтва, нити су им ппсвећивали једнаку пажоу. 

Пвп је најупшљивије 80-их гпдина прпщлпг века али и касније, када се 

углавнпм пбјављују демпграфске и спциплпщке студије п прирпднпм 

кретаоу станпвнищтва, најшеће п наталитету и прирпднпм приращтају, 

пднпснп п ппрпдици и репрпдукцији. Ту спадају истраживаоа пппут 

„Варијабле нискпг фертилитета и намерни абпртуси у САП Впјвпдини“ 

из 1978. гпдине (Клиника за гинекплпгију и акущерствп у Нпвпм Саду); 

затим студија из 1988. гпдине „Прирпдни прираштај у САП Впјвпдини и 

фактпри кпји на оега утичу“ (Медицински факултет у Нпвпм Саду); 

студије Мирјане Ращевић „Ка разумеваоу абпртуса у Србији“ (1993), 

„Планираое ппрпдице кап стил живпта“ (1999); Марине Благпјевић 

(1997): ”Рпдитељствп и фертилитет, Србија 90-их”; студија Института 
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за друщтвене науке”Фертилитет станпвништва и планираое 

ппрпдице у Југпславији” (1980); студија Мирјане Ращевић и Мине 

Петрпвић „Искуства пппулаципне пплитике у свету“ (1996) и друге, не 

маое важне студије п прирпднпм кретаоу станпвнищтва и репрпдукцији. 

Чини се да тек накпн 2000. гпдине, праћенп друщтвеним прпменама, 

ппшиое детаљније интереспваое наушника за прпблем миграција. У 

ппследое време примећујемп све већи брпј радпва наушника (Весна 

Лукић, Мирјана Бпбић, Дуоа Пплети, Јелена Предпјевић, Владимир 

Никитпвић, Бранислав Ђурђев и други) п миграцијама кпје су, шини се, 

раније ипак биле скрајнуте и кпје су местп „главнпг“ предмета 

истраживаоа демпграфа препустиле прирпднпм кретаоу станпвнищтва. 

Из тпг разлпга, у пвпм увпднпм делу акценат ће бити стављен на 

спциплпщка изушваоа механишкпг кретаоа станпвнищтва. 

Миграције се кап предмет прпушаваоа јављају у демпгафији, 

гепграфији, истприји, праву, антрппплпгији, екпнпмији, спциплпгији. 

Имајући у виду да демпграфија у укупнпм истраживашкпм кпрпусу радпва 

п миграцијама заузима најважније местп, мпжемп ппставити питаое щта 

је тп щтп прпушаваоу миграција даје спциплпщку перспективу и защтп је 

пна неппхпдна за разумеваое мигратпрних прпцеса? Спциплпзима се 

шестп кап предмет прпушаваоа јавља спцијална дистанца између 

аутпхтпнпг и дпсељенпг станпвнищтва, али исте важнпсти су друщтвени и 

стуктурални узрпци миграција и оене ппследице, вреднпсне 

пријентације миграната и слишнп. Приступ миграцијама кап шину 

ппједница, пдавнп је превазиђен, јер су мигранти заправп друщтвена 

група и тп „пправдава“ миграције кап спциплпщки прпблем истраживаоа 

– у пквиру пве групе и друщтва пријема пдвијају се сви спциплкултурни 

аспекти миграција кап щтп су адаптација, акултурација, интеграција, 

идеје п нпвим миграцијама и слишнп (Мežnarid, 1986). 

Важнп питаое за спциплпге јесте питаое прилагпђаваоа миграната у 

разлишитим културама, кпје нарпшитп данас дпбија на знашају, имајући у 

виду глпбализацијске прпцесе кпји се пднпсе, не самп на миграције 
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ппјединаца и друщтвених група, већ и на „миграције“ идеја, вреднпсти, 

пбишаја. Ппдсетимп се да културна димензија глпбализације 

ппдразумева сусрет разлишитих светских култура и пбишаја (Gidens, 2005; 

Гајић, 2008) щтп је вепма знашајнп за изушаваое миграција. Гиденс тврди 

да глпбализација кпренитп меоа свакпдневни живпт и да се данас 

„слике, идеје, рпба и стилпви прпстиру светпм брже негп икада“ (2005: 

68). Међутим, пдређене културне специфишнпсти и даље ппстају не самп 

када је реш п припадницима разлишитих друщтава, већ и међу 

припадницима истпг друщтва (стари - млади, вищи - нижи друщтвени 

слпјеви, разлишите етнишке групе, мущкарци - жене) (Стпјщин, Чикић, 

2017).  

Пвде мпжемп ппставити питаое да ли у ери глпбализације и кретаоа 

великпг брпја светскпг станпвнищтва дплази дп хпмпгенизације 

културнпг прпстпра или се ппд глпбалним утицајима разлишитпсти јпщ 

вище истишу? Ападурај (Appadurai, 2011) истише да је главни прпблем у 

прпцесима интеракције управп „напетпст између културне 

хпмпгенизације и културне хетерпгенизације“ (2011: 53), али и навпди да 

хпмпгенизација има велику емпиријску пптппру. Чини се да пвп питаое 

има два мпгућа пдгпвпра. Неки аутпри (Ritzer, 1995; Santos, 2002) 

сматрају да су ппд утицајем глпбализације и миграција и људи и идеја, 

специфишна пбележја лпкалних и наципналних култура угрпжена, дпк 

други (Robertson, Khondker, 1998) сматрају да глпбализација ствара 

разнпврснпст истп тпликп кпликп и хпмпгенпст1. Бпжилпвић (2014: 536) 

навпди да је културна глпбализација пствареое мултиетнишкпг и 

мултикултурнпг друщтва у кпјем су равнпправнп прихваћени разлишити 

                                                           
1
  Разматрајући „рещеое“ пднпса глпбализације и лпкалних култура, Гиденс (2005) 

такпђе издваја два правца. Пп оему, прву групу шине аутпри кпји су забринути да ће 
глпбализација утицати на фпрмираое глпбалне културе щиреоем западнпг нашина 
живпта и гущеоем наципналних култура. У другу групу Гиденс издваја аутпре кпји 
сматрају да «глпбалнп друщтвп сада карактерище пгрпмна разнпликпст култура кпје 
уппредп ппстпје у свету лпкалне традиције се прпмпвищу мнпщтвпм других 
културних пблика кпји дплазе из инпстранства» (Гиденс, 2005: 70) (Стпјщин, Чикић, 
2017). 
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мпдели културе, без истицаоа или дпминације некпг пд мпдела 

(Стпјщин, Чикић, 2017). 

Управп пвај аспект глпбализације птвара спциплпзима питаое п 

сусрету култура у имигрантским земљама или ппдрушјима, п 

мпгућнпстима и нашинима мещаоа култура мигрантскпг и дпмицилнпг 

станпвнищтва.  

Разматрајући даљу улпгу спциплпга у прпушаваоу миграција, мпжемп 

ппставити и следећа два питаоа: првп, да ли спциплпзи упшавају знашај 

изушаваоа мигратпрних прпцеса, и, другп, да ли му ппсвећују дпвпљнп 

пажое? Актуелнпст предмета прпушаваоа је несумоива. Један ппглед на 

електрпнске или щтампане медије гпвпри п тпме кпликп се мигратпрних 

прпцеса нуди истраживашима кап истраживашки прпблем.  

И даље је за истраживаое занимљив велики мигратпрни талас кпји је 

пбележип деведесете гпдине прпщлпг века на прпстпру бивще СФРЈ, 

пднпснп истраживаое услпва живпта тадащоих миграната, оихпве 

асимилације и мптива мпгућег ппвратка2. Даље, ппсебан истраживашки 

прпблем представљају и миграције кпје се пдвијају у ппследоих десетак 

гпдина у кпјима људи из ратпм захваћених исламских држава (Сирија, 

Авганистан, Ирак) „прплазе“ крпз Србију, или се пак задржавају у опј, 

птварајући нпва истраживашка питаоа. 

Све вище се гпвпри п brain drain прпцесу кпји ппдразумева „пдлив 

мпзгпва“, пднпснп пдсељаваое младпг пбразпванпг станпвнищтва из 

Србије услед екпнпмских разлпга. Пвај ппјам први пут је упптребљен 

щездесетих гпдина прпщлпг века у Великпј Британији када је оиме 

пзнашен пдлазак дпмаће интелектуалне елите у САД. Пвај прпцес 

захватип је већину држава мпдерне еппхе, а нарпшитп бивще 

спцијалистишке земље крајем деведесетих гпдина 20. века (Бпбић, 2007: 

105-106).  

                                                           
2
  П пвпме ће бити вище реши у наредним ппглављима. 
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Пвпм прпцесу треба придружити и емиграцију великпг брпја људи из 

Србије у Немашку, Аустрију и друге западнпеврппске земље, али и у 

Слпвашку, Нпрвещку и све друге земље кпје „примају“ медицинске 

сестре, лекаре, инфпрматишаре, инжеоере и припаднике других 

прпфесија, а затим и оихпвих ппрпдица. Ппдаци п брпју пдсељених су на 

нивпу прпцена. Бплшић навпди да је деведесетих гпдина из Србије 

птищлп 30.000 виспкппбразпваних, пднпснп 220.000 станпвника свих 

нивпа пбразпваоа (Бплшић 2002, према Бпбић 2007: 106), дпк Бпбић каже 

да је брпј емиграната дпстигап 400.000 (Бпбић, 2007: 106).  

Нищта маое нису знашајне ни унутращое миграције у кпјима се празне 

села, а пуне градпви пппут Бепграда, Нпвпг Сада и Нища. Пвај прпцес 

„трансфпрмације“ ппљппривредника у фабришкпг радника, заппшеп је 

срединпм прпщкпг века, али се и данас пдвија, реклп би се, несмаоенпм 

брзинпм, али у нещтп другашијем пблику. У веће градпве данас најшещће 

мигрира млађе станпвнищтвп са вищим степенпм пбразпваоа и из 

бпљестпјећих ппрпдица, а ка маоим местима мигрира станпвнищтвп са 

нижим степенпм пбразпваоа (Станпјевић, 2012: 73). Анализе унутращоих 

миграција ппказују да ка већим градпвима са развијенијим тржищтем 

рада мигрира младп станпвнищвп са вищим наслеђеним и стешеним 

спцијалним, екпнпмским и културним капиталпм (истп, 79).  

Сви пви, и други пвде несппменути мигратпрни прпцеси, плпднп су тле 

за спциплпщка истраживаоа. Спциплпщки приступ миграцијама мпгап би 

да пружи највећи дппринпс у истраживаоу узрпка миграција, пткриваоа 

оихпвих карактеристика, и, на крају, мпгућнпщћу предвиђаоа пве 

ппнекад стихијске и непрганизпване ппјаве.  

Међутим, наушницима је пвај ппсап прилишнп птежан, јер су ппдаци п 

миграцијама непптпуни, делимишни и најшещће не пбухватају ни један 

талас у целини. Бпбић навпди (2007: 103-106) некпликп извпра ппдатака 

кпји се пднпсе на праћеое миграција (ппписи, демпграфске статистике, 

регистри и анкетна истраживаоа) дајући преглед оихпвих недпстатака 

(прпблем несистематишнпг праћеоа миграција, прпблем валиднпсти 
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ппдатака, прпблем квалитета ппдатака и другп). Ппщтп на нашин, брзину 

и квалитет прикупљаоа статистишких ппдатака не мпжемп утицати, 

спциплпзи ипак мпгу дати велики дппринпс у изушаваоу миграција 

прганизпваоем метпдплпщки валиднпг истраживаоа кпје мпже у 

великпј мери „исправити“ бар неке пд наведених грещака.  

 

1.2. Значајнија спциплпшка истраживаоа миграција 

 

Прва спциплпщка  истраживашка студија п миграцијама, „Ппљски 

сељак у Еврппи и Америци“ Тпмаса и Знаоецкпг (Thomas & Znaniecki)3, 

квалитативним метпдама прпушавала је миграције кпристећи се великпм 

извпрнпм грађпм и брпјним извприма ппдатака. Пва микрпспциплпщка 

анализа искустава мигрираоа ппљских сељака у Америку пдлишан је 

пример за спциплпщку студију слушаја насталу у истраживаоу миграција. 

У прилпг пвпме иду и ппдтеме истраживаоа: оихпв дплазак, културни 

щпк кпји је пдмах уследип, оихпвп прилагпђаваое, губљеое 

пријатељства, ппрпдишних веза, прпмена система вреднпсти и ппраст 

криминала. Извпри ппдатака импресивни су за истраживашку студију тпг 

времена: 1) институципнални ппдаци: 8.000 дпкумената купљених пд 

ппљских нпвина, ппдаци имигрантских прганизација, записници 

спцијалних агенција, извещтаји ппљске заједнице у Чикагу, нпвински 

извпри, архиве, , дпкумнтација ппљске црквене ппщтине у Чикагу; 2) 

лишни ппдаци дневници: (дпбијени накпн пгласа пбјављиваних на 

ппљскпм у шикащким нпвинама) и аутпбипграфије4.  

Ппщтп је Чикагп 20-их гпдина прпщлпг века бип пун имиграната, јаснп 

је да се кап тема спциплпзима шикащке спциплпщке щкпле намеће 

прпблем асимилације. Рпберт Е. Парк је из тпг разлпга направип мпдел 

                                                           
3
  Thomas, W., Znaniecki, F. (1996 [1918-1920]). The Polish Peasant in Europe and America. 

A Classic Work in Immigration History. Illinois: University of Illinois Press. 
4
  Ппщирније п пвпј студији види: Бпгданпвић, М. (1993). Метпдплпщке студије, 

Бепград: Институт за пплитишке студије. 
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прилагпђаваоа дпсељеника (Park, 1928). Истраживаоа миграција и 

дпсељенпг станпвнищтва у пквиру шикащке щкпле (Park, 1928; Wirth, 

1927) дала су велики дппринпс у анализи прпблема кпнтинуитета и 

прпмене етнишких пднпса у америшким градпвима. Парк је истицап знашај 

миграција, навпдећи да су пне саставни деп сила кпје пресуднп утишу на 

тпк истприје, јер сваки културни напредак заправп ппшиое механишким 

кретаоем станпвнищтва – миграцијама (Park, 1928). 

У наредним редпвима анализираћемп метпдплпщки аспект некпликп 

„нащих“ спциплпщких студија п миграцијама, не прејудицирајући да 

студије кпје су изпстављене из анализе нису битне, већ из разлпга щтп је 

у пвим студијама указанп на метпдплпщке недпстатке у изушаваоу 

миграција. Указиваое на метпдплпщке недпстатаке, какп званишне 

статистике такп и наушних истраживаоа, неппхпднп је збпг наредних 

истраживаоа. Пвих некпликп анализираних студија представљају, шини 

се, прекретницу у изушаваоу миграција, пднпснп акценат се са прирпднпг 

кретаоа станпвнищтва пплакп премещта на изушаваое механишкпг 

кретаоа станпвнищтва5. 

Студија у кпјпј је велика пажоа ппсвећена метпду, јесте студија Силве 

Межнарић „Бпсанци, а куда иду Слпвенци недељпм“ кпја представља 

истраживаое миграната, сирпмащних радника из БиХ на привременпм 

раду у Слпвенији (Mežnarid, 1986). Пва студија је вепма знашајна јер је у 

истраживаоу је примеоен мултиметпд (multisite/multimethod) кпји је тек 

некпликп гпдина раније ппшеп да се кпристи у примеоеним 

спциплпщким истраживаоима (Mežnarid, 1986: 84) кап „кпнглпмерат 

метпда кпјим се ппкущава разбити ригидни приступ такпзване 

ппзитивистишке спциплпгије“ (истп, 84). Аутпрка је такп избегла ппделу на 

квалитативне и квантитативне метпде и недпстатке истих у прпушаваоу 

миграција.  

                                                           
5
  Пвде се мпра узети у пбзир да аутпрка пвих редпва није имала намеру да пмалпважи 

рад других истраживаша шије студије нису анализиране, а кпје такпђе имају велику 
улпгу у развпју истраживаоа п миграцијама. 
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Не улазећи детаљније у резултате истраживаоа наващћемп самп да је 

пвакв приступ прпушаваоу миграција дппринеп даваоу преппрука 

будућим истраживаоима миграција. У пвим преппрукама, насталим из 

теренскпг истраживаоа, навпди се следеће: аутпрка истише пптребу за 

прпушаваоем мигратпрнпг прпцеса кап двпсмернпг емиграција – 

имиграција, а не самп једнпг смера; затим предлаже укљушиваое 

ппрпдице, кпмщија и лпкалне инфпрмаципне мреже у истраживаое 

миграција6; пбјащоава защтп је истраживаое гпвпра миграната и 

пкплине вепма битан7. Метпдплпщка наппмена (преппрука) шини се кап 

најважнија: Ни једна претппставка п миграцијама не мпже се 

прпверавати самп на једнпј пппулацији имиграната или друщтва пријема, 

и у самп једнпј средини емигрантскпј или имигрантскпј (Mežnarid, 1985: 

209-211). 

Студија Руже Петрпвић из 1987. гпдине „Миграције у Југпславији и 

етнички аспект“ свакакп је вредна сппмена, јер аутпрка испитује важну 

димензију – везу миграција и етнишке припаднпсти миграната. Пснпвни 

прпблем, мпгућнпсти прпушаваоа етнишкпг аспекта миграција, испитан је 

дпдуще тумашеоем искљушивп статистишких ппдатака. Међутим, аутпрка 

пдмах на ппшетку наглащава да у истраживаоима миграција ппстпје 

сазнајнп-метпдплпщке пптещкпће и да емпиријска уппщтаваоа не мпгу 

надпкнадити услпвнп-узрпшну анализу (Петрпвић, 1987: 15) навпдећи да 

извпри ппдатака п миграцијама нису пптпуни и да не ппстпји 

кпнтинуиранп праћеое пвпг прпцеса. Пснпвни ппдаци п миграцијама 

нису били регистри или нека детаљнија евиденција, већ ппписи 

станпвнищтва. Тадащои ппдаци (кап ни данащои) не пбухватају 

миграципну истприју ппједница, већ самп пплазну и крајоу ташку 

кретаоа (Петрпвић, 1987), без икаквих других ппдатака, такп да је 

                                                           
6
  Пвп је једнпставнп рещити детаљнијим ращшлаоаваоем питаоа заштп сте 

птишли? на кп је све пдлучивап, утицап на пдлазак, пстајаое и ппвратак? 
(Межнарић,  1986: 209). 

7
  Интервјуи су транскрибпвани и наведени у пригиналнпм гпвпру миграната, 

пружајући вепма бпгату извпрну грађу спцип-лингвистици. 
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праћеое миграција билп скпрп немпгуће. Пратип се углавнпм брпј 

пдсељених и дпсељених у међурепублишким миграцијама, и време 

пресељеоа, без икаквих других ппдатака важних за спциплпщкп 

разумеваое мигратпрних прпцеса. Знашај пве студије пгледа се управп у 

указиваоу на прпблеме прпушаваоа миграција какп метпдплпщке, такп и 

ппдатке настале у прикупљаоу званишних статистишких ппдатака8.  

У студији Гпрдане Вуксанпвић (2001) “Југпслпвенске избеглице 

између жеље и мпгућнпсти за ппвраткпм” кпја се бави питаоима 

избеглищтва тпкпм 90-их кприщћен је квалитативни метпд. Пднпснп, 

вищеструка студија слушаја пмпгућила је ппсматраое присилних 

миграција из исукуства испитаника, али и других извпра. Пви разнпврсни 

извпри ппдатака, перипдика из Велике Британије, нащи нпвински шланци, 

бипграфије, дпкументаципна грађа, статистишки ппдаци, дппринели су, уз 

емпиријскп истраживаое бпљем разумеваоу пве ппјаве.  

Метпдплпшке карактеристике значајнијих студија п миграцијама: 

Студија: Сепбе Срба и Црнпгпраца са Кпспва и из Метпхије; Р. 
Петрпвић, М. Благпјевић (1989) 

 извпри ппдатака:   

- статистишки ппдаци: ппписи станпвнищтва, ппдаци СУП-а; 

- емпиријскп истраживаое (мигранти, белещке испитиваша-
анкетара у ппсебан упитник) 

метпд: наушни разгпвпр 

инструмент за прикупљаое ппдатака:  

- упитник, 54 питаоа и великим брпјем ппдпитаоа  

- испитане су пспбине ппдрушја исељеоа и ппдрушја 
дестинације, фактпри пдбијаоа и привлашеоа, екпнпмскп 
стаое и пплпжај дпмаћинства, ппсредна и неппсредна 
дискриминација, институципнална дискриминација;  

- пре истраживаоа урађена је пилпт анкета и упитник је 

                                                           
8
 Пвде се истише прпблем уппредивпсти ппдатака и прпблем непптпуних ппдатака. 
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прпвере и исправљен 

узпрак:  

- 500 дпмаћинстава дпсељених у 5 ппщтина у Централнпј 
Србији (Смедеревп, Крагујевац, Батпшина, Крущевац и 
Пбренпвац)  

- примарна јединица истраживаоа је ппрпдица, а секундарна 
ппјединац 

Студија: Бпсанци, а куда иду Слпвенци недељпм, С. Межнарић (1986) 

 извпри ппдатака:  

статистишки ппдаци, претхпдна истраживаоа, мигрант кап 
инфпрматпр у истраживаоу 

метпд: мултиметпд  (multisite/multimethod): 

- дубински интервју са темама за разгпвпр (деп су нужни 
ппдаси исти за свакпг мигранта, а деп су ппдаци кпје пбликује 
сам мигрант ппдстакнут темама за разгпвпр);  

- анализа садржаја; анализа дискурса; ппсматраое 

 инструмент за прикупљаое ппдатака: ппдсетник за интервју 

узпрак:  

- 50 емигрантских ппрпдица из Бпсанске Крајине; 50 ппрпдица 
миграната усељеника кпје у Слпвенији бправе вище пд 5 
гпдина (разгпвпр је впђен са целпм ппрпдицпм, шестп и са 
децпм) 

Студија: Југпслпвенске избеглице – између  мпгућнпсти и жеље за 
ппвраткпм, Г. Вуксанпвић (2001) 

 извпри ппдатака:   

- наушни радпви; дпкументаципна грађа; щтампа (Блиц и 
Дневни телеграф; перипдика у УК); статистишки ппдаци; 
бипграфије 

метпд: вищеструки метпд слушаја; дубински интервју 

инструмент за прикупљаое ппдатака:  
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- упитник (пет целина: п шланпвима дпмаћинства, услпви 
живпта и рада; мптиви пдласка; мптиви пстајаоа; мптиви 
евентуалнпг ппвратка) 

узпрак: 80 избеглица у Србији (Ппщтина Нпви Сад) и 40 у 
Енглескпј (теритприја Пксфпрда) пд 18 дп 49 гпдина, у браку и 
целибатери (млађе станпвнищтвп кпје се налази на врхунцу 
репрпдуктивних и радних сппспбнпсти). 

 

* * *  

Ппследоих гпдина истраживаоа миграципних прпцеса имају мнпгп 

већу улпгу, пднпснп удеп у испитиваоима кретаоа станпвнищтва. Тп се 

види пп брпјним студијама пппут студије Мирјане Бпбић и сарадника из 

2016. гпдине „Студија п сппљашоим и унутрашоим миграцијама 

грађана Србије са ппсебнпм псвртпм на младе“; Мирјане Ращевић из 

2016. гпдине „Миграције и развпј у Србији“; затим Владимира Станкпвића 

„Србија у прпцесу сппљних миграција“ из 2014. гпдине; студије групе 

аутпра - Бабпвић, Цвејић и Ракић из 2007. „Пплпжај избеглица на 

тржишту рада и мере оихпвпг активнпг заппшљаваоа“;  Весне Лукић 

из 2015. гпдине „Две деценије избеглиштва у Србији“; пдбраоене 

дпктпрске дисертације  Јелене Деспић у 2015. гпдини „Миграције 

виспкппбразпваних лица из Србије пд 1991. гпдине у Канаду и Сједиоене 

Америчке Државе“; Маје Кпраћ из 2012. гпдине „У пптрази за дпмпм“ и 

других наушних и сртушних радпва п миграцијама. Пве студије прате 

углавнпм мигратпрне прпцесе станпвнищтва Србије, шестп не ппсвећујући 

пажоу теритпријалним специфишнпстима, у смислу пкруга или шак 

ппщтина.  

П пптреби за свепбухватним и систематским изушаваоима миграција 

сведпши и ппдатак да је Универзитет у Бепграду први пут расписап 

кпнкурс за упис на интердисциплинарне мастер академске студије - 

пбласт: Студије миграција за щкплску 2018/2019. гпдину. Пва пдлука је 

пбразлпжена тиме щтп „не ппстпји систематскп, јединственп, 
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свепбухватнп изушаваое питаоа миграција у свим оихпвим видпвима 

исппљаваоа кап и целпвита сазнаоа п ппследицама (друщтвеним, 

пплитишким, екпнпмским, безбеднпсним, психплпщким, екплпщким и 

другим) кпје пне прпизвпде. Из ппстпјећих наставних планпва и силабуса, 

кап и знаоа кпја студенти дпбијају на универзитетима кпје смп 

анализирали, вепма је тещкп извући пдгпварајуће ппуке на пснпву кпјих 

би друщтвп и држава мпгли да усвпје стратегије према миграцијама пп 

кпјима би ппступали.“ 9 

Знашај прпушаваоа миграција са станпвнищта спциплпгије преппзналп 

је и Српскп спциплпщкп друщтвп и Прганизаципни пдбпр међунарпдне 

кпнференције Савремене миграције и друштвени развпј и, прганизујући 

кпференцију на Филпзпфскпм факултету у Бепграду 2016. гпдине. 

Интердисциплинарни радпви спциплпга, демпграфа, правника, 

екпнпмиста пднпсили су се на изушаваое демпграфских и друщтвених 

узрпка и ппследица савремених миграција, затим на миграције у 

безбеднпснпм и геппплитишкпм кљушу, истраживане су државне 

пплитике према миграцијама, јавни дискурси п миграцијама, затим 

идентитети и развпјни аспекти миграната и дијасппре кап и спцип-

психплпщке димензије миграција и миграната. 

  

                                                           
9
 Извпр: http://www.bg.ac.rs/files/sr/studije/studije-uni/KONKURS_ST_MIGRACIJA-

201819.pdf, приступљенп 29.09.2018. 

http://www.bg.ac.rs/files/sr/studije/studije-uni/KONKURS_ST_MIGRACIJA-201819.pdf
http://www.bg.ac.rs/files/sr/studije/studije-uni/KONKURS_ST_MIGRACIJA-201819.pdf
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II СТАНПВНИШТВП СРБИЈЕ - ЕФЕКТИ ПРИРПДНПГ 

ПРИРАШТАЈА И МИГРАЦИЈА  

 

2.1. Тепријска размартаоа – мпбилнпст, кретаое, миграције10 

 

Знашај изушаваоа прпстпрнпг кретаоа станпвнищтва пгледа се у 

пптреби истраживаоа утицаја миграција на прирпднп кретаое 

станпвнищтва (прирпдни приращтај), и на структуре станпвнищтва, 

(нарпшитп на старпсну и екпнпмску), а знашајнп питаое представља и 

изушаваое прпцеса прилагпђаваоа мигрантскпг станпвнищтва, кап и 

пднпса старпседепца и дпсељенпг станпвнищтва. Прпмене у структурама 

станпвнищтва и прирпднпм кретаоу настале кап ппследица прпстпрнпг 

кретаоа станпвнищтва, карактеристишна су и за имиграципне и за 

емиграципне прпстпре.  

Јаснп је да прпстпрна мпбилнпст пднпснп ппкретљивпст станпвнищтва 

ппстаје све знашајнији прпцес. Ппвећаое прпстпрне мпбилнпсти један је 

пд кљушних исхпда, али и фактпра настанка мпдерних друщтава. 

Мпбилнпст у данащоим друщтвима ппстаје тпликп ращирен фенпмен да 

неки аутпри (Sheller, Urry, 2006; Cohen, Duncan, Thulemark, 2013) сматрају 

да је управп мпбилнпст кљушни ппјам кпјим је мпгуће пбјаснити 

карактеристике и нашин на кпји функципнищу савремена друщтва. 

Парадигма мпбилнпсти „рущи“ тзв. седелашки нашин размищљаоа 

присутан у наукама у кпјима је прпстпр једна пд знашајних истраживашких 

категприја (Чикић, Стпјщин, 2017). Уједнп, пна иде у кпрак са 

бауманпвскпм флуиднпщћу савремених друщтава. Ппред мпбилнпсти 

                                                           
10

  Текст пвпг и следећег ппдппглавља пбјављен је ппд називпм Оснпвне 
карактеристике прпстпрне ппкретљивпсти станпвништва Србије (види 
белещку). За пптребе пве мпнпграфије текст је дппуоен нпвим ппдацима и  
тепријама. 
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људи, ппстпји и мпбилнпст предмета, идеја, инфпрмација, па неки аутпри  

затп загпварају идеју п ппстпјаоу вищеструких мпбилнпсти (Sheller, Urry, 

2006: 212). Такпђе, гпвпри се и п диверзификацији прпстпрне мпбилнпсти 

људи (Schuler et al., 1997).  

Такп, данас гпвпримп п ппвратнпј и неппвратнпј прпстпрнпј 

мпбилнпсти, мпбилнпсти на дужи или краћи рпк, мпбилнпсти на дужу 

или краћу дистанцу, екпнпмскпј и ванекпнпмскпј мпбилнпсти (нпр. 

туризам), дпбрпвпљнпј и присилнпј мпбилнпсти. Тп указује на шиоеницу 

да „мпбилнпсти треба да се прпушавају у свпјпј флуиднпј међузависнпсти, 

а не у свпјим ппјединашним сферама“. На пснпву претхпднпг, не шуди щтп 

Кпен и Гпслинг (Cohen, Gössling, 2015) гпвпре п хипермпбилнпсти у 

савременим друщтвима или п мпбилнпсти кап нашину живпта (Cohen, 

Duncan, Thulemark, 2015) (Чикић, Стпјщин, 2017).  

Према прпцени УН, у свету је 2013. гпдине билп 232 милипна 

међудржавних миграната, пднпснп 78 милипна вище негп 1990. гпдине. 

Према ппдацима пве прганизације, крајем 2012. гпдине брпј присилних 

миграната „изнпсип је вище пд 45 милипна, пд шега 15,4 милипна 

избеглица, 937.000 тражилаца азила и 28,8 милипна интернп расељених 

лица (UN, 2013)“ (Лукић, 2015: 7).  

Укпликп се на ппшетку ппдсетимп најшещће кприщћене дефиниције 

миграција, где су миграције, најједнпставније решенп, стална прпмена 

места станпваоа, а затим и све ушесталијих привремених прпмена места 

станпваоа, у смислу дневних, викенд, недељних миграција, јаснп је да 

ппјам миграција није пдржив у пвпј фпрмулацији. Наиме, какп друщтвп 

ппстаје све мпбилније и какп се смаоује удеп сталних прпмена места 

станпваоа у укупнпј мпбилнпсти станпвнищтва, све шещће се у 

литератури јавља питаое да ли неке врсте механишкпг кретаоа, кап щтп 

су на пример дневне миграције, треба сврставати у миграције или је у 

питаоу самп циркулација, пднпснп мпбилнпст станпвнищтва.  
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Кауфман (Kaufman, 2002), на пример, гпвпри п разлишитим врстама 

прпстпрне ппкретљивпсти и издваја шетири типа ппкретљивпсти: 1) 

резиденцијалну ппкретљивпст, 2) миграције кап прпцес емиграције и 

имиграције, 3) путпваоа, туристишка и ппслпвна, и 4) дневну мпбилнпст. 

Слишнп, Бел и Впрд (Bell&Ward, 2000) разликују ппјам миграција пд ппјма 

мпбилнпсти, и не гпвпре п дневним миграцијама, већ кпристе ппјам 

циркулација (мпбилнпст) станпвнищтва.  

Табела 1. Оснпвне разлике ппјмпва миграције и прпстпрна 

ппкретљивпст 

 Тип кретаоа 

 миграције „привремене“ 
миграције 

кљушни кпнцепти стална прпмена 
пребивалищта 

нестална кретаоа 
разлишитпг трајаоа 

 упбишајенп 
пребивалищте 

интегрални 
кпнцепт 

маое важнп 

ппвратак нема намеру за 
ппвраткпм 

ппстпји мпгућнпст 
ппвратка „кући“ 

кљушне димензије   

 трајаое трајнп пресељеое разлишитп трајаое 
бправка 

ушесталпст један дпгађај дпгађаји се ппнављају 

сезпна маое сезпнске 
варијације 

велике сезпнске 
варијације 

Извпр: (Bell&Ward 2000: 99)  

Наиме, пви аутпри кажу да између миграција и прпстпрне 

ппкретљивпсти ппстпји разлика, јер у миграције треба укљушити самп пна 

прпстпрна кретаоа кпја кап резултат имају трајну прпмену бправищта, 

дпк се ппд ппјмпм прпстпрне ппкретљивпсти ппсматрају прпмене 

бправка кпје се ппнављају и прпменљивпг су трајаоа. Такп у прпстпрну 

ппкретљивпст спадају лпкална дневна путпваоа кпја се пбављају збпг 

ппсла, щкплпваоа и других пптреба, или нека недељна или сезпнска 
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путпваоа (гпдищои пдмпри, викенд путпваоа, службена путпваоа и 

слишнп). Пви аутпри указују на знашај прпушаваоа прпстпрне 

ппкретљивпсти, јер пваква кретаоа, истп кап и миграције, мпгу дпвести 

дп прерасппделе станпвнищтва из једнпг регипна у други. Међутим, тај 

утицај је прплазан, а не кумулативан кап у слушају миграција (Bell&Ward, 

2000: 99). 

Истп такп се Вилијамс и Хал (Williams&Hall, 2000) питају да ли 

туристишке ппсете, викенд ппсете или кретаоа привремених миграната, 

сезпнских радника и нпмада спадају у миграције или је тп заправп 

циркулација станпвнищтва.  

Ппјава „нпвих“ пблика прпстпрне ппкретљивпсти, или бпље решенп 

ппвећаое степена оихпве ушесталпсти, услпвљава пптребу за прпменпм 

у тепријскпм приступу у прпушаваоу миграција, пднпснп утише на 

прпмену пплазне ташке прпушаваоа пвпг ппјма. 

У дпсадащоим учбеницима спциплпгије и демпграфије (Брезник 1988, 

Фриганпвић 1990, Балетић 1999) скпрп се уппщте не сппмиое ппјам 

циркулације пднпснп мпбилнпсти станпвнищтва, већ се дпвпри п 

дневним или недељним миграцијама ради ппсла, щкплпваоа или 

пбављаоа других пптреба. Брезник миграције дефинище кап сваку 

прпмену бправка кпја је трајнпг карактера, али ппд услпвпм да је 

прекпрашена граница некпг насеља (Брезник, 1988: 237), а затим у пквиру 

ппделе миграција11 према критеријуму времена навпди сталне, сезпнске 

и дневне (истп, 248).  

С правпм се мпже рећи да није пптпунп јасна граница између 

циркулације станпвнищтва и привремених миграција. Наиме, акп 

                                                           
11

  Брезник је касније дап вепма шестп кприщћену типплпгију миграција кпја се заснива 
на вище критеријума. Према критеријуму времена већ је наведенп да ппстпје сталне, 
сезпнске и дневне миграције; према критеријуму државне припаднпсти ппстпје 
сппљне и унутращое; према критеријуму ппделе насеља на сепска и градска ппстпје 
миграције међусепске, међуградске, селп-град и град-селп; дпк према критеријуму 
дпбрпвпљнпсти мпгу бити дпбрпвпљне и присилне, прганизпване и стихијске 
(Брезник, 1988: 248). 
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миграције ппдразумевају трајнп пресељеое, пправданп је питаое да ли 

дневне миграције или викенд кретаоа станпвнищтва треба ппсматрати 

кап привремене миграције или циркулацију станпвнищтва. Истп такп ни 

Фриганпвић (1990) ни Wertheimer-Baletid (1999) не издвајају ппјам 

циркулација станпвнищтва, негп упптребљавају ппјам дневних миграција, 

ппд кпјим ппдразумевају пдлазак на ппсап, щкплпваое деце у другим 

местима и слишнп. Ни пвде се не ради п задпвпљаваљу пснпвнпг 

критеријума пп кпјем би некп кретаое станпвнищтва билп миграција – 

трајна прпмена пребивалищта.    

Ђурђев навпди да су мирације „пблик прпстпрне ппкретљивпсти 

између једнпг гепграфскпг ппдрушја и другпг, кпји ппдразумева трајну 

прпмену места станпваоа“ (2007: 326), али дпдаје да је тп 

карактеристишнп за нащу литературу, дпк се у инпстранпј литератури 

„самп трајна прпмена места станпваоа (стална миграција) сматра м., тј. у 

м. се не укљушују краткптрајна путпваоа кпја не резултирају прпменпм 

сталнпг места бправка“ (Ђурђев, 2007: 326), пднпснп већ ппменута 

дневна и сезпнска кретаоа станпвнищтва.  

Тп заправп знаши да прпстпрну ппкретљивпст вище није дпвпљнп 

изједнашавати са ппјмпм миграције, већ да прпстпрну ппкретљивпст 

заправп шине миграције, али и циркулација пднпснп мпбилнпст 

станпвнищтва.  

И Гиденс увпди ппјам „нпва миграција“ ппд кпјпм ппдразумева 

„измеоене пбрасце мигратпрних кретаоа у Еврппи, у гпдинама накпн 

1989.“ (Гиденс, 2005: 714), истишући да су на пве миграције утицали пре 

свега „заврщетак хладнпг рата, и пад Берлинскпг зида, прпдужаваое 

етнишкпг сукпба у бивщпј Југпславији и прпцес еврппске интеграције“ 

(истп, 714), щтп је утицалп на прпмену у традиципналним пбрасцима 

мигратпрних кретаоа. П „нпвим миграцијама“ гпвпре и Мпрпкващић и 

Рудплф (1996) кпји кажу да су пне биле карактеристишне за 90-е гпдине 

прпщлпг века, пднпснп да су „садащое миграције све шещће вид 

мпбилнпсти радне снаге, а не „усељаваое“ - „исељаваое“ станпвнищтва“ 
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(Morokvasid i Rudolf 1996, према Бплшић, 2002: 159). Оихпва пснпвна 

карактеристика јесте да су пне „клатеће“, пднпснп ппдразумевају 

вищеструке пдласке и дпласке миграната кпји траже ппсап у некпј 

средини ради ппдизаоа квалитета живпта свпје ппрпдице, са 

ппвременим дпласцима кући (истп, 159). Наравнп, циљ пвих миграција 

није трајнп напущтаое места станпваоа. 

Међутим, неки аутпри ипак разликују миграције пд циркулација 

станпвнищтва. Такп, на пример, Нејащмић за разлику пд миграција кпје 

ппдразумевају све прпмене сталнпг места бправка, циркулацију 

дефинище кап кружнп кретаое станпвнищтва кпје ппдразумева пдлазак 

из једнпг места и ппвратак у истп местп у рпку пд некпликп сати, дана или 

месеци, ппд претппставкпм да није ппстпјала идеја п трајнпј прпмени 

пребивалищта (Нејащмић, наведенп према Ппашић, 2009). Према пвпм 

аутпру, миграције су кпнашне или привремене, дпк је циркулација 

станпвнищтва редпвна, слушајна или сезпнска. 

Циркулација станпвнищтва, шини се, ппстаје препвлађујући пблик 

прпстпрне ппкретљивпсти, а анализа пснпвних карактеристика прпстпрне 

ппкретљивпсти указује на пптребу прављеоа разлике између ппјмпва 

миграције и мпбилнпсти или циркулације станпвнищтва. 

Мпбилнпст или циркулацију станпвнищтва мпжемп пкарактерисати 

кап временски пгранишена, шеста и кратка кретаоа станпвнищтва (дневне 

„миграције“ ушеника, студената, радника, викенд путпваоа, туристишка 

или ппслпвна путпваоа, сезпнски ппсап, пдлазак на викендицу и слишнп), 

дпк миграције пре свега ппдразумевају дужу раздаљину и намеру за 

дужим пстанкпм на теритприји имиграције. 

Весна Лукић навпди да су кпд разматраоа ппјма миграције важне 

детерминанте, затим закпнски пквир кап и прпстпрнп-временске 

пдреднице. Наиме, „у пквиру прпстпрнп-временских пдредница 

миграције разматра се раздаљина пресељеоа, врста административнп-

теритпријалне границе кпју мигрант прелази, те трајаое -- ппнављаое 

(миграција са прпменпм упбишајенпг места пребивалищта, циркуларна 
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или дневна) миграције“ (Лукић, 2015: 7). Какп су за ппследое две 

деценије у Србији карактеристишне пре свега присилне миграције, 

аутпрка навпди да су најшещћи узрпци оихпвпг настанка „грађански 

ратпви, ревплуције, етнишки сукпби, разлишити пблици крщеоа људских 

права, развпјни прпјекти, елементарне неппгпде“ (Лукић, 2015: 7). Пве 

миграције су најшещће међунарпдне, али у пбзир треба узети и интернп 

расељена лица и унутращое, пднпснп миграције у пквиру исте државе. 

Разматраоа п мигратпрним карактеристикама станпвнищтва најшещће 

се крећу у пквиру теприје п push&pull фактприма, мпделу кпји прави 

равнптежу између негативних пдбијајућих фактпра присутних на 

теритприји пдласка и пних ппзитивних, привлашећих, присутних на месту 

дпласка. Иакп Дпналд Бпг (Donald Bogue, 1969) у пвпј теприји навпди 

разлишите фактпре пдбијаоа (ппадаое прирпднпг бпгатства, губитак 

ппсла, угоетавашки или репресиван третман збпг пплитике, религије, 

етнишкпг ппрекла, затим птуђеое пд заједнице, кап и неппстпјаое 

мпгућнпсти за бракпм, ппрпдицпм) и привлашеоа (бпље мпгућнпсти за 

заппщљаваое, нпгућнпсти стицаоа већег дпхптка, прилику за 

пбразпваоем, дпбри живптни и климатски услпви, зависнпст пд партнера 

кпји мигрира и нпви, другашији људи или пкплина) (Bogue, 1969: 754), 

шини се да су екпнпмски фактпри емиграције данас у Србији дпминантни.  

Свакпдневнп искуствп, али и теприја12, указују на тп да су 

препвлађујући мптиви пдласка, пднпснп миграција, заправп екпнпмски 

фактпри. Наиме, према теприји светскпг система (Пплети, 2013), 

миграције су ппследица екпнпмске и пплитишке, пднпснп друщтвене 

трансфпрмације, ппщтп су ппстпјећи пднпси били уздрмани прпдпрпм 

тржищта, те станпвнищтвп крпз миграције тражи нпве нашине 

прежиљаваоа (Пплети, 2013: 336). Чини се да је кљушну наппмену дап 
                                                           
12

  Даглас Меси навпди да се за анализу мигратпрних карактеристика најзнашајније 
шине, пре свега, непкласишне екпнпмске теприје кпје ппдразумевају излазак радне 
снаге на тржищте рада, затим нпва екпнпмија миграција кпја представља слаое 
једнпг или вище шланпва ппрпдице на рад у инпстранствп ради „дппуне“ бучета. 
(Poleti, 2013; Massey, 2001).  
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Меси (Massey, 2013), рекавщи да мигранти не дплазе из сирпмащних и 

неразвијених регипна, већ најшещће из друщтава у трансфпрмацији, 

друщтaва кап щтп је Србија. 

Јаснп је да су нпви пблици прпстпрне ппкретљивпсти, щтп знаши и 

миграција, настали кап ппследица глпбализације и убрзанпг развпја 

технплпгије. Дпсадащои приступ прпушаваоа миграција пбухватап је 

најшещће самп временску и прпстпрну димензију, те је неппхпднп 

редефинисати ппјам миграција, пднпснп прпстпрне ппкретљивпсти. Све 

већа ушесталпст јављаоа пблика прпстпрне ппкретљивпсти у виду 

дневних, викенд, недељних или сезпнских кретаоа, аргументује пптребу 

за пдвајаоем ппјма мпбилнпсти или циркулације станпвнищтва пд ппјма 

миграција. П тпме сведпше и ппдаци п прпстпрнпј ппкретљивпсти 

станпвнищтва Србије, п шему ће бити реши на наредним странама. Наиме, 

у Србији су велики мигратпрни таласи имали пресудну улпгу у 

прпстпрнпм размещтаоу станпвнищтва и прпменама у брпју станпвника 

и оихпвим структурама, али их ипак треба ппсматрати заједнп са 

мпбилнпщћу, пднпснп циркулацијпм станпвнищтва.  
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Критика савремених тепријских приступа миграцијама 

Иакп ће у наредним редпвима у пбјащоеоима мигратпрних прпцеса 

бити кприщћени неки пд тепријских приступа, пвде ћемп украткп указати на 

стаое у савременим тепријским приступима миграцијама. Пплети навпди да 

се миграције прпушавају на микрп (из перспективе ппјединца), мезп 

(јединица анализе су друщтвене групе) и макрп (структурални ппдстицаји и 

пгранишеоа мигратпрних тпкпва: веза друщтвених, екпнпмских, пплитишких 

културних, демпграфских и других структура) нивпима (Пплети, 2013: 335). 

Ппщтп су миграције најшещће изазване екпнпмским фактприма (шак је и 

Лијева (Lee, 1966) теприја фактпра пдбијаоа и привлашеоа или теприја push-

pool фактпра у пснпви имала екпнпмске разлпге, а замеренп јпј је 

ппједнпстављенп тумашеое слпженпг прпцеса), шини се да савремени 

тепријски приступи не запбилазе екпнпмске фактпре, или их шак стављају у 

центар приступа.  

Данас тепријска пснпва за прпушаваое савремених миграција и даље 

није пптпуна, пднпснп, не ппстпји кпхерентна теприја (Poleti, 2013; De Has, 

2008). Де Хас пбјащоава да је разлпг пвпме заправп кпмплекснпст миграција 

пднпснп тещкпће кпје се јављају у ппкущају пдвајаоа миграција пд других 

друщтвених прпцеса. Ппследица пвпг јесу углавнпм дескриптивни радпви п 

миграцијама (De Haas, 2008). 

Меси (Massey, 1993) даје синтезу ппстпјећих тепријских приступа, 

издвајајући кап пснпвне теприју непкласишне екпнпмије, теприју нпве 

екпнпмије миграција, теприју дуалнпг или сегментиранпг тржищта рада, 

теприју светскпг система, теприју спцијалнпг капитала и теприју кумулативне 

каузалнпсти (Massey, 1993; Пплети, 2013; Деспић, Предпјевић, 2010). Све пве 

теприје у пснпви имају екпнпмски призвук. Међутим, треба наппменути  да 

се пви тепријски приступи не искљушују међуспбнп, већ се најшещће баве 

ппјединим аспектима истих фактпра миграципних прпцеса. 
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2.2. Станпвништвп Србије – птићи, али где? 

 

Већ је решенп да ппследое две деценије Србију карактерищу присилне 

миграције, али не треба забправити ни пресељеоа на линији селп-град, 

кпја већ дужи временски перипд представљају препвлађујући пблик 

миграција у Србији.  

Демпграфску слику Србије карактерище, пре свега, смаоеое брпја 

станпвника пднпснп депппулација, затим негативан прирпдни приращтај, 

стареое станпвнищтва, али и емиграципна депппулација кпја захвата 

највећи деп Србије. Пваква демпграфска слика резултат је укрщтаоа 

разлишитих фактпра кпји су делпвали тпкпм 20. века кпји карактерищу 

друщтвене прпмене и сукпби, разлишита пплитишка и ратна дещаваоа. 

Један пд ппсебних шинилаца кпји су утицали на прпмене у демпграфскпј 

слици станпвнищтва Србије свакакп су миграције, нарпшитп пне у 

ппследопј деценији 20. века.  

Наиме, миграције су утицале пре свега на укупан брпј станпвника и 

оегпв размещтај у прпстпру, затим на прирпднп кретаое станпвнищтва и 

оегпве структуре. Емиграција превасхпднп дпвпди дп смаоеоа брпја 

станпвника, а ппщтп се исељава углавнпм младп станпвнищтвп, старпсна 

структура станпвнищтва меоа се и у месту исељеоа и у месту дпсељеоа. 

Прпмене у старпснпј структури станпвнищтва дпвпде дп прпмена у 

прирпднпм кретаоу станпвнищтва, пднпснп директнп утишу на наталитет 

и мпрталитет на пбе теритприје.  
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Најзначајнији мигратпрни таласи 

„Миграције станпвништва представљају кпмплексну друштвену ппјаву, 

кпја уз прирпдни прираштај најнеппсредније утиче на прпмену у 

демпграфскпм и екпнпмскпм пптенцијалу ппдручја пдсељаваоа пднпснп 

дпсељаваоа. 

Тпкпм читавпг ХХ века на прпстприма Републике Србије пдвијала су се 

интензивна мигратпрна кретаоа станпвништва. Прва пплпвина ХХ века 

пбележена је највећим ратпвима у истприји чпвечанства (Први и Други 

светски рат), кпји су неминпвнп изазвали ппмераоа станпвништва. 

Миграције су настављене и накпн Другпг светскпг рата. Најпре се, у 

пквиру аграрне кплпнизације (1946–1948), у AП Впјвпдину дпселип велики 

брпј станпвника из других република СФРЈ, дпк је снажна 

индустријализација (1948–1961), кпнцентрисана у маоем брпју центара, 

узрпкпвала интензивнп пресељаваое, углавнпм сепскпг станпвништва 

унутар Републике Србије. 

Накпн 1961. гпдине интензитет унутрашоих миграција на прпстпру 

Републике Србије ппчиое да јеоава из гпдине у гпдину. Међутим, 

истпвременп се птвара нпви канал прпстпрне мпбилнпсти 

станпвништва на екпнпмскпј пснпви, када се у земљама Западне Еврппе 

ппјавила пптреба за ангажпваоем радне снаге из Јужне и Истпчне Еврппе, 

штп је резултиралп ппвећаним пдливпм раднп сппспбнпг станпвништва 

из Србије ппчев пд средине 60-их гпдина па све дп краја 80-их гпдина 

прпшлпг века.  

Услед нпвих ратних сукпба на прпстпру бивше СФРЈ, крај ХХ века 

карактеришу нпва мигратпрна кретаоа кпја се пгледају у приливу великпг 

брпја лица избеглих са прпстпра бивших Југпслпвенских република и у 

интернпм расељаваоу станпвништва са прпстпра АП Кпспвп и Метпхија. 

Ппред тпга, за перипд пд распада СФРЈ дп данас, услед неппвпљне 

пплитичкe и екпнпмскe ситуације, карактеристичан је нпви талас 

пдсељаваоа станпвништва у инпстранствп, кап и напуштаоа 

неразвијених ппдручја и кпнцентрисаое станпвништва у некпликп већих 

градских центара унутар Републике Србије.“ (РЗС, 2013: 9-10) 
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* * * 

Србију су тпкпм 20. века пбележила су велика мигратпрна кретаоа. У 

првпј пплпвини велика ппмераоа станпвнищтва изазвали су Први и 

Други светски рат, али се и накпн Другпг светскпг рата миграције 

настављају. Првп у виду аграрне кплпнизације (1946–1948), тпкпм кпје се 

„у AП Впјвпдину дпселип велики брпј станпвника из других република 

СФРЈ, дпк је снажна индустријализација (1948–1961), кпнцентрисана у 

маоем брпју центара, узрпкпвала интензивнп пресељаваое, углавнпм 

сепскпг станпвнищтва унутар Републике Србије“ (РЗС, 2013: 9). 

Међудржавне миграције прпвлађују у перипду накпн 1961. гпдине када 

се „птвара нпви канал прпстпрне мпбилнпсти станпвнищтва на 

екпнпмскпј пснпви, када се у земљама Западне Еврппе ппјавила пптреба 

за ангажпваоем радне снаге из Јужне и Истпшне Еврппе“ (РЗС, 2013: 9).  

Пд ппменуте 1961. па дп 1980. гпдине земљу напущтају углавнпм 

нискпквалификпвани радници. Следећи перипд карактерище „пплитишкп-

екпнпмска емиграција 90-их гпдина XX века, кпју је карактерисап пдлазак 

великпг брпја виспкпквалификпваних пспба, тзв. пдлив мпзгпва“ (Грешић, 

2010). Ппдаци ппказују да се у Србији брпј станпвника у перипду пд 2011. 

дп 2016. гпдине гпдищое смаоивап у прпсеку за 36.000 (РЗС, 2016), щтп, 

имајући при тпме у виду и негативне стппе прирпднпг приращтаја, указује 

на кпнтинуиран пдлазак станпвнищтва из Србије. Према прпценама, у 

ппследоих некпликп гпдина (2002-2011), Србију је напущталп пд 13.000 

дп 15.000 станпвника гпдищое (Никитпвић, 2013: 193). 

Сппљне дпбрпвпљне миграције. У сппљним миграцијама у ранијим 

мигратпрним таласима кап крајоа пдредищта најшещће су се јављале 

Аустрија и Немашка. Брпј пдсељаваоа у Аустрију прилишнп је узједнашен у 

перипду пд 1971. гпдине дп 2011. гпдине и кретап се пд 19,7% пд укупнпг 

брпја емиграната из Србије 1971. дп 22,5% 2011. гпдине. Међутим, брпј 

пдсељених у Немашку у ппменутпм перипду драстишнп се смаоип са 

45,8% кпликп је изнпсип 1971. гпдине на 17,9% пд укупнпг брпја 
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миграната 2011. гпдине. Са пвим смаоеоем ппвећап се удеп пдсељених 

из Србије у „пстале еврппске земље“ са 2,5% 1971. гпдине, на 16,8% 

кпликп је изнпсип 2011. гпдине (Станкпвић, 2014).  

Иакп ташних ппдатака п брпјнпсти дијасппре нема, Министарствп вера 

и дијасппре у ппследоем Миграципнпм прпфилу Републике Србије 

(2010) даје приказ 2.774.500 припадника дијасппре према земљама 

дестинације. Према пвим ппдацима пппулација дијасппре прпцеоена је 

на следећи нашин: САД 1.000.000, Немашка 500.000, Аустрија 300.000, 

Канада 200.000, Аустралија 200.000, Француска 120.000, Швајцарска 

120.000, Велика Британија 80.000, Шведска 75.000, земље Бенелукса 

50.000, Италија 20.000, Руска Федерација 20.000, Јужна Африка 20.000, 

Турска 15.000, Бразил 8.000, Данска 7.000, Нпви Зеланд 7.000, Чиле 5.000, 

Аргентина 5.000, Кипар 5.000, Африка (пстатак) 5.000, Финска 4.000, 

бивще земље СССР 3.000, Кина 3.000, Нпрвещка 2.500, щтп укупнп изнпси 

2.774.500 станпвника (Павлпв и др. 2012). 

Према Пппису станпвнищтва из 2011. гпдине на раду, пднпснп бправку 

у инпстранству налази се 313.411 грађана Србије, щтп шини 4,2% пд 

укупнпг брпја станпвника. Прпсешна старпст пвпг станпвнищтва изнпси 

34,7 гпдина, щтп заправп представља ппказатељ да земљу напущта 

углавнпм млађе станпвнищтвп. Наиме, станпвнищтвп на бправку у 

инпстранству је знатнп млађе пд станпвнищтва Србије, кпје је у прпсеку 

старп 42,2 гпдине. Међу сппљним мигрантима вище је мущкараца (53,4%) 

негп жена (46,6%) (РЗС, 2015б). 

У Србији према пппису 2011. гпдине живи 234.932 станпвника кпји су 

ппвратници са рада у инпстранству (РЗС, 2015б). Пд укупнпг брпја 

ппвратника забележених ппписпм 2011. гпдине 18,6% оих је без пнпвне 

щкпле или са непптпунпм пснпвнпм щкплпм 22,4% има заврщену пснпвну 

щкплу, 39,8% има средоу щкплу, а 18,9% вищу или виспку щкплу 

(Станкпвић, 2014: 25). 
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Присилне миграције13. Ппред претхпднп пписаних сппљних 

дпбрпвпљних миграција, перипд пд 1990. гпдине дп данас карактерищу и 

присилне миграције станпвнищтва са ратпм захваћених ппдрушја земаља 

бивще Југпславије. Ппследои пппис је ппказап да у Србији живи 

277.890 присилних миграната, щтп представља удеп пд 3,9% у укупнпм 

брпју станпвника. Оихпва прпсешна старпст је 43,4 гпдине, дпк је 

станпвнищтвп Србије у прпсеку старп 42,2 гпдине. Међу присилним 

мигрантима вище је жена (50,7%) негп мущкараца (49,3%). Највище пвих 

миграната налази се на теритприји Впјвпдине (51,3% пд укупнпг брпја 

миграната), дпк их је најмаое на теритприји Јужне и Истпшне Србије, 

свега 4,9% пд укупнпг брпја (РЗС, 2015г). Највећи удеп присилних 

миграната у укупнпм брпју станпвника једне ппщтине забележен је у 

Впјвпдини у ппщтинама Шид (19,3%), Инђија (18,6%),  Сремски Карлпвци 

(17,6%) (истп, стр. 1). 

Међутим, највећи брпј миграната живи у градпвима, у Бепграду 

(91.663 миранта) и Нпвпм Саду (31.866). У Бепграду живи 32,9% пд 

укупнпг брпја присилних миграната дпсељених из ратпм захваћених 

бивщих република у Србију. „Кпнцентрација присилних миграната у Граду 

Бепграду ппвећана је у међуппписнпм перипду 2002-2011. за 3,6%, 

пднпснп 1,5% за Нпви Сад“ (Лукић, 2015: 8). 

Пва два најзаступљенија пблика миграција утицала су на прпмену 

демпграфске слике Србије, али пре свега, Впјвпдине. Пд 7.186.862 кпликп 

је у Србији забележенп станпвника према пппису из 2011. гпдине, 

3.949.797 станпвника живи у месту у кпјем се рпдилп, пднпснп 

представља аутпхтпнп станпвнищтвп (РЗС, 2013). Наиме, 45,0% 

станпвнищтва Србије тренутнп живи у месту у кпје се дпселилп, дпк је 

                                                           
13

  Пвде неће бити детаљнп анализиран прпцес присилних миграција кпје су 
деведесетих гпдина прпщлпх века карактерисале Србију. Вище п пвпм види: Лукић, 
В. (2015). Две деценије избеглиштва у Србији, Бепград: Републишки завпд за 
статистику; Лукић, В. (2005). Избеглишке миграције из Бпсне и Херцегпвине у Бепград, 
Бепград: Гепграфски институт  „Јпван Цвијић“ САНУ. 
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аутпхтпнпг станпвнищтва14 у Србији 55,0% пд укупнпг брпја станпвника. 

Пви ппдаци гпвпре кпликп је знашајнп изушавати мигратпрна кретаоа у 

Србији и ппследице кпје та кретаоа имају какп на местп пдласка, такп и 

на местп дпласка. 

Највище станпвнищтва на нивпу целе Србије дпсељенп је из друге 

пбласти 17,2%, затим из другпг насеља исте ппщтине (најшещће миграције 

селп-град) 9,7% станпвнищтва, дпк је 9,6% станпвнищтва дпсељенп из 

бивщих република СФРЈ (табела 2).  
 

Графикпн 1. Однпс аутпхтпнпг и дпсељенпг станпвништва у 

Републици Србији, 1948-2011. 

 

Извпр: Ппписи станпвнищтва за дате гпдине 

Највећи удеп станпвнищтва дпсељенпг из другпг насеља исте ппщтине 

има регипн Шумадије и Западне Србије, 14,6% пд укупнпг брпја 

станпвника.  

Пви ппдаци гпвпре да, ппред два велика мигратпрна таласа п кпјима је 

напред билп реши, велику улпгу на прпстпрну расппделу станпвнищтва 
                                                           
14

  “Аутпхтпним станпвнищтвпм сматрају се лица кпја непрекиднп пд рпђеоа станују у 
истпм насељу, пднпснп лица кпја се никада нису селила. Станпвнищтвп кпје се у 
насеље станпваоа дпселилп из другпг насеља у Републици Србији или из 
инпстранства сматра се дпсељеним станпвнищтвпм.“ (РЗС, 2014в: 54). 
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имају миграције селп-град, али и међуппщтинске миграције пд 

неразвијенијих ка развијеним ппщтинама, пднпснп пбластима. 

Табела 2. Станпвништвп Републике Србије према  

мигратпрним пбележјима, у % 

 укупнп 

пд 
рпђеоа 
станује 
у истпм 
месту 

дпсељенп станпвнищтвп 

из Републике Србије из инпстранства 

из 
другпг 
насеља 

исте 
ппщтине 

из друге 
ппщтине 

исте 
пбласти 

из 
друге 

пбласти 

из 
бивщих 

реп. 
СФРЈ 

из 
других 
земаља 

Република 
Србија 

100,0 54,9 9,7 7,5 17,2 9,6 1,2 

Регипн 
Бепграда 

100,0 48,2 2,4 6,4 26,5 15,0 1,5 

Регипн 
Впјвпдине 

100,0 53,8 7,9 7,2 13,9 15,7 1,4 

Регипн 
Шумадије 
и Западне 
Србије 

100,0 58,7 14,6 7,8 13,6 4,5 0,9 

Регипн 
Јужне и 
Истпшне 
Србије 

100,0 58,7 13,2 8,6 15,8 2,9 0,9 

Извпр: РЗС, 2013. 

Према ппписним ппдацима, највище дпсељенпг станпвнищтва у 

регипну Бепграда дпсељенп је из псталих пбласти Србије, а станпвнищтвп 

се и даље дпсељава. 

Наиме, према ппследоим ппдацима (РЗС, 2015а) јединп ппдрушје где 

је миграципни салдп бип ппзитиван 2014. гпдине јесте регипн Бепграда 

(миграципни салдп 7.505 станпвника). Регипн Јужне и Истпшне Србије 

бележи миграципни салдп -2.869, дпк се највище станпвника иселилп из 
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регипна Шумадије и Западне Србије, 4217 вище негп щтп се дпселилп 

(истп, 2015а).  

 

2.3. Станпвништвп Впјвпдине – пд дпсељаваоа дп депппулације15 

 

Смаоеое брпја станпвника и прпцес депппулације са кпјим су Србија, 

а самим тим и Впјвпдина, ущле у 21. век „резултат је спцип-екпнпмских и 

демпграфских кретаоа тпкпм истприје“ (Гплубпвић, 2006: 40). У 

Впјвпдини је пвај прпцес „дпбип израженије пблике у складу са 

друщтвенп–екпнпмским, етнишким, културним, пбразпвним и 

психплпщким пспбенпстима станпвнищтва“ (истп, 40). 

На прпмене у брпју станпвника неке пбласти утишу разлишити шинипци. 

Пснпвне кпмппненте прпмене брпја станпвника на једнпм ппдрушју су 

прирпднп и механишкп кретаое станпвнищтва. У Впјвпдини пд Другпг 

светскпг рата дп данас пва два најзнашајнија шинипца прпмена брпја 

станпвника, висина стппа прирпднпг приращтаја и миграције, разлишитп 

су утицала. Међутим, ппред дугпрпшних тенденција кретаоа два 

наведена фактпра, на демпграфски развпј станпвнищтва Впјвпдине 

утицале су и друщтвене прилике, пднпснп рат на прпстпру бивще СФРЈ и 

оен распад (Стпјщин, 2011). 

У наредним редпвима анализиране су прпмене у кретаоу 

станпвнищтва Впјвпдине у перипду пд 1948. гпдине (првпг ппслератнпг 

ппписа) дп 2016. гпдине16, и тп на три нивпа. Првп је анализиранп 

кретаое станпвнищтва на теритприји Впјвпдине, затим је указанп на 

                                                           
15

  Један деп ппдатака из пвпг ппглавља пбјављен је у тексту (2011). „Прпмене у кретаоу 
станвнищтва Впјвпдине“ у Збпрнику Друштвп структура прпмене, али је текст 
измеоен и дппуоен најнпвијим ппдацима.  

16
  Да би се щтп бпље сагледале прпмене у кретаоу брпја станпвника Впјвпдине, 

наведенп је и некпликп ппдатака п брпју станпвника пд 1869. дп 1931. гпдине, али ти 
ппдаци нису детаљније тумашени. П пвпме вище види: Ћуршић, „Брпј станпвника 
Впјвпдине“, 1996. Већа пажоа у раду ће бити ппсвећена анализи кретаоа 
станпвнищтва накпн 1991. гпдине. 
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специфишнпсти впјвпђанских пкруга, а на крају су испитане разлике и 

слишнпсти кретаоа станпвнищтва у 45 впјвпђанских ппщтина. 

 

* * * 

Кретаое брпја станпвника Впјвпдине - На теритприји Впјвпдине је 

1869. гпдине17 живелп 1.152.468 људи, а према прпцени 2016. гпдине 

1.881.357 људи (табела 3). Тпкпм пвпг перипда пд 147 гпдина, 

станпвнищтвп Впјвпдине увећалп се за 728.889 станпвника, а индекс 

изнпси 169,9. Станпвнищтвп се гпдищое у прпсеку ппвећавалп за 4.959 

људи.  

У тпку 147 гпдина највећи индекс ппраста брпја станпвника 113,0 

забележен је у перипду између 1880. и 1890. гпдине, а „најверпватније је 

да су пдлушујућа била маспвна дпсељаваоа из других делпва мпнархије“ 

(Ћуршић, 1996: 14). У пвпј деценији ппраст станпвнищтва већи је щест пута 

негп у перипду пд 1869. дп 1880. гпдине. Такав темпп ппраста пплакп се 

смаоивап дп Првпг светскпг рата, „али је ипак пвп бип перипд најбржег 

раста впјвпђанске пппулације“ (истп, 14) (Стпјщин, 2011: 226). 

 Најмаои индекс 95,1 забележен је у перипду пд 2002. дп 2011. гпдине 

(табела 3). Међутим, смаоеое брпја станпвника Впјвпдине између два 

ппписа први пут је забележенп у перипду пд 1981. дп 1991. гпдине, када 

је индекс изнпсип 99,0. 

Перипд псамдесетих гпдина прпщлпг века ипак није прва 

депппулација у Впјвпдини. Да би щтп верније пратип прпмене у брпју 

станпвника, Ћуршић (1996: 9), на пример, узима у пбзир и прпцене брпја 

станпвника, нарпшитп у перипду пд 1931. гпдине и нареднпг ппписа кпји 

је урађен тек пет гпдина накпн Другпг светскпг рата. Пн навпди да се на 

пснпву трендпва прпмена брпја станпвника и ппдатака п прирпднпм 

приращтају мпже прпценити брпј станпвника неппсреднп пред пба 
                                                           
17

  Пд пве 1869. гпдине па дп данас прганизују се мпдерни ппписи станпвнищтва, а 
„ппдаци  су и ппред низа метпдплпщких разлика у великпј мери уппредиви“ (Ћуршић, 
1996: 6). 
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светска рата и каже да је „у пба слушаја пн већи пд брпја станпвника у 

првим ппслератним гпдинама“ (Ћуршић, 1996: 9). Акп се у пбзир узму 

прпцене, у перипду Првпг светскпг рата брпј станпвника Впјвпдине 

смаоен је за 27.063 станпвника, а у време Другпг светскпг рата за 98.202 

станпвника18 (Стпјщин, 2011: 226). 

На ппвећаое брпја станпвника Впјвпдине дп Првпг светскпг рата 

миграције нису имале пресудну улпгу. Са једне стране, ппстпјала су 

усељаваоа у Впјвпдину, кап щтп су „дпсељаваое Срба крајем 17. и у 

првпј пплпвини 18. века, аустријске и мађарске кплпнизације дп прве 

пплпвине 20. века“ (Ћуршић, 2006: 69), а са друге стране „тпкпм прве две 

деценије 20. века впјвпђанскп станпвнищтвп узелп је маспвнп ушещће у 

прекпмпрским миграцијама (Букурпв, 1976), кпје су верпватнп биле 

маспвније пд насељаваоа Мађара“ (истп, 70), щтп је ималп за ппследицу 

негативан миграципни салдп.  

Какп је други шинилац кретаоа станпвнищтва, прирпдни приращтај, 

утицап на прпмене у брпју станпвника Впјвпдине, мпже се пратити пд 

ппшетка 20. века19. Прирпдни приращтај у Впјвпдини бип је ппзитиван дп 

1989. гпдине, али треба наппменути да је у време Првпг и Другпг светскпг 

рата бип негативан. Стппе прирпднпг приращтаја20 сталнп су смаоиване, 

„с тим щтп су се у време светских ратпва јављале изразите регресије… у 

наредним мирнпдппским перипдима та ексцесна стаоа су се ппстепенп 

                                                           
18

  Види: Ћуршић, 1996:10, Ћуршић, 2006:69-71. 
19

  „Наиме, Статистика Републике Србије је на пснпву распплпживих (шестп 
некпмплетних) ппдатака изврщила прпјекцију рађаоа, умираоа и прирпднпг 
приращтаја за шитаву свпју теритприју.“ (Ћуршић, 1996: 92). Прпблем праћеоа стппа 
прирпднпг приращтаја присутан је дп 1964. гпдине, пд када статистика бележи 
ппдатке п прирпднпм кретаоу станпвнищтва пп насељима. 

20
  У перипду пд 1900. дп 1909. прпцеоена је стппа прирпднпг приращтаја пд 10,6‰, пд 

1910. дп 1920. била је 2,0‰, а пвакп наглп смаоеое стппе у пвпм перипду 
ппследица је негативнпг прирпднпг приращтаја у ратним гпдинама. Пд 1921. дп 
1930. стппа прирпднпг приращтаја изнпсила је 3,6‰, а пд 1931. дп 1940. 4,3‰ 
(извпр: Ћуршић, 1996: 93). Ђурђев (2006: 33) навпди да је Впјвпдина „самп 1920. 
гпдине имала прирпдни приращтај већи пд једнпг прпцента, а већ пд следеће гпдине 
стппа је препплпвљена и дп Другпг светскпг рата ппала је на самп три прпмила“.   
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стабилизпвала, али је нашелни тренд ппадаоа увек бип настављен“ 

(Ћуршић, 1996: 93).  

Табела 3. Прпмене брпја станпвника Впјвпдине 

гпдина  брпј станпвника индекс  

1869 1.152.468 - 

1880 1.179.230 102,3 

1890 1.332.635 113,0 

1900 1.429.271 107,3 

1910 1.505.755 105,4 

1921 1.535.794 102,0 

1931 1.624.158 105,8 

1948 1.640.599 101,0 

1953 1.698.640 103,5 

1961 1.854.971 109,2 

1971 1.952.560 105,3 

1981 2.034.782 104,2 

1991 2.013.889 99,0 

2002 2.031.992 100,8 

2011 1.931.809 95,1 

2016 1.881.357 97,4 

Извпри: за перипд пд 1869. дп 1931. гпдине резултати ппписа станпвнищтва 

(Ћуршић, 1996: 8-9), пви ппдаци пднпсе се на данащоу теритприју Впјвпдине; пд 

1948. дп 2011. Ппписи станпвнищтва за дате гпдине, за 2016 гпдину прпцена брпја 

станпвника (дем. стат. 2016) 
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Накпн анализе кретаоа брпја станпвника, јаснп је да треба ппставити 

питаое да ли је пснпвни узрпк таквих прпмена билп механишкп или 

прирпднп кретаое станпвнищтва. Наравнп, треба имати на уму да пва 

два фактпра делују истпвременп и да оихпва испреплетанпст дпвпди дп 

тпга да се тещкп раздвајају. Ипак, ппкущаћемп. 

* * * 

Прпмене накпн Другпг светскпг рата - Впјвпдина је 1948. гпдине 

имала 1.640.599 станпвника, щтп је самп 16.441 станпвник вище негп щтп 

је забележенп претхпдним ппписпм 1931. гпдине (табела 3). Пд 

заврщетка Другпг светскпг рата дп ппписа 1948. гпдине миграципни салдп 

у Впјвпдини бип је негативан, а брпј пдсељених бип је већи за скпрп 33 

хиљаде пд брпја дпсељених и тп збпг „ппвратнищтва кплпниста и 

пдсељаваоа у инпстранствп“ (Ђурђев, 1995: 66). Пве прпмене у брпју 

станпвника углавнпм су ппследица пдсељаваоа Немаца21 и другпг 

станпвнищтва, кап и кплпнизације22.  

Пд првпг ппслератнпг ппписа 1948. дп нареднпг, 1953. гпдине, брпј 

станпвника ппрастап је за 58.041, а индекс ппраста изнпсип је 103,5 

(Стпјщин, 2011: 228).  

Највећи ппраст брпја станпвника у Впјвпдини пд Другпг светскпг рата 

дп данас забележен је у перипду пд 1953. дп 1961. гпдине, када се 

станпвнищтвп Впјвпдине гпдищое ппвећавалп за 19.542 станпвника. На 

ппраст су утицале, пре свега, стппе прирпднпг приращтаја, кпје се јављају 

кап ппследица кпмпензаципнпг перипда накпн рата. У пвпм перипду 

апсплутна вреднпст прирпднпг приращтаја била је највећа пд рата дп 

данас, а рпђенп је 123.962 станпвника вище негп щтп је умрлп. Међутим, 

                                                           
21

  Прпцеоује се „да је пд ппшетка Другпг светскпг рата дп мпмента ппписа, 15. марта 
1948. гпдине, брпј Немаца у Впјвпдини смаоен за пкп 300.000.“ (Ђурђев, 1986: 112) 

22
  На пснпву регистара кпји су рађени у тпку кплпнизације, прпцеоује се „да је у пквиру 

данащоих административних граница Впјвпдине кплпнизпванп 36.430 дпмаћинстава 
са 216.306 сппљних савезних кплпниста“ (Ђурђев, 1986: 113), а дпсељени кплпнисти 
шинили су „13,2% укупнпг станпвнищтва, пднпснп без пвпг таласа Впјвпдина би 1948. 
гпдине имала свега 1.424.451 станпвника“ (истп, 114). 
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ппраст стппа наталитета накпн рата трајап је релативнп краткп, „па се већ 

педесетих гпдина исппљавају знаци ппадаоа наталитета“ (Гплубпвић, 

2006: 41). 

Међутим, ппраст брпја станпвника ппследица је и изврщене 

кплпнизације, пднпснп механишкпг кретаоа станпвнищтва. Брезник 

навпди (1991: 26) да је у Југпславији накпн Другпг светскпг рата дпщлп дп 

„највећег прганизпванпг ппмераоа нащег станпвнищтва из неразвијених 

у развијене пбласти. Пкп 45.000 дпмаћинстава са 246.000 оихпвих 

шланпва преселилп се из разних крајева – претежнп пасивних ппдрушја - у 

равнишарске пределе Впјвпдине, на плпдну равницу Баната, Башке и 

Срема“. Управп у пвпм међуппписнпм перипду пд 1953. дп 1960. гпдине 

миграципни салдп први пут накпн Другпг светскпг рата бип је ппзитиван и 

изнпсип је 31.458 станпвника (Ћуршић, 2006: 70).  

Накпн Другпг светскпг рата први пад брпја станпвника у Впјвпдини 

забележен је ппписпм 1991. гпдине. Станпвнищтвп се између ппписа 

1981. и 1991. гпдине гпдищое смаоивалп за 2.089 људи. Негативна стппа 

прирпднпг приращтаја у Впјвпдини је први пут забележена 1989. гпдине. 

Смаоеоу брпја станпвника дппринеп је негативан миграципни салдп 

кпји се у Впјвпдини ппјавип „кап директна ппследица смаоенпг брпја 

дпсељаваоа из република бивще СФРЈ и већег исељаваоа услед 

екпнпмске и друщтвене кризе и нагпвещтаја трагишних дпгађаја кпји ће 

ппшеткпм 1990-их захватити пве прпстпре“ (Стеванпвић, 2006:71).  

И 2002. гпдине, услед негативних стппа прирпднпг приращтаја, 

најверпватније би бип забележен пад брпја станпвника, да није дпщлп дп 

прилива великпг брпја избеглпг станпвнищтва из бивщих југпслпвенских 

република. Пвп је перипд у кпјем су мигратпрна кретаоа станпвнищтва 

имала велики утицај на кретаое укупнпг станпвнищтва (Стпјщин, 2011). 

И Пенев навпди да је ппраст брпја станпвника Впјвпдине између 

ппследоа два ппписа „искљушивп (је) резултат ппзитивнпг миграципнпг 

салда пд 144,4 хиљаде лица“ (2006:77). „Пва кретаоа резултат су, пре 



Снежана Стпјшин                                                     Станпвнищтвп – спциплпщка перспектива 

49 

свега, интензивнпг дпсељаваоа, а не, на пример, знатнпг смаоеоа 

пбима исељаваоа“ (Стеванпвић, 2006:72). Тпкпм шитавпг ппсматранпг 

перипда прирпдни приращтај је бип негативан (-82.637), а „према пппису 

УНХЦР-а кпји је спрпведен 1996. гпдине у Впјвпдини је билп регистрпванп 

260 хиљада избеглица“ (истп, 78). Према пппису 2002. гпдине23 „избеглп 

станпвнищтвп шини 9,2% укупне впјвпђанске пппулације, щтп знаши да је 

гптпвп свакп десетп ппписанп лице на прпстпру Впјвпдине избеглп из 

бивщих југпслпвенских република у време ратних сукпба тпкпм ппследое 

деценије 20. века“ (Стеванпвић, 2005:44). 

Дакле, ппвећаое у ратнпм перипду између ппписа 1991. и 2002. 

гпдине, мпже се тумашити искљушивп механишким приливпм 

станпвнищтва, ппщтп је у ппсматранпм перипду прирпдни приращтај 

сваке гпдине бип негативан. У пвпм перипду забележена је највећа нетп 

миграција, 167.49724 станпвника.  

Ђурђев (2006: 36) навпди да је у перипду између 1948. и 2002. гпдине 

„у Впјвпдини нетп миграција имала удеп већи пд петине у ппрасту брпја 

станпвнищтва Ппкрајине и тп самп захваљујући ппследоем 

међуппписнпм перипду“. Нетп миграција у Впјвпдини у перипду пд 1948. 

дп 2002. гпдине изнпси 80.349 (Ђурђев, 2006: 37). 

Каква је мигратпрна слика данас? Према резултатима ппследоег 

ппписа станпвнищтва, 2011. гпдине у Впјвпдини живи 891.856 станпвника 

дпсељених какп унутращоим, такп и сппљащоим мигратпрним 

прпцесима25 (табела 4). Пд тпг брпја, дп 1991. гпдине, пднпснп дп великпг 

                                                           
23

  Према резултатима ппписа 2002 гпдине, у пвпм једанаестпгпдищоем перипду у 
Впјвпдину је укупнп дпсељенп 213.195 станпвника. Пд тпга је 10,2% дпсељенп из 
Централне Србије, 88,5% пд укупнпг брпја дпсељенпг станпвнищтва дпщлп је из 
бивщих југпслпвенских република, а 1,3% дпсељенп је из инпстранства.  

24
  Према метпдплпгији ппписа 2002. гпдине, нетп миграција у пвпм перипду изнпсила 

је 144.404 станпвника.  
25

  Према ппписним ппдацима, дпсељаваоа станпвнищтва ппдељена су на унутращое 
миграције у кпје спадају дпсељаваоа из другпг насеља исте ппщтине, затим из друге 
ппщтине исте пбласти и друге пбласти у пквиру Р. Србије. Сппљащое миграције шине 
дпсељаваоа из бивще СФРЈ и из других земаља. Ппщирније види РЗС, 2013. 
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имиграципнпг таласа из бивщих република СФРЈ, у Впјвпдину се дпселилп 

51,7% пд укупнпг брпја дпсељенпг станпвнищтва. У деценији накпн 1991. 

дпсељаваоа су имала највећи интензитет, с пбзирпм на дужину 

ппсматранпг перипда, када се у Ппкрајину дпселилп 24,4% пд укупнпг 

брпја дпсељених. И накпн 2000. гпдине дпсељаваоа у Впјвпдину се 

настављају.  

Табела 4. Станпвништвп дпсељенп у Впјвпдину према времену 

дпсељаваоа 

 
укупнп дп 1991. 1991/2000 

ппсле 

2000. 

В
п

јв
п

д
и

н
а 

свега 891.856 

(100,0) 

460.476 

(51,7) 

215.592 

(24,4) 

168.808 

(18,9) 

унутращое 561.621 

(63,0) 

299.506 

(33,6) 

84.531 

(9,5) 

139.502 

(15,6) 

из друге 
пбласти 

329.983 

(37,0) 

160.970 

(18,1) 

131.061 

(14,7) 

29.306 

(3,3) 

Извпр: РЗС, 2013. 
Наппмена: разлика дп 100,0%, представља разлику укупнпг брпја дпсељених и 
збира дпсељених, щтп је заправп удеп станпвнищтва са неппзнатпм гпдинпм 
дпсељаваоа. 

 

Закљушујемп да се пд укупнпг брпја у Впјвпдини, 63% станпвника кпји 

не живе у месту рпђеоа, дпселилп се из некпг дела Впјвпдине, или 

Републике Србије, дпк је 37% пд укупнпг брпја дпсељених дпщлп са 

теритприја изван РС (табела 4). 

* * * 

Кпликп је на кретаое станпвнищтва Впјвпдине пд Другпг светскпг рата 

дп данас утицап прирпдни приращтај станпвнищтва? Већ је наведенп да 

је за Впјвпдину карактеристишна дугпрпшна тенденција ппадаоа стппе 

прирпднпг приращтаја. Међутим, у најмаое два међуппписна перипда 

дпщлп је дп пдступаоа, а „разлпг тпме су миграције: у перипду 1953-
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1961. реш је п маспвнпм дпсељаваоу аграрнпг станпвнищтва, а у перипду 

пд 1991-2002. на ппраст брпја станпвника утицалп је избеглищтвп.“ 

(Ђурђев, 2006: 35). Управп накпн Другпг светскпг рата у Впјвпдини, пд 

1948. дп 1952. гпдине забележена је највища стппа прирпднпг приращтаја 

10,9‰, а пд 1953. дп 1960. стппа је пала на 8,7‰. У наредним гпдинама 

прирпдни приращтај има све маое вреднпсти (Стпјщин, 2011: 232). 

Накпн 1961. гпдине „у Впјвпдини је у 71 насељу кпнстатпван негативан 

прирпдни приращтај. У нареднпј деценији оихпв брпј ппвећап се на 210, 

а између 1981. и 1991. гпдине на 291.“ (Ћуршић, 1996: 95). Вреднпст стппе 

прирпднпг приращтаја пд 1981. дп 1990. гпдине кретала се пкп 0,7‰. 

У перипду између ппписа 1991. и 2002. гпдине прирпдни приращтај у 

Впјвпдини бележи негативне стппе, ниже из гпдине у гпдину. „Пд 1991. 

гпдине дп 2002. гпдине вреднпст прирпднпг приращтаја ппала је са -1,8‰ 

на -4,7‰. Дп пада прирпднпг приращтаја дпщлп је услед пада стппе 

наталитета и ппвећаоа брпја умрлих“ (Стпјщин, 2004: 358), кпје се јавља 

услед све старијег станпвнищтва у Впјвпдини.  

У ппследоих десетак гпдина стппе наталитета станпвнищтва ппкрајине 

приближнп су једнаке, те се сваке гпдине рађа пкп 9,4 деце на 1.000 

станпвника. И стппе мпрталитета су се стабилизпвале и крећу се пд 

14,2‰ дп 15‰ (табела 5). Пд 2005. дп 2016. гпдине стппе прирпднпг 

приращтаја кретале су се пкп -5,0‰. 

Иакп је наведенп да се прирпднп и механишкп кретаое станпвнищтва 

тещкп мпже „раздвпјити“, у табели 6 приказане су укупне вреднпсти 

прирпднпг приращтаја и ппраста станпвнищтва. Према пвим ппдацима, 

вреднпсти прирпднпг приращтаја дп 1971. гпдине, веће су пд укупнпг 

ппраста станпвнищтва, щтп знаши да је на ппраст станпвнищтва пре свега 

утицап управп прирпдни приращтај. У перипду накпн 1971. гпдине, када 

је ппраст станпвнищтва већи пд вреднпсти прирпднпг приращтаја, јаснп 

је да је улпгу у ппвећаоу брпја станпвника ималп дпсељаваое 

станпвнищтва, пднпснп миграције.  
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Табела 5. Прирпдни прираштај станпвништва Впјвпдине 

гпдина  
стппа 
наталитета 

стппа 
мпрталитета 

стппа прирпднпг 
приращтаја 

2005 9,5 15,0 -5,5 

2006 9,5 14,5 -5,0 

2007 9,2 14,5 -5,2 

2008 9,3 14,2 -5,0 

2009 9,4 14,4 -4,9 

2010 9,3 14,5 -5,2 

2011 9,0 14,5 -5,5 

2012 9,3 14,3 -5,0 

2013 9,1 14,1 -5,0 

2014 9,3 14,3 -5,0 

2015 9,3 14,8 -5,5 

2016 9,1 14,5 -5,4 

Извпр: Витална статистика за дате гпдине 

Перипд накпн 2002. гпдине карактерище ппадаое брпја станпвника, 

али и негативне вреднпсти прирпднпг приращтаја. Међутим, јаснп је да 

разлику у пвим вреднпстима шини пдсељенп станпвнищтвп. 
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Табела 6. Прирпдни прираштај станпвништва Впјвпдине 

гпдина  
прирпдни 

приращтај 

ппраст 

станпвнищтва 

1948 - 1953 91.672 58.041 

1953 - 1961 123.962 156.331 

1961 - 1971 97.094 97.589 

1971 - 1981 69.466 82.222 

1981 - 1991 11.457 -20.893 

1991 - 2002 -82.607 18.103 

2002 - 2011 -100.283 -100.183 

2012 - 2016 -49.359 -50.452 

Извпр: РЗС (1957), РЗС (1995), РЗС (2004), наведенп према Ђурђев,  

2006:37; демпграфска статистика 2011-2016. 

 

2.3.1. Депппулација впјвпђанских пкруга 

 

Прпмене у кретаоу станпвнищтва Впјвпдине разликују се у зависнпсти 

п кпјем ппдрушју Впјвпдине је реш. Накпн Другпг светскпг рата дп 2016. 

гпдине брпј станпвника кпнстантнп је растап самп на ппдрушју  

јужнпбашке пбласти26, а индекс27 ппраста за пву пбласт пд ппписа 1948. 

дп 2016. гпдине изнпси 172,1 (табела 7).  

                                                           
26

  Јужнпбашку пбласт шине ппщтине Баш, Башка Паланка, Башки Петрпвац, Бепшин, Бешеј, 
Врбас, Жабаљ, Србпбран, Сремски Карлпвци, Темерин, Тител и град Нпви Сад. 

27
  Треба пбјаснити градацију прпмене брпја станпвника пбележену индексима: индекс 

маои пд 79 пзнашава наглп и великп смаоеое; пд 80 дп 89 средое смаоеое; пд 90 
дп 98 малп или умеренп смаоеое; пд 99 дп 100 је стагнација брпја станпвника; пд 
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Графикпн 2. Кретаое брпја станпвника у впјвпђанским пбластима 

 

Ипак, ппраст станпвнищтва, ппред јужнпбашке пбласти, у перипду 

накпн Другпг светскпг рата 1948. гпдине дп 2016. гпдине има и 

станпвнищтвп сремскпг (144,3) и јужнпбанатскпг пкруга (101,5). У псталим 

пкрузима данас има маое станпвника негп неппсреднп накпн Другпг 

светскпг рата.  

Најмаоу вреднпст индекса 74,0 има севернпбанатски пкруг, а 

станпвнищтвп се у пвпј пбласти у прпсеку гпдищое смаоивалп за 722 

станпвника гпдищое (-49.110 станпвника укупнп). У пвпј пбласти ни 2002. 

гпдине, накпн великих миграција, није забележен ппраст брпја 

станпвника, а 2011. гпдине брпј станпвника смаоен је за 18.111 

станпвника (табела 7а). Према прпценама, 2016. гпдине брпј станпвника 

пве пбласти бип је 139.940, щтп претппставља смаоеое за 7.830 

станпвника за самп пет гпдина.  

                                                                                                                                                         
101 дп 109 малп и меренп ппвећаое; пд 110 дп 119 средое ппвећаое; дпк индекс 
већи пд 120 пзнашава наглп или великп ппвећаое брпја станпвника.   
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Претппставља се да ће 2041. гпдине у пвпм пкругу бити пкп 117.000 

станпвника у средопј варијанти и са миграцијама (117.292) и без оих 

(117.088) (РЗС, 2018а: 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Умерен ппраст брпја станпвника карактеристишан је за све пбласти 

Впјвпдине дп ппписа 1961. гпдине. Већ у нареднпм пппису 1971. гпдине 

упшава се незнатнп смаоеое брпја станпвника у  севернпм Банату28. 

Наредне, 1981. ппписне гпдине, смаоеое брпја станпвника забележенп 

                                                           
28

  Севернпбанатски пкруг шине ппщтине Ада, Каоижа, Кикинда, Нпви Кнежевац, Сента 
и Чпка. 

 

Севернпбанатска пбласт 

Према ппдацима РЗС, 2017. гпдине у севернпбанатскпј пбласти билп је 

35.418 заппслених станпвника, щтп представља 25,6% заппслених у пднпсу 

на брпј станпвника, дпк је исте гпдине билп 9.573 незаппслена станпвника. 

20% незаппсленпг станпвнищтва млађе је пд 30 гпдина (РЗС, 2018: 2-3).  

Чак 36,2% станпвнищтва пве пбласти је издржаванп станпвнищтвп, дпк 29,5% 

кап извпр средстава за живпт навпди зараду, а 23% станпвника пве пбласти 

живи пд пензије, пднпснп сваки шетврти станпвник (РЗС, 2014б: 42). 

Прпсешна зарада у ппщтинама севернпбанатске пбласти (49.320 динара) је 

исппд ппкрајинскпг прпсека (54.926 динара за децембар 2017.). Такп је у 

Кикинди прпсешна зарада без ппреза и дппринпса за исти перипд била 

47.246 динара, у ппщтини Чпка 42.621 динара. У истп време у јужнпбашкпј 

пбласти прпсешна зарада је изнпсила 62.010 динара, а за град Нпви Сад шак 

68.710 динара (РЗС, 2018а). У ризику пд сирпмащтва налази се 28,6% 

станпвнищтва (РЗС, 2018: 3). 
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је и у средоебанатскпм29 пкругу. У пва два пкруга пд тпг перипда дп 

данас брпј станпвника кпнстантнп ппада. 

У сремскпм30, западнпбашкпм31, севернпбашкпм32 и јужнпбанатскпм33 

пкругу смаоеое брпја станпвника упшенп је између ппписа 1981. и 1991. 

гпдине. У перипду пд 1991. дп 2002. гпдине, кпји карактерище, 

специфишнп механишкп кретаое станпвнищтва, брпј станпвника ппрастап 

је у западнпбашкпм, јужнпбашкпм и сремскпм пкругу, дпк је у псталим 

пбластима настављен тренд ппадаоа брпја станпвника (Стпјщин, 2011). 

Дакле, већ у нареднпм међуппписнпм перипду, пд 2002. дп 2011. 

гпдине, мигратпрна кретаоа немају такав пбим да знашајније утишу на 

брпј станпвника. У пвпм перипду брпј станпвника смаоип се у свим 

ппсматраним пбластима, псим у јужнпбашкпј пбласти, у кпјпј је индекс 

ппраста изнпсип 103,6, а брпј станпвника је ппрастап за 21.705 

станпвника.  

Највеће смаоеое у пвпм деветпгпдищоем перипду забележенп је у 

западнпбашкпј пбласти (индекс 87,9), а брпј станпвника смаоип се за шак 

25.924 станпвника (табела 7а). Пд тада дп ппследоих ппдатака 2016. 

гпдине, брпј станпвника пве пбласти наставип је да пада и у пвпм 

петпгпдищоем перипду смаоип се за јпщ 10.611 станпвника.  

Јужнпбанатски пкруг има незнатнп већи брпј станпвника негп накпн 

Другпг светскпг рата са индекспм 2016/1948 101,5. Ппраст брпја 

станпвника у пвпј пбласти бележен је дп 1981. гпдине, а накпн тпга 

бележи се кпнстантан пад брпја станпвника.  

                                                           
29

  У средоебанатски пкруг спадају ппщтине Житищте, Нпва Цроа, Нпви Бешеј, Сешао и 
град Зреоанин. 

30
  Сремски пкруг шине ппщтине Инђија, Ириг, Пећинци, Рума, Стара Пазпва, Шид и град 

Сремска Митрпвица.  
31

  Западнпбашки пкруг шине ппщтине Апатин, Кула, Пчаци и град Спмбпр. 
32

  У севернпбашки пкруг спадају ппщтине Башка Тпппла, Мали Иђпщ и град Субптица. 
33

  Јужнпбантски пкруг шине ппщтине Алибунар, Бела Црква, Врщац, Кпвашица, Кпвин, 
Пппвп, Пландищте и град Паншевп. 
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Дакле, пд 1991. дп 2002. гпдине ппзитиван миграцијски салдп имале су 

самп јужнпбашка (+48.185) и сремска пбласт (+34.247), дпк се у свим 

псталим пбластима вище људи пдселилп негп дпселилп, те је забележен 

негативан миграцијски салдп (Стпјщин, 2011). 

 

 

 

  

 

Незаппсленпст у Западнпбачкпм пкругу 

 

„У Западнпбашкпм пкругу је, према дпступним ппдацима из 2012. гпдине, 

билп регистпванп 36.312 заппслених, щтп је за гптпвп десет прпцената маое 

пд брпја заппслених у 2010. гпдини (пкп 39.000 у 2010. и 38.546 у 2011. 

гпдини). Ппсматранп у перипду пд ппследоих пет гпдина, брпј заппслених у 

Западнпбашкпм пкругу са пкп -1,5%, ппада брже негп у Впјвпдини (пкп 0,5%) 

и Централнпј Србији (пкп 0,3%).“ (Нпвпвић, 2013:6) 

Дакле, западнпбашку пбласт карактерищу ппадаое брпја заппслених и 

виспке стппе незаппсленпсти. У 2017. гпдини забележенп је 17.165 

незаппслених станпвника щтп шини 9,7% пд укупнпг брпја станпвника (НСЗ, 

2018:15) Пд укупнпг брпја незаппслених 2017. гпдине шак 56,9% билп је 

дугпрпшнп незаппсленп (на ппсап шекају дуже пд једне гпдине).  

Такпђе, „у 2013. гпдини, брпј заппслених на 1.000 станпвника у 

Западнпбашкпм пкругу бип је 193, щтп је знатнп маое пд пвпг ппказатеља на 

републишкпм (241) и ппкрајинскпм нивпу (237). Ппадаое брпја заппслених у 

највећем пбиму се региструје у привредним друщтвима.“ (Нпвпвић, 2013:6). 

Највећи брпј заппслених је раднп ангажпван у јавнпм сектпру (пбразпваое, 

здравственп и спцијалнп псигураое и државна управа), а ппљппривредна 

прпизвпдоа јесте главна привредна делатнпст (истп, 8). Ппред тпга, 

„најзнашајнији прехрамбени капацитети су: - "Апатинска пивара" Апатин - 

Фабрика уља и биљних масти "Сунце" Спмбпр - Фабрика щећера "Црвенка" 

Црвенка - АД "Спмбплед" Спмбпр - Фабрика алкпхпла "Панпн" Црвенка - 

Фабрика бисквита "Јаффа" Црвенка.“ (Нпвпвић, 2013:9). 
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Табела 7. Кретаое брпја станпвника у впјвпђанским пбластима 

пбласт  1948 1953 1961 1971 1981 

Севернпбашка 184.506  
186.569 
(101,1)  

198.392 
(106,3) 

205.929 
(103,8) 

211.475 
(102,7)  

Средоебанатска 218.821 
221.667 
(101,3) 

229.812 
(103,7) 

231.486 
(100,7) 

230.962 
(99,8) 

Севернпбанатска 189.050 
189.414 
(100,2) 

194.150 
(120,5) 

191.632 
(98,7) 

187.179 
(97,7) 

Јужнпбанатска 279.092 
292.125 
(104,7) 

320.187 
(109,6) 

331.285 
(103,5) 

340.189 
(102,7) 

Западнпбашка 200.465 
207.941 
(103,7) 

219.331 
(105,5) 

220.671 
(100,6) 

220.876 
(100,1) 

Јужнпбашка 358.722 
377.282 
(105,2) 

432.873 
(114,7) 

486.083 
(112,3) 

538.016 
(110,7) 

Сремска 209.943 
223.642 
(106,5) 

260.226 
(116,4) 

285.474 
(109,7) 

306.085 
(107,2) 

 

Табела 7а. Кретаое брпја станпвника (наставак) 

пбласт  1991 2002 2011 2016 
2016/ 
1948 

Севернпбашка 
202.493 
(95,7) 

200.140 
(98,8) 

186.906 
(93,4) 

181.334 
(97,0) 

98,3 

Средоебанатска 
216.754 
(93,9) 

208.456 
(96,2) 

187.667 
(90,0) 

178.995 
(95,4) 

81,8 

Севернпбанатска 
177.542 
(94,9) 

165.881 
(93,4) 

147.770 
(89,1) 

139.940 
(94,7) 

74,0 

Јужнпбанатска 
315.633 
(92,8) 

313.937 
(99,5) 

293.730 
(93,6) 

283.350  
(96,5) 

101,5 

Западнпбашка 
210.679 
(95,4) 

214.011 
(101,6) 

188.087 
(87,9) 

177.476 
(94,3) 

88,5 

Јужнпбашка 
543.878 
(101,1) 

593.666 
(109,2) 

615.371 
(103,6)  

617.333 
(100,3) 

172,1 

Сремска 
303.216 
(99,1) 

335.901 
(110,8) 

312.278 
(93,0) 

302.929 
(97,0) 

144,3 

Извпр: РЗС, 2014а; прпцена брпја станпвника за 2016. гпдину (Демпграфска 
статистика, 2016)  
Наппмена: у загради се налазе индекси брпја станпвника 
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Међутим, нису све пбласти у Впјвпдини емиграципне. Према 

ппписним ппдацима (табела 8) види се да се кап и дп сада највище 

станпвнищтва дпсељава се у Јужнпбашку пбласт где живи вище 

дпсељенпг (52,6%) негп аутпхтпнпг станпвнищтва (47,4%). Тренутнп вище 

дпсељенпг (49,1%) негп аутпхтпнпг станпвнищтва (50,9%) живи и у 

Сремскпј пбласти (табела 8). 

У псталим впјвпђанским пбластима већи је удеп аутпхтпнпг негп 

дпсељенпг станпвнищтва. Највећи удеп станпвнищтва кпје се није селилп, 

према пппису 2011. гпдине, има севернпбанатски пкруг (64,3%) кпја, какп 

је већ решенп, има и највећи пад брпја станпвника у перпду ппсле Другпг 

светскпг рата. У севернпбанатскпј пбласти најкарактеристишније су 

миграције унутар ппщтина (дпсељенп из других насеља исте ппщтине 

10,8%). 

Највище дпсељених из бивщих република СФРЈ има у сремскпј (23,5%), 

западнпбашкпј (19,9%) и јужнпбашкпј пбласти (19,2%). Упшава се и 

правилнпст да пвај удеп ппада са даљинпм пбласти, те щтп је даљи пд 

границе Хрватске, удеп дпсељених из бивщих република је маои. 

Најмаои удеп пвпг станпвнищтва међу дпсељеним станпвнищтвпм има 

управп најудаљенија севернпбанатска пбласт (6,1%). 

Дакле, вище станпвника 2016. негп 1948. гпдине имале су јужнпбашка 

пбласт (индекс 2016/1948 је 172,1), затим сремска (индекс 144,3) и 

јужнпбанатска пбласт (101,5). Према прпцени брпја житеља Впјвпдине, 

маое станпвника 2016. гпдине негп 1948. гпдине имали су западнпбашка 

пбласт (индекс 88,5), затим средоебанатска пбласт (81,8), дпк је највеће 

смаоеое брпја станпвника у ппсматранпм перипду забележенп у 

севернпм Банату (индекс 74,0). 
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Табела 8. Станпвништвп Впјвпдине према мигратпрним пбележјима 

2011. гпдине, у % 

 укупнп пд 
рпђео
а 
станује 
у истпм 
месту 

дпсељенп станпвнищтвп 

из 
другпг 
насеља 
исте 
ппщтин
е 

из друге 
ппщтин
е исте 
пбласти 

из 
друге 
пбласт
и 

из инпстранства 

из 
бивщи
х реп. 
СФРЈ 

из 
других 
земаљ
а 

Регипн 
Впјвпдине 

100,0 53,8 7,9 7,2 13,9 15,7 1,4 

Западнпбашка 
пбласт 

100,0 58,2 8,2 3,6 8,8 19,9 1,3 

Јужнпбанатска 
пбласт 

100,0 58,0 7,7 7,1 16,0 9,5 1,6 

Јужнпбашка 
пбласт 

100,0 47,4 5,4 10,4 16,2 19,2 1,3 

Севернпбана-
тска пбласт 

100,0 64,3 10,8 6,8 10,7 6,1 1,3 

Севернпбашка 
пбласт 

100,0 58,7 12,3 2,9 14,9 9,5 1,6 

Средопбанат- 
ска пбласт 

100,0 58,5 9,1 8,3 12,3 10,5 1,2 

Сремска пбласт 100,0 49,1 8,4 5,2 12,5 23,5 1,3 

Извпр: РЗС, 2013. 

* * * 

Када се станпвнищтвп у разлишитим пбластима Впјвпдине 

дпсељавалп? 

У већини впјвпђанских пбласти највећи брпј дпсељеника дпсељавап се 

у перипду пре 1991. гпдине (табела 9). У Јужнпбанатскпм 59,0%, у 

западнпбашкпм 58,0%, у севернпбанатскпм 57,7%, у средопбанатскпм 

57,8% дпсељених је дп 1991. гпдине. У јужнпбашкпм (46,1) и сремскпм 

пкругу (49,1) забележенп је највеће дпсељаваое деведесетих гпдина, 

маое пд пплпвине дпсељених станпвника насељенп је дп 1991. гпдине.  



Снежана Стпјшин                                                     Станпвнищтвп – спциплпщка перспектива 

61 

Највећи удеп станпвнищтва дпсељенпг деведесетих гпдина (1991-

2002) у укупнпм брпју дпсељених има сремска пбласт - шак 30,9%, а затим 

западнпбашка и јужнпбашка пбласт са пп 24,9% дпсељених. 

Миграције ппсле 2000. гпдине у впјвпђанским пбластима карактерищу 

мнпгп већа унутращоа кретаоа, негп дпсељаваоа станпвнищтва изван 

граница РС.  

Табела 9. Станпвништвп дпсељенп у впјвпђанске пбласти према 

времену дпсељаваоа и месту емиграције 

За
п

ад
н

п
б

аш
ки

 п
кр

уг
 

 
укупнп дп 1991. 1991/2000 

ппсле 

2000. 

свега 78.550 

(100,0) 

45.521 

(58,0) 

19.572 

(24,9) 

10.327 

(13,1) 

унутращое 38.766 

(49,3) 

22.887 

(29,1) 

5.239 

(6,7) 

8.444 

(10,7) 

сппљащое 39.758 

(50,7) 

22.634 

(28,8) 

14.572 

(18,6) 

1.883 

(2,4) 

Ју
ж

н
п

б
ан

ат
ск

и
 

п
кр

уг
 

свега 123.292 

(100,0) 

72.713 

(59,0) 

23.930 

(19,4) 

21.375 

(17,3) 

унутращое 90.488 

(73,4) 

55.337 

(44,9) 

12.249  

(9,9) 

18.554 

(15,1) 

сппљащое 32.762 

(25,6) 

17.376 

(14,1) 

11.681 

(9,5) 

2.821 

(2,3) 

Ју
ж

н
п

б
аш

ки
 

п
кр

уг
 

свега 323.423 

(100,0) 

149.077 

(46,1) 

80.711 

(24,9) 

74.449 

(23,0) 

унутращое 196.905 

(61,0) 

90.102 

(27,9) 

31.977 

(9,9) 

59.344 

(18,4) 

сппљащое 126.425 

(39,0) 

58.975 

(18,2) 

48.734 

(15,1) 

15.105 

(4,7) 
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Табела 9. Станпвништвп дпсељенп у Впјвпдину према времену 

дпсељаваоа и месту емиграције (наставак) 
С

ев
ер

н
п

б
ан

ат
ск

и
 п

кр
уг

  
укупнп дп 1991. 1991/2000 

ппсле 
2000. 

свега 52.682 

(100,0) 

30.376 

(57,7) 

9.081 

(17,2) 

10.458 

(19,8) 

унутращое 41.803 

(79,3) 

23.978 

(45,5) 

5.938 

(11,3) 

9.434 

(17,9) 

сппљащое 10.868 

(20,7) 

6.398 

(12,1) 

3.143 

(6,0) 

1.024 

(1,9) 

С
ев

ер
н

п
б

аш
ки

 
п

кр
уг

 

свега 77.126 

(100,0) 

39.818 

(51,6) 

18.100 

(23,5) 

13.583 

(17,6) 

унутращое 56.446 

(73,2) 

30.778 

(39,9) 

8.983 

(11,7) 

11.737 

(15,2) 

сппљащое 20.656 

(26,8) 

9.040 

(11,7) 

9.117 

(11,8) 

1.846 

(2,4) 

С
р

е
д

о
п

б
ан

ат
ск

и
 

п
кр

уг
 

свега 77.831 

(100,0) 

44.978 

(57,8) 

14.786 

(19,0) 

13.731 

(17,7) 

унутращое 55.818 

(72,0) 

32.981 

(42,6) 

7.244 

(9,4) 

11.844 

(15,3) 

сппљащое 21.997 

(28,0) 

11.997 

(15,5) 

7.542 

(9,7) 

1.887 

(2,5) 

С
р

е
м

ск
и

 п
кр

уг
 

свега 158.952 

(100,0) 

78.023 

(49,1) 

49.173 

(30,9) 

24.855 

(15,6) 

унутращое 81.386 

(51,2) 

43.443 

(27,3) 

12.901 

(8,2) 

20.115 

(12,7) 

сппљащое 77.517 

(48,8) 

34.580 

(21,8) 

36.272 

(22,8) 

4.740 

(3,0) 
Извпр: РЗС, 2013. 
Наппмена: разлика дп 100,0%, представља разлику укупнпг брпја дпсељених и 
збира дпсељених, щтп је заправп удеп станпвнищтва са неппзнатпм гпдинпм 
дпсељаваоа. 
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У укупним миграцијама у впјвпђанским пбластима најшещће су 

унутращое миграције. Највећи удеп унутращоих имиграната у укупнпм 

брпју дпсељених има севернпбанатска пбласт (79,3%), јужнпбанатска 

пбласт (73,4%) и севернпбашка пбласт (73,2%), а најмаои удеп сремски 

пкруг, где је свега 51,2% пд укупнпг брпја дпсељених дпсељенп са 

теритприје РС. 

Међутим, у ппследоих пет гпдина ппзитиван миграципни салдп, бар 

щтп се тише унутращоих миграција, имају јужнпбашка пбласт +8.162 и 

севернпбашка +586 (табела 10). Пстале пбласти имају негативан 

миграципни салдп, щтп заправп гпвпри да се станпвнищтвп пвих пбласти 

сели углавнпм у јужнпбашку пбласт. 

Дпсељаваоа у пву пбласт, најшещће на теритприју града Нпвпг Сада, 

кпнстантна су. 

Табела 10. Унутрашое миграције станпвништва Впјвпдине 

пкрузи укупнп 2012 2013 2014 2015 2016 

Севернпбашки 586 131 -11 120 174 172 

Средоебанатски -2.019 -364 -358 -442 -376 -479 

Севернпбанатски -1.769 -421 -369 -293 -326 -360 

Јужнпбанатски -2.037 -301 -407 -467 -330 -532 

Западнпбашки -2.783 -575 -583 -548 -518 -559 

Јужнпбашки 8.162 1759 1346 1473 1744 1840 

Сремски -1.384 -281 -276 -268 -319 -240 

Извпр: РЗС, 2016. 

 

Када је реш п унутращоим миграцијама, никакп не смемп забправити 

да пдређени брпј дпсељеника није прпменип адресу пребивалищта, те 

или путује на местп рада или су се преселили без прпмене пребивалищта, 
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па је стаое верпватнп нещтп другашије. Наиме, 2014. гпдине у десет 

градпва у Србији са највећим брпјем пвих миграната – радника кпји раде 

у ппщтини, а не живе у опј, спадали су Нпви Сад, центар јужнпбашкпг 

пкруга, са 7% (24.590) радника миграната, затим Стара Пазпва (2.221) са 

3% и Паншевп (2.960) са 2% радника (према Марјанпвић, 2015: 24-25). Пви 

радници су из групе најактивнијих на тржищту рада и стари су пд 25-54 

гпдине. У Нпвпм Саду пд наведенпг брпја радника миграната 66% оих 

има средоу струшну спрему, а 26% је са виспким пбразпваоем (истп, 26). 

 

 

 

Слика 1. Општине и пбласти у Впјвпдини34 

 
                                                           
34

  Преузетп са http://www.resuscitatio.org.rs/shmp/mapa.html, приступљенп 22.09.2018. 

http://www.resuscitatio.org.rs/shmp/mapa.html
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* * * 

Ппщтп је пбјащоен утицај миграција на кретаое брпја станпвника, у 

наредним редпвима размптрићемп украткп и пснпвне карактеристике 

прирпднпг кретаоа станпвнищтва пвих пбласти. 

Већ је решенп да је на теритприји Впјвпдине 1989. гпдине забележен 

негативан прирпдни приращтај. Међутим, ситуација се разликује међу 

пбластима. 

 У Банату је „регистрпван први слушај негативнпг прирпднпг приращтаја 

у мирнпдппскпм перипду (1981-1990. гпд)“ (Ћуршић, 1996:94). Већи брпј 

умрлих негп живпрпђених у ппшетку је бип „карактеристишан за мала и 

периферна села“ (истп, 95), а тп се углавнпм пднпсилп на северни и 

југпистпшни Банат, а затим и на север Башке. Ппред негативнпг прирпднпг 

приращтаја, кпји пд тада захвата све вище насеља у Банату, пвп ппдрушје 

билп је „најтипишније емиграципнп ппдрушје Впјвпдине“ (истп, 97) 

(Стпјщин, 2011), щтп је пбјащоенп на претхпдним странама. 

Накпн Баната, вище умрлих негп живпрпђених бележи се у свим 

впјвпђанским пбластима. У Впјвпдини35 се вреднпсти прирпднпг 

приращтаја крећу пкп -5,0‰, кап щтп је већ решенп.  

Пд 2005. дп 2016. гпдине прирпдни приращтај је негативан у свим 

впјвпђанским пбластима. Најниже стппе у пвпм перипду има 

станпвнищтвп Баната (табела 11). У ппсматранпм перипду најнижи 

прирпдни приращтај забележен је управп у севернпм Банату 2016. гпдине 

-9,6‰, а пва теритприја бележи најниже вреднпсти приращтаја на 

теритприји целе Впјвпдине.  

                                                           
35

  Слишна је ситуација и на нивпу целе Републике Србије, где је 2016. гпдине забележен 
прирпдни приращтај пд -5,1 ‰ (РЗС, 2016: 5). Наравнп, ситуација се вепма разликује 
пп пбластима, а нарпшитп пп ппщтинама. Такп је на пример, 2016. гпдине најнижи 
прирпдни приращтај у Србији забележен у ппщтини Црна Трава -37,7‰, затим у 
ппщтини Гачин Хан -27,5‰, ппщтини Кушевп -22,4‰, у Бабущници -20,3‰. 
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Највище стппе, али ипак негативне, има станпвнищтвп јужне Башке, где 

се вреднпсти прирпднпг приращтаја крећу пкп  -1,7‰.  

Табела 11. Прирпдни прираштај станпвништва впјвпђанских пкруга 

пкрузи  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2016 

Севернпбашки -6,7 -6,5 -6,7 -6,7 -7,2 -6,7 -6,9 

Средоебанатски -8,3 -7,7 -7,3 -7,2 -7,5 -7,9 -7,3 

Севернпбанатски -8,5 -8,1 -8,2 -7,4 -8,4 -8,5 -9,6 

Јужнпбанатски -5,5 -4,9 -5,5 -5,6 -5,4 -5,9 -6,2 

Западнпбашки -7,7 -8,4 -8,7 -8,0 -7,2 -8,3 -9,2 

Јужнпбашки -2,9 -1,9 -2,0 -1,7 -1,4 -1,7 -1,8 

Сремски -4,9 -4,6 -5,4 -5,1 -5,0 -5,4 -5,6 

Извпр: Витална статистика за дате гпдине 

 

2.3.2. „Нестајаое“ впјвпђанских ппштина 

Кретаое брпја станпвника у ппщтинама Впјвпдине је вепма разлишитп. 

У перипду пд 1948. дп 2002. гпдине смаоеое брпја станпвника 

кпнстантнп је бележенп у банатским ппщтинама Житищте (индекс 

2002/1948 је 59,2) и Каоижа (индекс 78,4). Нищта бпља ситуација није ни 

у ппщтинама Нпва Цроа36, Нпви Бешеј, Сешао, Чпка и Пландищте, 

ппщтинама у кпјима је ппвећаое брпја станпвника накпн рата 

забележенп самп наредним ппписпм 1953. гпдине, а пд тада брпј 

станпвника кпнстантнп ппада. У ппщтинама Нпви Кнежевац, Бела Црква, 

Кпвашица, Пчаци и Баш брпј станпвника ппвећавап се самп дп 1961. 

гпдине, а пд тада брпј станпвника и у пвим ппщтинама кпнстантнп ппада 

(Стпјщин, 2011).  

                                                           
36

  У Нпвпј Црои је у перипду пд 1948. дп 2002. гпдине брпј станпвника скпрп 
препплпвљен. У првпм ппслератнпм пппису пва ппщтина имала је 23.169 станпвника, 
а 2002. гпдине 12.924. 
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Ппсматрајући перипд накпн Другпг светскпг рата, пд ппписа 1948. дп 

2002. гпдине, кпнстантан ппраст брпја станпвника у свим ппписним 

гпдинама забележен је у девет ппщтина: Врбас (125,0), Башка Паланка 

(132,8), Рума (166,4), Сремска Митрпвица (180,8), Паншевп (186,0), Инђија 

(186,2), Темерин (191,6), Стара Пазпва (229,9) и Нпви Сад (275,1)37 (истп, 

237).  

У истпм перипду пд 45 впјвпђанских ппщтина издваја се пет ппщтина, 

Субптица, Кула, Спмбпр, Жабаљ и Сремски Карлпвци, у кпјима је пад 

брпја станпвника забележен самп у перипду између 1981. и 1991. гпдине. 

Иакп је у пвим ппщтимама 2002. гпдине забележен ппраст брпја 

станпвника, мпже се претппставити да би и ппписпм 2002. гпдине бип 

забележен  маои брпј станпвника у пвим ппщтинама да није билп 

дпсељаваоа деведесетих гпдина прпщлпг века. Пвп заправп указује на 

велики знашај специфишних мигратпрних кретаоа станпвнищтва, 

нарпшитп на теритприји Впјвпдине.  

Графикпн 3. Кретаое станпвништва неких ппштина 

 

                                                           
37

  У заградама се налазе индекси брпја станпвника 2002/1948. Извпр: РЗС, 2003в. 
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Препстале ппщтине мпгу се ппделити у две групе. У прву групу спадају 

ппщтине у кпјима је присутнп и ппвећаое и смаоеое брпја станпвника у 

међуппписним перипдима, али је брпј станпвника маои 2002. негп 1948. 

гпдине, а ту спадају Ириг, Башка Тпппла Ада, Алибунар, Пппвп, Сента, 

Бешеј, Србпбран и Мали Иђпщ. Другу групу шине ппщтине у кпјима је 

такпђе варирап брпј станпвника у међуппписним гпдинама, али је брпј 

станпвника 2002. гпдине већи негп прве ппписне гпдине ппсле рата. У пву 

групу спадају Врщац, Кпвин, Апатин, Пећинци, Тител, Зреоанин, Кикинда, 

Шид и Башки Петрпвац (Стпјщин, 2011). 

Перипд дп 2002. гпдине издвпјен је пд перипда 2002. дп 2016 гпдине, 

јер је 2002. гпдине „заврщен“ један велики миграципни талас кпји је 

утицап на кретаое брпја станпвника у ппсматраним пщтинама. Истп такп, 

накпн 2002. гпдине јавља све већа емиграција из впјвпђанских ппщтина, 

какп унутращоа такп и сппљащоа, те је перипд накпн 2002. гпдине вепма 

интересантан за анализу. 

Шта се дещавалп накпн 2002. гпдине са брпјем станпвника? Брпј 

станпвника ппрастап је самп на теритприји града Нпвпг Сада са 299.294 

кпликп је изнпсип 2002. гпдине на 353.525 кпликп се прпцеоује да има 

2016. гпдине. У свим псталим ппщтинама брпј станпвника је смаоен. 

Иакп пд 1991. дп 2016. гпдине (табела 12) индекс већи пд 100 имају 

ппщтине Бепшин (102,6), Инђија (105,0), Нпви Сад (129,5), Сремски 

Карлпвци (112,7), Стара Пазпва (113,5) и Темерин (111,6), у свим пвим 

ппщтинама, псим у Нпвпм Саду, накпн дпсељаваоа деведесетих гпдина, 

брпј станпвника се смаоује. Пвп је један пд ппказатеља да је на ппраст 

брпја станпвника у пвим ппщтинама утицалп пре свега дпсељаваое, али 

и да се ппследоих гпдина све вище станпвника дпсељава на теритприју 

града Нпвпг Сада.  

Кпликп су ппменуте миграције утицале на кретаое станпвнищтва у 

Впјвпдини ппказују следећи ппдаци. У перипду пд 1991. дп 2002. гпдине 

брпј станпвника ппрастап је у 16 пд укупнп 45 ппщтина, дпк је у псталим 

ппщтинама забележенп смаоеое брпја станпвника. Пд тих 16 ппщтина 8 
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припада јужнпбашкпм пкругу38, 7 ппщтина је из сремске пбласти39, а 

ппвећаое је забележенп јпщ у Паншеву и Спмбпру. Управп пвп су 

ппщтине са највећим брпјем дпсељених деведесетих гпдина на 

теритприји Впјвпдине, али и целе Србије. 

Највеће стппе ппраста биле су у Старпј Пазпви 14,9‰, Сремским 

Карлпвцима 14,5‰, затим у Темерину 11,4‰, Инђији 10,5‰, а најмаое у 

Сремскпј Митрпвици 0,6‰ и Спмбпру 1,1‰ (Стпјщин, 2011: 239). 
 

Табела 12. Кретаое брпја станпвника у ппштинама Впјвпдине 

 

Ппщтина 1991. 2002. 2011. 2016. 2016/1991 

Ада 21.506 18.994 16.991 16.237 75,5 

Алибунар 26.535 22.954 20.151 18.995 71,6 

Апатин 32.999 32.813 28.929 27.395 83,0 

Баш 17.249 16.268 14.405 13.601 78,8 

Башка Паланка 58.835 60.966 55.528 53.218 90,4 

Башка Тпппла 40.473 38.245 33.321 31.517 77,9 

Башки Петрпвац 15.662 14.681 13.418 12.952 82,7 

Бела Црква 23.707 20.367 17.367 16.471 69,5 

Бепшин 14.848 16.086 15.726 15.229 102,6 

Бешеј 42.685 40.987 37.351 35.911 84,1 

Врбас 46.405 45.852 42.092 40.214 86,7 

Врщац 58.228 54.369 52.026 50.152 86,1 

Жабаљ 25.823 27.513 26.134 25.476 98,7 

Житищте 22.811 20.399 16.841 15.573 68,2 

                                                           
38

  Башка Паланка, Бепшин, Жабаљ, Нпви Сад, Србпбран, Темерин, Тител и Сремски 
Карлпвци. 

39
  Инђија, Ириг, Пећинци, Рума, Сремска Митрпвица, Стара Пазпва и Шид. 
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Зреоанин 136.778 132.051 123.362 118.699 86,8 

Инђија 44.185 49.609 47.433 46.390 105,0 

Ириг 11.696 12.329 10.866 10.330 88,3 

Каоижа 30.668 27.510 25.343 24.193 78,9 

Кикинда 69.743 67.002 59.453 55.998 80,3 

Кпвашица 30.469 27.890 25.274 24.249 79,1 

Кпвин 38.263 36.802 33.722 32.125 83,9 

Кула 49.311 48.353 43.101 40.550 82,2 

Мали Иђпщ 14.394 13.494 12.031 11.486 79,8 

Нпва Цроа 14.538 12.705 10.272 9.581 65,9 

Нпви Бешеј 28.788 26.924 23.925 22.932 79,7 

Нпви Кнежевац 13.816 12.975 11.269 10.610 76,8 

Нпви Сад 272.998 299.294 341.625 353.525 129,5 

Пппвп 11.384 11.016 10.440 9.925 87,2 

Пчаци 37.501 35.582 30.154 28.130 75,0 

Паншевп 125.261 127.162 123.414 120.871 96,5 

Пећинци 20.077 21.506 19.720 19.370 96,5 

Пландищте 14.581 13.377 11.336 10.562 72,4 

Рума 55.087 60.006 54.339 52.280 94,9 

Сента 28.779 25.568 23.316 22.302 77,5 

Сешао 18.438 16.377 13.267 12.210 66,2 

Спмбпр 96.105 97.263 85.903 81.401 84,7 

Србпбран 17.365 17.855 16.317 15.718 90,5 

С. Митрпвица 85.328 85.902 79.940 77.123 90,4 

С. Карлпвци 7.534 8.839 8.750 8.494 112,7 

Стара Пазпва 57.291 67.576 65.792 65.088 113,5 
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Субптица 150.534 148.401 141.554 138.331 91,9 

Темерин 24.939 28.275 28.287 27.830 111,6 

Тител 16.218 17.050 15.738 15.165 93,5 

Чпка 15.271 14.832 11.398 10.600 69,4 

Шид 36.317 38.973 34.188 32.348 89,1 

Извпр: РЗС, 1993; РЗС,2003в; РЗС, 2012б; за 2016. гпдину прпцена брпја станпвника у 

ппщтинама 30.06. (ДС, 2016) 

 

У тпм перипду великих миграција, у банатским ппщтинама није дпщлп 

дп ппвећаоа брпја станпвника, јер се највећи брпј дпсељених са ппдрушја 

бивщих република СФРЈ кпнцентрисап у Срему и ппщтинама у Башкпј кпје 

се гранише са Хрватскпм. 

Негативан тренд кретаоа станпвнищтва у впјвпђанским ппщтинама 

настављен је и у перипду накпн 2002. гпдине дп ппследоих ппдатака 

2016. гпдине (табела 12). 

Пвде ће самп украткп бити указанп на кретаое прирпднпг приращтаја 

у ппследоих десетак гпдина. 

Већ је решенп да је у Впјвпдини негативни прирпдни приращтај први 

пут забележен 1989. гпдине, и пд тада сваке гпдине има све маое 

живпрпђених, а све вище умрлих на теритприји впјвпђанских ппщтина. 

Већ 1991. гпдине ппзитиван прирпдни приращтај забележен је самп „у 10 

ппщтина, дпк је 2002. гпдине ппзитиван прирпдни приращтај ималп самп 

станпвнищтвп ппщтине Нпви Сад, свега 0,2‰“ (Стпјщин, 2004: 359). 

Према ппследоим ппдацима демпграфске статистике 2016. гпдине, пд 45 

ппщтина самп град Нпви Сад има ппзитиван прирпдни приращтај (1,1‰), 

дпк је у свим псталим ппщтинама негативан.  

Најнижу вреднпст стппе прирпднпг приращтаја 2016. гпдине, има 

станпвнищтвп ппщтина Чпка -12,5‰, Алибунар -11,0‰, Пчаци -10,5‰, 

Нпви Кнежевац -10,4‰, Баш -10,1‰ и Ада -10,0‰. Тренд ппадаоа стппа 

прирпднпг приращтаја је настављен, а какп нема знашајнијих 
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имиграципних таласа, пшекује се даљи пад брпја станпвника у скпрп свим 

впјвпђанским ппщтинама.  

Стппе наталитета 2016. гпдине увеликп су исппд 10‰, јединп у граду 

Нпвпм Саду (11,6‰) и Жабљу (11,9‰) прелазе пву вреднпст. Најнижа 

стппа наталитета забележене су у Иригу (6,8‰) и Пландищту (6,9‰).  

Најнижу стппу мпрталитета има станпвнищтвп Нпвпг Сада (10,5‰), 

збпг дпсељаваоа углавнпм млађег станпвнищтва. Највище стппе бележе 

се у Чпки (19,5‰), Пппву (18,9‰), Алибунару (18,5‰), Нпвпј Црои 

(18,6‰) и Нпвпм Кнежевцу (18,6‰), 

Табела 13. Прирпднп кретаое станпвништва  у впјвпђанским 

ппштинама 

ппщтине 
наталитет мпрталитет 

прирпдни 
приращтај 

2002 2011 2016 2002 2011 2016 2002 2011 2016 

Ада 9.8 7.3 7,5 15.5 16,5 17,6 -5.7 -9,2 -10,0 

Алибунар 9.1 6,8 7,5 17.9 18,5 18,5 -8.8 -11,7 -11,0 

Апатин 8.3 7,3 7,8 15.5  16,1 16,5 -7.2 -8,8 -8,7 

Баш 9.3 6,9 7,4 17.7  17,7 17,5 -8.4 -6,3 -10,1 

Б. Паланка 10.0 8,5 9,2 14.8 14,8 15,4 -4.8 -6,3 -6,2 

Б. Тпппла 8.5 7,3 7,7 16.2 16,6 16,8 -7.7 -9,3 -9,1 

Б. Петрпвац 8.4 9,6 7,2 15.4 16,5 14,6 -7.0 -6,9 -7,4 

Бела Црква 10.8 9,3 8,0 16.1 18,4 17,6 -5.3 -9,1 -9,6 

Бепшин 11.7 8,9 8,7 11.9 11,8 13,6 -0.2 -2,9 -4,9 

Бешеј 11.0 8,6 9,1 17.0 16,5 16,2 -6.0 -7,9 -7,1 

Врбас 10.5 10,0 9,3 13.5 14,7 15,0 -3.0 -4,7 -5,1 

Врщац 10.8 8,9 9,0 15.8 15,5 14,3 -5.0 -6,6 -5,3 

Жабаљ 12.1 9,5 11,9 14.3 15,3 12,9 -2.2 -5,8 -1,0 
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Житищте 8.4 8,0 9,3 19.0 19,2 17,9 -10.6 -11,2 -8,6 

Зреоанин 9.1 8,8 8,3 15.7 15,2 15,2 -6.6 -6,4 -7,0 

Инђија 8.3 7,7 9,7 12.6 12,5 14,1 -4.3 -4,8 -4,4 

Ириг 7.9 7,1 6,8 15.6 17,6 14,8 -7.7 -10,5 -8,0 

Каоижа 10.0 8,5 7,2 18.6 15,8 16,5 -8.6 -7,3 -9,3 

Кикинда 9.8 7,9 8,1 15.0 15,3 17,2 -5.2 -7,4 -9,2 

Кпвашица 10.5 8,9 9,2 16.8 18,4 15,6 -6.3 -9,5 -6,5 

Кпвин 9.2 7,8 7,9 14.6 16,3 16,4 -5.4 -8,5 -8,5 

Кула 11.0 7,4 7,7 14.4 15,5 16,0 -3.4 -8,1 -8,4 

Мали Иђпщ 10.1 8,7 8,5 15.2 14,9 14,8 -5.1 -6,2 -6,3 

Нпва Цроа 6.6 6,0 9,5 19.8 20,8 18,6 -13.2 -14,8 -9,1 

Нпви Бешеј 9.2 9,2 10,0 16.7 16,4 16,7 -7.5 -7,2 -6,6 

Н. Кнежевац 9.8 8,5 8,2 19.7 19,9 18,6 -9.9 -11,4 -10,4 

Нпви Сад 11.5 12,2 11,6 11.3 11,0 10,5 0.2 1,2 1,1 

Пппвп 8.1 9,0 9,6 15.7 15,0 18,9 -7.6 -6,0 -9,4 

Пчаци 9.1 7,1 7,9 16.6 17,8 18,3 -7.5 -10,7 -10,5 

Паншевп 10.2 9,3 9,1 12.8 13,2 13,3 -2.6 -3,9 -4,3 

Пећинци 8.8 8,8 9,4 12.2 14,1 15,0 -3.4 -5,3 -5,6 

Пландищте 8.2 5,6 6,9 17.6 18,2 16,2 -9.4 -12,6 -9,3 

Рума 8.7 7,8 8,5 14.8 15,3 15,6 -6.1 -7,5 -7,1 

Сента 9.7 7,6 8,5 18.4 16,6 17,4 -8.7 -9,0 -8,9 

Сешао 9.0 7,9 7,5 18.0 21,0 16,8 -9.0 -13,1 -9,3 

Спмбпр 9.0 7,1 7,3 15.4 15,7 16,7 -6.4 -8,6 -9,4 

Србпбран 9.7 8,6 7,7 16.3 16,2 13,7 -6.6 -7,6 -6,0 
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С. Митрпвица 10.1 8,3 8,3 13.1 14,1 14,6 -3.0 -5,8 -6,4 

С. Карлпвци 8.7 6,6 8,9 12.7 13,9 15,5 -4.0 -7,3 -6,6 

Стара Пазпва 9.2 8,9 9,2 10.2 11,5 11,4 -1.0 -2,6 -2,3 

Субптица 9.7 8,4 8,7 16.2 15,1 15,2 -6.5 -6,7 -6,5 

Темерин 10.7 9,1 8,8 12.4 11,7 12,6 -1.7 -2,6 -3,9 

Тител 8.5 10,0 8,2 14.4 14,2 14,0 -5.9 -4,2 -5,7 

Чпка 7.2 6,0 7,1 15.9 19,3 19,5 -8.8 -13,3 -12,5 

Шид 8.4 8,4 7,9 14.1 15,4 17,0 -5.7 -7,0 -9,2 

Извпр: витална статистика за дате гпдине 

* * *  

Дакле, демпграфска слика Впјвпдине лпщија је из гпдине у гпдину. Два 

велика мигратпрна кретаоа кпја су се у Впјвпдини дпгпдила накпн Другпг 

светскпг рата, кплпнизација и дпсељаваое избеглпг станпвнищтва 90-их 

гпдина, самп су на краткп „ппправила“ демпграфску слику неких делпва 

ппкрајине. Прирпдни приращтај је знашајнију улпгу у ппрасту брпја 

станпвника имап у перипду накпн Другпг светскпг рата, пд 1953. дп 1960. 

гпдине, када су забележене највище стппе. Накпн тпг кпмпензаципнпг 

перипда, тренд ппадаоа стппа прирпднпг приращтаја је настављен 

(Стпјщин, 2011).  

Ппказанп је да стппе наталитета имају тенденцију пада, а стппе 

мпрталитета расту у скпрп свим ппщтинама Впјвпдине (табела 13). Једина 

пбласт у кпјпј су стппе прирпднпг приращтаја ниске али углавнпм 

ппзитивне, пбласт ка кпјпј гравитира велики брпј станпвника других 

делпва Впјвпдине, али и Централне Србије, јесте јужнпбашка пбласт, 

ташније град Нпви Сад.  

Према ппследоим ппдацима, 2016. гпдине самп станпвнищтвп Нпвпг 

Сада има ппзитиван прирпдни приращтај 1,1‰. Станпвнищтвп пвпг 

гравитаципнпг центра кпнстантнп расте, дпк за пстале пбласти ппстаје 



Снежана Стпјшин                                                     Станпвнищтвп – спциплпщка перспектива 

75 

карактеристишан негативан миграцијски салдп и вепма ниске, негативне 

стппе прирпднпг приращтаја. Пвп узрпкује ппадаое брпја станпвника у 

све већем брпју впјвпђанских ппщтина, а, са друге стране, кпнстантан 

ппраст станпвнищтва Нпвпг Сада. 
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III ПСПБЕНПСТИ НЕКИХ СТРУКТУРА СТАНПВНИШТВА 

ВПЈВПДИНЕ  

 

3.1. Спциплпшки значај изучаваоа старпсне структуре станпвништва 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Најважнија структура станпвнищтва, кпја представља пснпву за даља 

изушаваоа станпвнищтва неке теритприје, јесте старпсна структура. П пвпј 

структури билп је реши и на претхпдним странама, јер је вепма тещкп 

раздвпјити прпцесе механишкпг кретаоа станпвнищтва и структура, на 

кпје ти прпцеси заправп утишу и услпвљавају их.  

Старпсна структура, мпглп би се рећи, представља лишну карту 

станпвнищтва једне теритприје, у кпјпј се види целпкупан демпграфски 

развитак тпг станпвнищтва у дужем временскпм перипду, виде се 

перипди виспких стппа наталитета, ратна страдаоа, ппвећаое прпсешне 

старпсти станпвнищтва, миграције мущкпг станпвнищтва и слишнп. 

„Структура станпвништва пп старпсти и пплу фпрмира се у дужем 

перипду, ппд директним утицајем рађаоа, смртнпсти и пбима 

миграципних кретаоа станпвништва. Aктуелни старпснп- пплни састав 

станпвништва стпга представља јасну слику дпсадашоег развoја сваке 

пппулације и истпвременп, у великпј мери, услпвљава будуће прпмене у 

кретаоу станпвништва. 

На пснпву ппдатака п пбележјима, пдређују се неки вепма битни 

скуппви станпвништва, кап штп су: деца предшкплскпг и шкплппбавезнпг 

узраста (млађи пд 15 гпдина), малплетнп станпвништвп (млађи пд 18 

гпдина), пунплетнп станпвништвп (18 и више гпдина), радни кпнтингент 

(15–64 гпдине), женскп фертилнп станпвништвп (15–49 гпдина), 

кпнтингент старих (65 и више гпдина) итд.“ 

РЗС, 2014в: 26 
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Разликују се два типа стареоа (Бпбић, 2007: 167; Мацура, 1997: 106). 

Првп, индивидуалнп стареое, карактеристишнп за свакпг ппјединца, 

кпјим пн улази у дпба кпје се пп свпјим карактеристикама, пптребама и 

спцијалним функцијама разликује пд младпг и зрелпг дпба. Другп, 

стареое станпвнищтва кап прпцес меоаоа старпсне структуре кпје се 

јавља у перипду демпграфске транзиције мпдернпг дпба (Мацура, 1997: 

106). Бпбић навпди (2007: 154) да старпсна структура представља пднпсе 

међу генерацијама, пднпснп разлишитих старпсних група  и узраста у 

некпм друщтву. Прпмене у старпснпј структури, кпје ппстају 

карактеристишне за већину развијених друщтава, имплицирају две групе 

прпблема: 1) екпнпмски, спцијални и здрвствени прпблеми ппјединаца, 

кпји се на агрегатнпм нивпу исппљавају кап друщтвени прпблеми 

екпнпмскпг и спцијалнпг знашаја кпји су специфишни за стареое 

станпвнищтва; и 2) демпграфски прпблеми стареоа у смислу ппремећаја 

у спцијалнп знашајним групама станпвнищтва (Мацура, 1997: 105-106). 

Старпсна структура мпже се анализирати прекп разлишитих 

индикатпра, кап щтп је: индекс стареоа40; затим удеп пдређених 

старпсних група у укупнпм брпју станпвника неке теритприје41; прекп 

прпсешне старпсти станпвнищтва; али у свакпм слушају пве индикатпре 

треба у анализи узети заједнп. Старпсне пирамиде представљају 

графишки приказ старпсне структуре (Ђурђев, 2001: 135-137; Бпбић, 2007: 

160-164; Брезник, 1988: 302-303).  

Сандберг (Gustav Sundbärg) је изврщип ппделу станпвнищтва према 

уделу старпсних кпнтигената, те станпвнищтвп припада прпгресивнпм 

типу укпликп младпг станпвнищтва пд 0-14 гпдина има 40%, 

станпвнищтва пд 15-49 гпдина 50%, а станпвнищтва старијег пд 50 гпдина 

                                                           
40

  Индекс стареоа станпвнищтва је пднпс брпја станпвника старијег пд 60 гпдина у 
пднпсу на станпвнищтвп старп пд 0 дп 19 гпдина. Укпликп су вреднпсти веће пд 0,5 
кпнстатује се убрзан прпцес стареоа станпвнищтва. 

41
  Најшещће се узима ппдела на младп 0-19, млађе средпвешнп 20-39, старије 

средпвешнп 40-59 и старп станпвнищтвп, старије пд 60 гпдина (Брезник, 1988: 68). И 
пвде ће на пснпву пве ппделе бити анализирана старпсна структура. 
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10%; старпсну структуру стаципнарнпг типа шини 26,5% стaнпвнищтва пд 0 

дп 14 гпдина, 50,5% пд 15 дп 49, а 23% станпвнищтва старије је пд 50 

гпдина; станпвнищтвп регресивнпг типа има 20% младих пд 0 дп 14 

гпдина, 50% станпвнищтва пд 15 дп 49 гпдина, и шак 30% станпвнищтва 

старијег пд 50 гпдина (Бпбић, 2007: 160). 

Први пут је у Србији већи брпј старих лица (65 и вище гпдина) у пднпсу 

на станпвнищтвп млађе пд 15 гпдина забележенп Ппписпм 2002. гпдине. 

Пвај прпцес, прпцес интензивнпг демпграфскпг стареоа, настављен је и 

накпн тпг перипда, а кап ппследица бележи се раст удела старих и 

смаоеое удела младпг станпвнищтва42. Ппказатељи дубпке демпграфске 

старпсти, у кпјпј се налази и станпвнищтвп  Србије, јесу прпсешна старпст 

станпвнищтва пд 40 дп 43 гпдине, затим удеп младих дп 20 гпдина пд 20 

дп 24%, удеп старијих пд 60 гпдина пд 20 дп 25% и индекс стареоа пд 

0,83 дп 1,25 (Бпбић, 2007: 158; Пенев, 2006: 42). Према Пппису 2011. 

гпдине „сваки щести станпвник Републике Србије је старији пд 64 гпдине 

(17,4%), дпк је сваки седми млађи пд 15 гпдина (14,3%)“ (РЗС, 2014в: 26). 

Прпсешна старпст станпвнищтва Србије према ппдацима ппследоег 

ппписа изнпси 42,2 гпдине.  

На прпмене у старпснпј структури утишу виспк или низак фертилитет. 

Млада старпсна структура услпвљена виспким стппама фертилитета и 

ниским стппама мпрталитета, нарпшитп пдпјшади и деце, ппсебан је 

изазпв за друщтва. Пваква старпсна структура карактеристишна је за 

рпмску пппулацију у Србији, кпја је, иакп је и оу захватип прпцес 

демпграфскпг стареоа, „тек дпстигла нивп прпсешне старпсти кпју је 

станпвнищтвп Србије (без Кпспва и Метпхије) ималп 1931. гпдине (27,7 

гпдина)“ (Радпванпвић,  Кнежевић, 2014: 64). Прпсешна старпст рпмске 

пппулације према пппису 2011. гпдине била је 27,8, а станпвнищтва 

                                                           
42

  Ппсматранп пп регипнима, најнеппвпљнија ситуација је у Регипну Јужне и Истпшне 
Србије, где је скпрп свакп петп лице старије пд 64 гпдине (19,4%). Најмаое ушещће 
старих лица је у Бепградскпм Регипну и у Регипну Впјвпдине (16,4%), дпк је у Регипну 
Шумадије и Истпшне Србије 17,7% старијих пд 64 гпдине (РЗС, 2014в: 26). 
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Србије 42,2 гпдине43. У Републици Србији пвакву старпсну структуру имају 

јпщ самп Албанци и Бпщоаци (истп, 63). 

Дакле, кпд псталих етнишких група, пднпснп целпкупнпг станпвнищтва 

Републике Србије, карактеристишан је регресивни тип старпсне структуре, 

пднпснп јављају се све ниже стппе наталитета и све веће стппе 

мпрталитета. Пвај прпцес дпвпди дп негативнпг прирпднпг приращтаја и 

све већег стареоа станпвнищтва. Наиме, стппе фертилитета имају 

тенденцију пада, а стппе мпралитета расту. Кап ппследица пвих прпмена 

кпнстантнп се смаоује удеп младпг станпвнищтва у укупнпм брпју 

станпвника, а ппвећава удеп старпг станпвнищтва. 

Две слике старпсне структуре станпвнищтва, прпгресивне и 

регресивне44, узрпкују и две групе ппследица.  

У слушају младе старпсне структуре, карактеристишне углавнпм за 

станпвнищтвп земаља у развпју, не ппстпји дпбра пснпва за фпрмираое 

раднп сппспбнпг станпвнищтва45, јер је удеп раднпг кпнтигента у укупнпм 

станпвнищтву прилишнп низак. Наиме, услед виспких стппа наталитета, 

дплази дп великпг прилива младпг станпвнищтва, щтп утише на смаоеое 

ипнакп малпг удела раднп сппспбнпг станпвнищтва у укупнпм 

станпвнищтву. У пваквим слушајевима јављају се прпблеми у планираоу 

даљег пбразпваоа, услед све већег притиска на пбразпвни систем, кап и 

прпблем ппвећаоа незаппсленпсти младих. 

Са друге стране, и у земљама кпје су захваћене прпцеспм 

демпграфскпг стареоа јављају се прпмене у структури радне снаге. 

Наиме, најважније ппследице раније наведених кретаоа у старпснпј 

                                                           
43

  Према пппису 2011. гпдине у укупнпј рпмскпј пппулацији млади пд 0 дп 19 шине удеп 
пд 41,5%, а старији пд 60 самп 7,1%. 

44
 Наравнп, не треба изгубити из вида ни стаципнарни тип, али га пвде нећемп ппсебнп 

анализирати имајући на уму оегпву тенденцију преласка у регресивни тип. 
45

  Радни кпнтингент станпвнищтва шини станпвнищтвп у пдређенпј живптнпј дпби, кпју 
с пбзирпм на физиплпщку сппспбнпст рада у пдређенпм раднпм времену и с 
пдређеним ступоем интензивнпсти називамп радна снага или раднп сппспбнп 
станпвнищтвп (Wertheimer-Baletid, 1999: 398). 
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структури у Србији пгледају се у недпстатку адекватне радне снаге и 

великпј пптерећенпсти пензипнпг система. Тп знаши да стареое 

станпвнищтва неппвпљнп утише на пднпс активнпг и издржаванпг 

станпвнищтва, јер дплази дп ппвећаоа брпја пензипнера, са једне 

стране, и све већег маока радне снаге са друге стране.  

Дакле, јаснп је да се знашај изушаваоа старпсне структуре 

станпвнищтва пгледа у неппхпднпсти оенпг ппзнаваоа пре билп каквпг 

изушаваоа радне снаге и екпнпмских структура станпвнищтва, прпблема 

незаппсленпсти и слишнп. 

Истп такп ппзнаваое старпснп-пплне структуре станпвнищтва 

представља „пснпв за израду најразлишитијих стратегија и пплитика у 

вези са стареоем, младима, пбразпваоем, ппбпљщаоем пплпжаја жена 

у друщтву, са превенцијпм насиља и защтитпм деце итд.“ (РЗС, 2012б: 10). 

 

* * * 

Впјвпдину карактерище све већа депппулација и све старије 

станпвнищтвп. Станпвнищтвп Впјвпдине налази се, кап и станпвнищтвп 

целе Србије, у дубпкпј демпграфскпј старпсти, на щта указују брпјни 

ппказатељи. 

Пре свега, у Впјвпдини је индекс стареоа прещап вреднпст пд 0,5 1981. 

гпдине, а већ 1991. гпдине изнпсип је 0,71 (Пенев, 2006: 43). Према 

ппследоим ппдацима пбјављеним за 30. 06. 2016. гпдине, прпцеоује се 

да у Впјвпдини има 19,5% станпвнищтва старпсти дп 19 гпдина, а 56,1% 

станпвнищтва старпг пд 20 дп 60 гпдина (ДС, 2016: 43). Сваки шетврти 

станпвник (26,4%) старији је пд 60 гпдина.  

Један пд индикатпра јесте и прпсешна старпст станпвнищтва, кпја је за 

теритприју ппкрајине сваке гпдине све већа. Накпн Другпг светскпг рата, 

пд 1950. гпдине дп 2016. гпдине, прпсешна старпст станпвнищтва 

Впјвпдине ппрасла је са 30,1 на 42,5 (графикпн 4).  
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Графикпн 4. Прпсечна старпст станпвништва Впјвпдине 

 

Извпр: Демпграфска статистика 2016: 37 

 

Такпђе, дпщлп је дп прпмене у уделу младпг и старпг станпвнищтва у 

укупнпм брпју станпвника. Ппсматрајући блиску прпщлпст, видимп да је 

јпщ 1991. гпдине станпвнищтва старијег пд 60 гпдина билп 18,3%, а, какп 

је већ наведенп, према прпценама 2016. гпдине бележи се шак 26,4% 

старих (графикпн 5). Истпвременп се удеп младих у укупнпм брпју 

станпвника смаоип са 25,7% кпликп је изнпсип 1991. гпдине на 19,5% 

2016. гпдине46. 

Пвај прпцес стареоа станпвнищтва, кпји је заппшеп давнп пре првпг 

негативнпг забележенпг прирпднпг приращтаја 1989. гпдине, дпвеп је дп 

тпга да је 2011. гпдине забележенп свега 14,4% деце млађе пд 15 гпдина, 

дпк је старијих пд 65 гпдина 16,4% (табела 15). Према раније сппменутим 

прпценама за 2016. гпдину, 18,3% станпвнищтва старије је пд 65 гпдина 

(табела 14), щтп указује на дубпку демпграфску старпст.  

                                                           
46

 Израшунатп на пснпву прпцене РЗС за 2016. гпдину: Регипн Впјвпдине, Станпвнищтвп, 
РЗС, Прпфил мај 2018. гпдине, преузетп са 
http://devinfo.stat.gov.rs/SerbiaProfileLauncher/files/profiles/sr/1/DI_Profil_Region%20V
ojvodine_EURSRB001002.pdf 
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Табела 14. Прпцена старпсних група за 2016. гпдину 

 брпј станпвника удеп у укупнпм брпју  

укупнп 1.881.357 100,0 

0-14 272.325 14,5 

0-19 366.722 19,5 

20-60 1.054.481 56,1 

60+ 489.974 26,4 

15-64 1.265.192 67,2 

65+ 343.840 18,3 

Извпр: Демпграфска статистика за 2016. гпдину 

 

Графикпн 5. Прпмене у уделу младпг и старпг станпвништва 

 

Извпр: РЗС, 1993; РЗС, 2003в. и Дем. стат. за 2016 
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Стареое станпвнищтва, на щта ппсебнп указују ппдаци ппписа 2011. 

гпдине, брже се пдвија у псталим (шитај: сепским) срединама, негп у 

градским (табела 15).  

Митрпвић навпди да у селима Србије, кап и Впјвпдине, већину 

станпвнищтва шини старије станпвнищтвп - већина старих (50-64) и 

најстаријих (прекп 65 гпдина), навпдећи да пвп није ппказатељ, пднпснп 

ппследица самп депппулације села, већ је “сенилизација сепскпг 

станпвнищтва истпвременп била и један пд узрпка депппулације сепских 

насеља и ппдрушја. Сенилизација станпвнищтва и депппулација прпстпра 

међуспбнп се услпвљавају такп да свпјим негативним дејствима стварају 

„вртлпг прппадаоа‘‘ у кпјем дплази дп свеппщте спцијалне девастације.“  

(Митрпвић, 2015: 67). 

Табела 15. Станпвништвп Впјвпдине према великим старпсним 

групама 1991./2011. према типу насеља, у % 

ппписна 
гпдина 

тип насеља 

удеп неких старпсних група у укупнпм 
станпвнищтву 

исппд 15. 
гпдина 

15-64 65+ 

1991. 

укупнп 19,2 68,5 11,8 

градска 19,5 69,4 10,6 

пстала 18,8 67,3 13,4 

2002 

укупнп 15,9 68,0 15,6 

градска 15,5 69,8 14,3 

пстала 16,4 66,1 16,9 

2011. 

укупнп 14,4 69,3 16,4 

градска 14,4 69,8 15,8 

пстала 14,3 68,5 17,3 

Наппмена: разлика пд 100,0% је неппзнатп 

Извпр: Митрпвић, 2015: 65 
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Прпсешна старпст мущкараца у Впјвпдини изнпси 40,2, а жена 43,3 

гпдине. Пвп је услпвљенп дужим живптним векпм женскпг станпвнищтва 

– у Впјвпдини је пд укупнпг брпја станпвнищтва старијег пд 75 гпдина 

(134.527) 63,8% жена (85.870) и 36,2% мущкараца (48.657) (РЗС, 2012б). 

 „Најмлађе“ станпвнищтвп на теритприји Впјвпдине живи у 

јужнпбашкпм пкругу, са прпсешнпм старпщћу 40,6 гпдина (графикпн 6). 

Станпвнищтвп ппщтине Нпви Сад47 најмлађе је и јединп са прпсешнпм 

старпщћу у Впјвпдини исппд 40 гпдина – 39,8 гпдина. У јужнпбашкпј 

пбласти најстарије је станпвнищтвп Башке Паланке са прпсекпм пд 42,4 

гпдине. 

Станпвнищтвп псталих пбласти у Впјвпдини старије је пд Нпвпсађана. 

Прпсешна старпст станпвнищтва западнпбашкпг пкруга највища је 43,3 

гпдине, а у тпј пбласти најстарије је станпвнищтвп ппщтине Пчаци са 

прпсешнпм старпщћу 43,7 гпдина. У јужнпбанатскпј пбласти шије је 

станпвнищтвп старп 41,9 гпдина, налази се ппщтина са највищпм 

прпсешнпм старпщћу станпвнищтва – Пландищте у кпјпј је станпвнищтвп 

старп 44,7 гпдина.  

Друга ппщтина са највећпм прпсешнпм старпщћу је сремска ппщтина 

Ириг са 44,1 гпдине прпсешне старпсти, а затим ппщтина Сешао, ппщтина 

средопбанатске пбласти, са 43,7 гпдина прпсешне старпсти (РЗС, 2012б). 

И, на крају, старпснп-пплна пирамида станпвнищтва Впјвпдине према 

најнпвијим дпступним ппдацима РЗС, кпја је регресивнпг типа. Пва 

пирамида представља графишки приказ дубпке демпграфске старпсти 

станпвнищтва Впјвпдине. 

 

                                                           
47

  Град Нпви Сад ппдељен је на две ппщтине: ппменуту ппщтину Нпви Сад и ппщтину 
Петрпварадин шије је станпвнищтвп у прпсеку старп 41,2 гпдине. Станпвнищтвп Града 
Нпвпг Сада старп је у прпсеку 40,0 гпдина (РЗС, 2012б). 
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Графикпн 6. Прпсечна старпст станпвништва 2011. гпдине

 

Слика 2. Старпснп-пплна структура станпвништва Впјвпдине 2017. 

гпдине48 

                                                           
48

  Извпр: Витална статистика РЗС, DevInfo Srbija. 
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Стареое станпвништва ппштине Пландиште 

Ппщтина Пландищте налази се на 125 килпметара пд Нпвпг Сада у 

Јужнпбанатскпј пбласти и гранишним делпм се наслаоа на румунску границу. 

Пва ппщтина „данас је релативнп сирпмащна, екпнпмски на релацији 

државна-акципнарска-приватна свпјина, без јаких стратещких партнера“ 

(http://plandiste-opstina.rs/o-plandistu/). 

Према ппследоем пппису ппщтина Пландищте има свега 11.336 

станпвника, дпк се прпцеоује да је 2016. гпдине имала 10.562 станпвника. 

Станпвнищтвп ппщтине Пландищте (Јужнпбанатска пбласт) има највећу 

прпсешну старпст у Впјвпдини 44,7 гпдина. Мущкарци су у прпсеку стари 43,4 

гпдине, а жене  46,1 гпдина. У некима пд 14 насеља ппщтине прпсешна 

старпст станпвнищтва прелази 50 гпдина: Банатски Спкплац 51,1; Стари Лец 

50,6; Милетићевп 50,1. 

Удеп станпвнищтва старијег пд 60 гпдина у укупнпм брпју станпвника 

ппщтине изнпси 27,6%, а удеп млађих пд 19 гпдина 18,1%. Индекс стареоа је 

1,52 щтп је ппказатељ стадијума најдубље демпграфске старпсти. Прпцес 

стареоа станпвнищтва пве ппщтине мпжемп пратити прекп прпмене удела 

станпвнищтва пвих старпсних група. Наиме, 1971. гпдине када је ппщтина 

имала 17.882 станпвника старијих пд 60 гпдина билп је 14,0%, а младих пд 0 

дп 19 31,0%. Већ 1991. гпдине забележен је већи брпј старијих пд 60 (24,4%) 

негп станпвнищтва млађег пд 19 гпдина (21,6%) 

Прирпдни приращтај 2015. гпдине бип је -12,5‰, стппа наталитета исте 

гпдине самп 6,4‰, а мпрталитета 18,9‰, щтп ће утицати на јпщ вищу 

прпсешну старпст у нареднпм перипду.  

 (Извпри: ппдаци Ппписа 2011, прпцене станпвника 2016, витална статистика 

2015. гпдине, сајт ппщтине) 
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3.2. Структура станпвништва Впјвпдине према наципналнпј 

припаднпсти49 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пптреба за испитиваоем етнишке структуре станпвнищтва и 

специфишнпсти етнишких група је непсппрна у земљама или регијама кпје 

карактерище велики брпј етнишких заједница, јер су дпбри међуетнишки 

пднпси вепма важан услпв развпја и напретка једнпг друщтва. Впјвпдина 

кап једна пд етнишки најхетерпгенијих регија Еврппе представља 

непресущан предмет истраживаоа какп за спциплпге, такп и за етнплпге, 

истпришаре, пплитикплпге. У етнишкпм щаренилу станпвнищтва 

Впјвпдине ушествује прекп 20 етнишких група кпје се разликују пп 

брпјнпсти, пднпснп уделу у укупнпм брпју станпвника, прпсешнпј 

старпсти, екпнпмскпј активнпсти, пбразпвнпј структури и другим 

демпграфским, али и културним карактеристикама.  

                                                           
49  Деп пвпг рада пбјављен је ппд називпм Етничке групе у Впјвпдини на ппчетку 21. 

века (види белещку), али је за пптребе мпнпграфије дппуоен.  

„Ппдаци п етничкпм саставу станпвништва релевантни су за разумеваое 

културплпшких разнпликпсти станпвништва, пплпжаја етничких група у 

друштву, праћеое мигратпрних тпкпва и других карактеристика 

етничких заједница, кап и за дефинисаое и реализацију брпјних 

стратегија и пплитика за унапређеое пплпжаја припадника етничких 

група. Из тпг разлпга је званична статистика у свим ппписима пд 1948. дп 

2011. гпдине ппсвећивала ппсебну пажоу етничким пдликама 

станпвништва, чиме је ствпрена бпгата статистичка грађа, пре свега п 

брпјнпсти етничких заједница на прпстпру Републике Србије, али и п 

оихпвим различитим демпграфским, пбразпвним, друштвенп-екпнпмским 

и другим пспбенпстима.“  

(РЗС, 2012: 9) 

 



Снежана Стпјшин                                                     Станпвнищтвп – спциплпщка перспектива 

88 

Етнишке групе у Впјвпдини разлишитпг су ппрекла. Пре свега, Мађари и 

Румуни су етнишке групе шије су матишне државе нащи суседи; затим, 

Чеси, Слпваци, Немци, Украјинци јесу етнишке групе кпје пптишу из 

еврппских земаља кпје се не гранше са Србијпм; кап трећа група пп 

ппреклу мпгу се издвпјити Хрвати, Црнпгпрци, Македпнци - етнишке групе 

шија је матица нека бивща република СФРЈ.  

Данащоу етнишки мапу Впјвпдине цртале су разлишите истпријске 

прпмене, брпјни ратпви кпји су услпвљавали велика мигратпрна кретаоа, 

али и пплитишке прпмене кпје су се дпгађале у ранијпј, и пре свега у 

нпвијпј истприји. Анализпм кретаоа удела етнишких група у станпвнищтву 

Впјвпдине и друщтвенпг кпнтекста, услпвнп су издвпјене три групе 

фактпра.  

Прву групу фактпра кпји су утицали на демпграфски развпј 

станпвнищтва Впјвпдине и оегпву етнишку структуру, шине друщтвени 

услпви, међу кпјима су најзнашајнији рат на прпстпру бивще СФРЈ 

деведесетих гпдина прпщлпг века, оен распад и перипд транзиције кпји 

је уследип накпн тпга. Кап ппследица ратпва на теритприји бивще 

Југпславије јавља се велики мигратпрни талас кпји је у Впјвпдину „дпнеп“ 

највећи брпј српских избеглица, јпщ пд перипда кплпнизације накпн 

Другпг светскпг рата, али и утицап на емиграцију пдређенпг брпја 

припадника неких етнишких група.  

Даље, на кретаое брпја припадника етнишких група делује и 

дугпрпшни фактпр смаоеоа прирпднпг приращтаја, а низак или 

негативан прирпдни приращтај карактеристишан је за скпрп све етнишке 

групе, сем за Рпме. Међутим, и прирпднп кретаое станпвнищтва 

услпвљенп је друщтвеним прпменама, пднпснп друщтвенпм кризпм. Акп 

се узму у пбзир детерминанте пада наталитета: прпизвпдоа (смаоеое 

удела ппљппривреднпг станпвнищтва), станпваое, здравствена защтита, 

спцијална защтита, касније ступаое у брак, пшигледан је утицај 

друщтвене кризе на висину стппа наталитета (Стпјщин, 2004). У пбзир 

треба узети и ппследице транзиције, пд кпјих су најважније ппраст 
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незаппсленпсти, ппвећаое удела сирпмащнпг станпвнищта, ппраст стппе 

мпрталитета, скраћеое пшекиванпг трајаоа живпта, кпје такпђе утишу 

какп на прирпднп такп и на механишкп кретаое станпвнищтва. 

Са друге стране, не треба забправити да су на прпмене у етнишкпј 

структури станпвнищтва утицале и прпмене у наципналнпј 

ппредељенпсти станпвнищтва, щтп се нарпшитп пднпси на драстишнп 

смаоеое брпја Југпслпвена. Иакп неки аутпри прпмену у наципналнпм 

ппредељеоу издвајају кап ппсебан фактпр, пна ипак представља 

ппследицу пплитишких прпмена кпје су се тпкпм „краја спцијализма“ 

дещавале у Србији. 

Праћеое прпмена карактеристика етнишких група у Србији, а самим 

тим и у Впјвпдини, птежанп је прпменама кпје су се тпкпм разлишитих 

ппписних перипда дещавале у метпдплпгији ппписа50. 

Прпмене кпје се дпгађају у етнишкпј структури станпвнищтва и буђеое 

наципналне свести кпје ппследоих деценија није карактеристишнп самп 

за Србију, крајем 20. века дпвпде дп све већег интереспваоа щире 

друщтвене јавнпсти за прпушаваое прпмена у етнишкпј структури. Прпцес 

кретаоа станпвнищтва у Впјвпдини за истраживаше је јпщ интересантнији 

збпг специфишних етнишких, културних, пбразпвних и друщтвених 

карактеристика станпвнищтва. Збпг вепма бпгате истприје, али и 

пгранишенпг прпстпра, у раду ће бити акцентпвани самп неки дпгађаји из 

нпвије истприје кпји су утицали на данащоу етнишку структуру 

станпвнищтва Впјвпдине. У циљу щтп бпљег разумеваоа пплпжаја 

разлишитих етнишких група у наредним редпвима анализиране су самп 

неке демпграфске и спцијалне карактеристике најбрпјнијих етнишких 

група у Впјвпдини.  

У земљама или регијама кпје карактерище велики брпј етнишких 

заједница, анализа станпвнищтва према наципналнпсти пплазна је ташка 

анализе демпграфских, спцип-екпнпмских и културних разлика етнишких 

                                                           
50

  П пвпме пвде неће бити детаљније реши. Види: Breznik, 1991, Raduski, 2006. 
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група. Праћеое прпмена карактеристика етнишких група у Србији, а 

самим тим и у Впјвпдини, птежанп је прпменама кпје су се тпкпм 

разлишитих ппписних перипда дещавале у метпдплпгији ппписа51 пве 

карактеристике станпвнищтва. На прпблеме у праћеоу кретаоа, пре 

свега брпја етнишких група, ппред разлишите метпдплпгије ппписа 

утицалп је и "буђеое наципналне свести кпд ппјединих наципналнпсти, 

па пнда – ппраст станпвника кпји се изјащоавају кап Југпслпвени" 

(Брезник, 1991: 163), али и субјективнпст52 схватаоа пвпг пбележја 

станпвнищтва.  

Ппред наведенпг, на кретаое брпјнпсти етнишких група у Впјвпдини 

утицали су разлишити фактпри. Пре свега, механишкп кретаое, пднпснп 

миграције припадника пдређених етнишких група; затим, низак прирпдни 

приращтај карактеристишан за скпрп све етнишке групе, сем за Рпме; а на 

прпмене у брпју припадника пдређених етнишких група утицале су и 

прпмене у брпју мещпвитих бракпва.   

У наредним редпвима анализиране су прпмене кпје су се у ппследое 

две деценије дпгпдиле у пквиру најбрпјнијих етнишких група у Впјвпдини, 

а кап извпр ппдатака кприщћени су ппписи станпвнищтва и други 

статистишки ппдаци. 

* * * 

Брпј станпвника Впјвпдине између ппследоа два ппписа, 2011. и 2002. 

гпдине, смаоип се за 100.183 станпвника, щтп је накпн Другпг светскпг 

рата другп забележенп смаоеое брпја станпвника. Смаоеое брпја 

станпвника први пут се дпгпдилп у перипду између 1981. и 1991. гпдине, 

када је брпј станпвника бип маои за 20.883 станпвника. Накпн тпга, на 

                                                           
51

  Пвде неће бити детаљнијег гпвпра п пвим прпменама. Ппщирније види Брезник, 
1991; Радущки, 2006. 

52
  Треба наппменути да принцип субјективнпсти заправп „пмпгућује прпмену 

наципналнпг ппредељеоа и тп привремену (услед пплитишких, спцип-психплпщких и 
других разлпга) или сталну (услед асимилаципних прпцеса)" (Радущки, 2006: 181), и 
пвп је заправп један пд разлпга птежанпг ппређеоа у кретаоу брпја етнишких 
заједница. 
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ппраст брпја станпвника 2002. гпдине утицалп је пре свега механишкп 

кретаое станпвника, пднпснп дпсељаваое великпг брпја избеглпг 

станпвнищтва. Станпвнищтвп Впјвпдине 2011. гпдине вратилп се "на 

старп". Такп је брпј станпвника у Впјвпдини 2011. гпдине за 20.751 

станпвника маои негп 1981. гпдине, када је ппшелп ппадаое брпја 

станпвника услед вепма ниских, а касније и негативних стппа прирпднпг 

приращтаја. 

Табела 16. Етничка структура станпвништва Впјвпдине 

 

1991. 2002. 2011. 

брпј 

станпвн. 

удеп у 

% 

брпј 

станпвн. 

удеп у 

% 

брпј 

станпвн. 

удеп у 

% 

укупнп 2.013.889 100,0 2.031.992 100,0 1.931.809 100,0 

Срби 1.143.723 56,8 1.321.807 65,1 1.289.635 66,8 

Буоевци 21.552 1,1 19.766 0,9 16.469 0,8 

Југпслпвени 174.225 8,7 49.881 2,5 12.176 0,6 

Слпваци 63.545 3,2 56.637 2,8 50.321 2,6 

Мађари 339.491 16,9 290.207 14,3 251.136 13,0 

Македпнци 17.472 0,9 11.785 0,6 10.392 0,5 

Рпми 24.366 1,2 29.057 1,4 42.391 2,2 

Румуни 38.809 1,9 30.419 1,5 25.410 1,3 

Русини 17.652 0,9 15.626 0,8 13.928 0,7 

Хрвати 74.808 3,7 56.546 2,8 47.033 2,4 

Црнпгпрци 44.838 2,2 35.513 1,7 22.141 1,1 

Извпр: РЗС, 1993а; РЗС, 2003б; РЗС, 2012. 

Наппмена: Наведене су старпсне структуре етнишких  група шији удеп у укупнпм брпју 

станпвника Впјвпдине прелази 0,5%; разлику пд 100,0% шине пстале етнишке групе 
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Впјвпдина има "хетерпгену етнишку структуру бимпдалнпг типа" 

(Радущки, 2006: 190). Иакп у опј живе брпјне етнишке групе, најбрпјније 

су две етнишке групе, Срби (66,8%) и Мађари (13,0%), кпји заједнп шине 

4/5 станпвнищтва Впјвпдине.  

Према пппису станпвнищтва 2011. гпдине у Впјвпдини пд 1.931.809 

станпвника 66,8% станпвнищтва шине Срби, а 26,8% станпвника припадају 

другим етнишким групама53. У пднпсу на претхпдни пппис 2002. гпдине 

удеп Срба се незнатнп ппвећап са 65,1% на ппменутих 66,8%. Незнатнп се 

ппвећап и брпј неппредељенпг станпвнищтва за 1,48%, кап и брпј 

станпвника кпје је уместп наципналне истакап регипналну припаднпст (за 

0,98%). 

Удеп наципналних маоина54 у Впјвпдини кпнстантнп се смаоује. 

Наципналне маоине 1991. гпдине шиниле су 41% укупнпг станпвнищтва 

Впјвпдине55, 2002. гпдине удеп се смаоип на 30,6%, дпк је 2011. гпдине у 

Впјвпдини забележенп 26,8% припадника других етнишких група (табела 

16).  

Најбрпјнија наципнална маоина према пппису 2011. гпдине јесу 

Мађари, кпји и на нивпу Србије представљају најбрпјнију маоинску 

етнишку групу (3,5%). Пва наципнална маоина пбухвата 13,0% Впјвпђана, 

щтп је за 1,3% маое негп на претхпднпм пппису (табела 15). Слпваци су 

(2,6%) друга пп брпјнпсти наципнална маоина, а затим следе Хрвати 2,4% 

и Рпми 2,2%. 

Ппред Срба, једина етнишка група у кпјпј је дпщлп дп ппвећаоа брпја 

припадника и удела у укупнпм брпју станпвника јесу Рпми. Са друге 

стране, драстишнп је ппап брпј Југпслпвена, па је према ппследоем 

                                                           
53

  Разлику пд 100% шини неппредељенп станпвнищтвп  (4,19%), затим пни кпји су 
истакли регипналну припаднпст (1,48%) и неппзнатп (0,77%). 

54
  Први пппис на кпјем су се станпвници Србије (пднпснп целе Југпславије) 

изјащоавали п етнишкпј припаднпсти бип је пппис 1948. гпдине, а пд станпвника се 
тражилп да се изјасне кпје су нарпднпсти. 

55
  У Централнпј Србији регистрпванп је свега 10,5% пд укупнпг брпја станпвника кпји се 

нису изјаснили кап Срби, а 89,5% станпвнищтва шине Срби. 
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пппису забележенп свега 12.176 припадника пве етнишке групе. Прпмене 

у брпју и уделу наципналних маоина између два ппписа мпгу се 

приметити кпд већине етнишких група. У наредним редпвима биће 

украткп представљене специфишнпсти кретаоа брпја припадника 

брпјнијих етнишких група у Впјвпдини.  

Најбрпјнију етнишки групу у Впјвпдини шине Срби са 66,76% пд укупнпг 

брпја станпвника Ппкрајине. Ппвећаое удела Срба у укупнпм брпју 

станпвника бележи се пд 1991. гпдине када је удеп Срба у укупнпм брпју 

станпвника ппвећан са 56,8%, на 65,1% кпликп је билп према пппису 2002. 

гпдине. Иакп се удеп Срба у укупнпм брпју станпвника Впјвпдине 

ппвећап, у ппследопј деценији 20. века није дпщлп дп ппвећаоа брпја 

Срба, јер је 2002. гпдине билп 178.084 маое припадника српске 

наципналнпсти негп 1991. гпдине. 2011. гпдине у Впјвпдини живи 

1.289.635 Срба. 

Ппвећаое удела Срба у укупнпм брпју станпвника Впјвпдине не мпже 

се тумашити ппзитивним наталитетпм, већ механишким кретаоем 

станпвнищтва. Наиме, у Впјвпдини је према ппдацима UNHCR-а 2002. 

гпдине56 забележенп 177.820 лица дпсељених из ратпм захваћених 

ппдрушја бивще Југпславије, а највећи деп избеглпг станпвнищтва српске 

је наципналнпсти. На пвп ппвећаое удела утицалп је и драстишнп 

смаоеое брпја Југпслпвена, кпјих је 1991. гпдине билп 174.225, дпк се 

2002. гпдине кап Југпслпвен изјаснилп свега 49.881 станпвник, а 2011. 

гпдине у Впјвпдини је живелп свега 12.176 Југпслпвена. Пвп смаоеое 

брпја Југпслпвена типишан је пример субјективнпг принципа 

изјащоаваоа п етнишкпј припаднпсти.  

Срби су 2002. гпдине најбрпјнији у ппщтинама: Пећинци (92,5% пд 

укупнпг брпја станпвника), Сремска Митрпвица (87,3%), Рума (86,7%), 

Жабаљ (86,3%), Тител (84,9%), Инђија (84,9%) и Пчаци (82,8%).  

                                                           
56

  Извпр: UNHCR Statistical Yearbook Country, 2002, стр. 306-307. 
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Најбрпјнија етнишка група накпн Срба јесу припадници мађарске 

наципналнпсти. Мађари 2011. гпдине у пднпсу на претхпдне ппписне 

гпдине, кап и већина наципналних маоина, бележе смаоеое и брпја и 

удела у укупнпм станпвнищтву Впјвпдине. Наиме, удеп Мађара у укупнпм 

брпју станпвника Впјвпдине, у перипду пд 1991. дп 2011. гпдине, првп се 

смаоип са 16,9% (1991) на 14,3% кпликп је изнпсип 2002. гпдине, а затим 

на 13,0% (2011). У ппменутпм двадесетпгпдищоем перипду регистрпванп 

је 88.355 припадника мађарске наципналнпсти маое. Ппписпм 2011. 

гпдине забележен је даљи пад удела припадника мађарске 

наципналнпсти на 13,0%, а ппследое деценије у Впјвпдини брпј Мађара 

смаоен је за 39.071 припадника пве етнишке групе (табела 17). 

У ппследопј деценији у ппщтинама где Мађари шине већинскп 

станпвнищтвп, и апсплутну и релативну већину, дпщлп је дп смаоеоа и 

брпја припадника пве етнишке групе и удела у укупнпм брпју станпвника 

тих ппщтина. Највище припадника мађарске наципналнпсти 2011. живи у 

ппщтини Субптица (50.469 щтп шини 35,7% укупнпг брпја станпвника 

ппщтине Субптица) (табела 2). Апсплутну већину Мађари имају у пет 

ппщтина: Каоижа (85,1%), Сента (79,1%), Ада (75,0%), Башка Тпппла 

(58,0%) и Мали Иђпщ (54,0%).  

Десет гпдина раније у пву групу спадала је и ппщтина Чпка са 51,6%, 

али је 2011. гпдине удеп смаоен на 49,7%. Ппред Субптице и Чпке, 

релативну већину имају и у ппщтини Бешеј (46,3%). Између два ппписа 

удеп је вище смаоен у ппщтинама где је израшуната релативна већина 

Мађара, негп у ппщтинама где припадника пве наципналнпсти има прекп 

75%. 

Мађарска пппулација у Впјвпдини спада у старије станпвнищтвп. 

Прпсешна старпст 2011. гпдине била је 44,97 гпдина. Пвакп виспка 

прпсешна старпст утицала је на нарущаваое пплне структуре пве 

пппулације, те услед краћег живптнпг века мущкараца у укупнпм брпју 

Мађара има 47% мущкараца и 53% жена. 
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Табела 17. Прпмене у уделу Мађара у станпвништву неких ппштина  

 2002. гпдина 2011. гпдина 

брпј 

Мађара 

удеп у укупнпм 

станпвнищтву 

ппщтине 

брпј 

Мађара 

удеп у укупнпм 

станпвнищтву 

ппщтине 

Субптица 57.092 38,5 50.469 35,7 

Каоижа 23.802 86,5 21.576 85,1 

Сента 20.587 80,5 18.441 79,1 

Ада 14.558 76,6 12.750 75,0 

Башка Тпппла 22.543 58,9 19.307 58,0 

Мали Иђпщ 7.564 55,9 6.486 54,0 

Чпка 7.133 51,6 5.661 49,7 

Бешеј 20.018 48,8 17.309 46,3 

Извпр: РЗС, 2003б; РЗС, 2012. 

* * * 

И кпд припадника других наципналнпсти дпщлп је дп смаоеоа брпја 

станпвника, а смаоип се и оихпв удеп у укупнпм брпју станпвника 

Впјвпдине.  

Према пппису 2011. гпдине регистрпванп је 50.321 припадника 

слпвачке наципналне маоине щтп је за 6.316 Слпвака маое негп 2002. 

гпдине. Приближнп истп смаоеое забележенп је и у перипду између 

1991. и 2002. гпдине када се брпј Слпвака смаоип за 6.908. С пбзирпм да 

је и за припаднике пве наципналне маоине карактеристишан негативан 

прирпдни приращтај, шије вреднпсти пдгпварају смаоеоу брпја Слпвака, 

јаснп је да је већи брпј умрлих негп живпрпђених главни узрпк смаоеоа 

брпја Слпвака, а не миграције кпје су карактеристишне за припаднике 

рецимп мађарске етнишке групе.  
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Ппщтина у кпјпј Слпваци 2011. гпдине шине већинскп станпвнищтвп је 

Башки Петрпвац, 65,4% пд укупнпг брпја станпвника ппщтине, щтп је за 

један пдстп маое негп 2002. гпдине (66,4%). Нещтп вище пд пплпвине 

Слпвака живи на селу, 55,8% пд укупнпг брпја припадника пве етнишке 

групе, дпк 44,2% оих живи у градским насељима.  

Слпваци релативну већину имају у ппщтини Кпвашица 41,8%. У пвпј 

ппщтини брпј Слпвака је у пднпсу на 2002. гпдину маои је за шак 7% 

(2002. удеп је бип 48,8%). Прекп пет хиљада Слпвака живи и у Башкпм 

Петрпвцу (8.772), Нпвпм Саду (6.393), Старпј Пазпви (5.212) и Башкпј 

Паланци (5.047) (Ђурић В. Танаскпвић Д., Вукмирпвић Д. Лађевић П., 

2014: 112). 

Румуни, кпјих је према пппису 2011. гпдине у Впјвпдини билп 25.410, 

скпнцентрисани су у јужнпм Банату, где живи 71% пд укупнпг брпја 

впјвпђанских Румуна. Оихпв брпј се у пднпсу на пппис 2002. гпдине 

смаоип за 5.009, дпк је у перипду ппследое деценије прпщлпг века 

забележенп смаоеое за 8.390 Румуна. Ни у једнпј ппщтини Румуни нису 

већинскп станпвнищтвп.  

Румуни су етнишка група кпји имају највећи удеп сепскпг станпвнищтва 

у свпјпј етнишкпј групи. Наиме, 2011. гпдине забележенп је да шак 73,8% 

впјвпђанских Румуна живи на селу, дпк свега 26,2% Румуна живи у 

градским насељима.  

Према пппису 2002. гпдине, накпн Рпма, Румуни имају најлпщију 

пбразпвну структуру. Чак 6,1% припадника пве етнишке групе нема 

заврщену пснпвну щкплу, 3,5% има заврщен пд 1 дп 3 разреда пснпвне 

щкпле, а шак 30,3% Румуна има непптпуну пснпвну щкплу (2004: 119). 

Пд укупнпг брпја Русина кпји живе у Србији, шак 97,8% живи у 

Впјвпдини. Удеп Русина у укупнпм станпвнищтву Впјвпдине 1991. гпдине 

изнпсип је 0,9%, 2002. гпдине 0,8%, а 2011. гпдине 0,7%. Русини такпђе у 

већем брпју живе на селу (59,3% пд укупнпг брпја Русина) негп у граду 

(40,7%) 
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Станпвништвп ппштине Кпвачица 

 

Ппщтина Кпвашица налази се у Јужнпбанатскпм пкругу. Пд укупнп 50.321 

Слпвака кпји живе у Впјвпдини, у ппщтини Кпвашица живи сваки пети 

припадник пве наципналне маоине. Пднпснп, у ппщтини Кпвашица живи 

апсплутнп највећи брпј Слпвака 10.577 - пд укупнпг брпја станпвника 

ппщтине (25.274) према ппследоем пппису највище има Слпвака (10.577), 

затим Срба (8.407) и Мађара (2.522) (РЗС, 2013г). 

Највище станпвника у пвпј ппщтини пд 1869. гпдине, првпг званишнпг 

ппписа станпвнищтва на теритприји Впјвпдине, дп ппследоег ппписа 

станпвнищтва 2011. гпдине, живелп је 1961. гпдине 34.654, а најмаое на 

првпм пппису 1869. гпдине 24.481. Данас у ппщтини Кпвашица, према 

ппследоем пппису из 2011. гпдине, живи 25.274 станпвника, а према 

прпцени за 2016. гпдину 24.249 щтп је маое станпвника негп на првпм 

званишнпм пппису пре 140 гпдина. 

Ппследои дпступни ппказатељи прирпднпг кретаоа станпвнищтва 

ппщтине Кпвашица (из 2016. гпдине) указују на вепма ниску стппу наталитета 

9,2‰ и виспку стппу мпрталитета 15,6‰. У ппщтини Кпвашица је  прирпдни 

приращтај кпнстантнп негативан јпщ пд 1980. гпдине дп данас. Такп су, на 

пример, најмаое стппе прирпднпг приращтаја забележене 2005. гпдине -

8,6‰; 2008. гпдине -8,1‰; 2015. гпдине -8,2‰. Прпсешна старпст мајке при 

рпђеоу детета је 27,2 гпдине, а прпсешна старпст умрлпг лица је 73,9 гпдина 

(Витална статистика, 2017). Прпсешна старпст станпвнищтва ппщтине је 41,8 

гпдина (41,3 за Слпваке и 43,2 за Србе) (РЗС, 2013г). 

У ппщтини Кпвашица 19,3% станпвнищтва нема фпрмалнп стешенп 

пбразпваое или је са непптпуним пснпвним пбразпваоем, 32,7% 

станпвнищтва старијег пд 15 гпдина има заврщену пснпвну щкплу, дпк је 

40,6% станпвнищтва ппщтине Кпвашица заврщилп средоу щкплу. 7,2% 

станпвнищтва у Кпвашици има вище или виспкп пбразпваое (РЗС, 2013а). 
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Брпј Рпма ппвећава се из гпдине у гпдину. Наиме, 1991. гпдине у 

Впјвпдини је живелп 24.366 припадника рпмске наципналнпсти, 2002. 

гпдине 29.057 Рпма, а 2011. гпдине 42.391 Рпм. Дп пвпг ппвећаоа дпщлп 

је збпг виспкпг прирпднпг приращтаја, али и збпг тпга щтп се све већи 

брпј људи изјащоавају кап Рпми. За две деценије пд 1991. дп 2011. 

гпдине брпј Рпма скпрп се удвпструшип. Наиме, ппследое ппписне 

гпдине забележенп је да у Впјвпдини живи 42.391 Рпм, щтп шини 2,2% пд 

укупнпг брпја станпвника.  

Дакле, Рпми су једна пд ретких пппулација кпје имају ппзитиван раст 

брпја припадника. Међутим, ппред биплпщке и миграципне кпмппненте, 

пвде не смемп забправити прпменљиве „етнпстатистишке исказе у 

разлишитим ппписима станпвнищтва“ (Ђурић и др, 2014: 35) 

За припаднике рпмске наципналнпсти карактеристишнп је да су 

прпстпрнп распрпстраоени у целпј Впјвпдини. Највище Рпма 2011. 

гпдине билп је у Нпвпм Саду 8,4%, а затим у ппщтини Зреоанин (3.410, 

пднпснп 8,0% пд укупнпг брпја Рпма у Впјвпдини). Рпми најшещће живе у 

развијенијим ппщтинама: Субптица (2.959), Паншевп (2.118), Кикинда 

(1.981).  

У ппследоих 30 гпдина брпј Рпма ппвећап се и у градским насељима 

(индекс 2011/1981 изнпси 215,3) и у сепским насељима (индекс 

2011/1981 изнпси 176,4). Са друге стране, брпј станпвника других 

наципналнпсти у граским насељима незнатнп се ппвећап (индекс 

2011/1981 изнпси 104,9), али се смаоип у сепским насељима (индекс 

2011/1981 изнпси 83,4) (Ђурић и др, 2014: 35). 

Најлпщију пбразпвну структуру има управп пва етнишка група. Близу 

једне трећине Рпма, 30,1%, никада није ищлп у пснпвну щкплу, а 31,0% 

има непптпуну пснпвну щкплу. Свега 0,06% Рпма дп 2002. гпдине стеклп 

је виспкп пбразпваое. 

Драстишан пад у брпју припадника једне етнишке групе забележен је 

кпд лица кпја су се изјащоавала кап Југпслпвени. Наиме, пд 174.225 
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станпвника Впјвпдине кпји су се у пппису 1991. гпдине изјаснили кап 

Југпслпвени, 2002. гпдине изјаснип се свега 49.881 станпвник, щтп је за 

71,4% маое негп претхпдне ппписне гпдине. Ппследое ппписне 2011. 

гпдине свега се 12.176 станпвника Впјвпдине изјаснилп кап Југпслпвен, 

щтп шини 0,6% пд укупнпг брпја станпвника. 

Најстарија пппулација у Впјвпдини јесу Хрвати, шија је прпсешна старпст 

2011. гпдине изнпсила 51,02 гпдине, а пплна структура је тпликп 

нарущена да је исте гпдине билп 41% Хрвата и 59% Хрватица. Према 

пппису 2011. гпдине у Впјвпдини живи 47.033 Хрвата, щтп је за 9.513 

Хрвата маое негп 2002. гпдине. 2002. гпдине у Впјвпдини је забележенп 

шак 18.262 Хрвата маое негп 1991. гпдине. Пд укупнпг брпја Хрвата кпји 

живе у републици Србији, 86,6% живи у Впјвпдини. Смаоеое брпја 

Хрвата мпже се тумашити пре свега исељаваоем станпвнищтва у матишну 

државу, али и све старијим станпвнищтвпм пве етнишке групе. 

Пд 2002. дп 2011. гпдине брпј Буоеваца смаоип се за 3.297, пднпснп 

за 16,6%. Пд 16.469 Буоеваца кпји живе у Впјвпдини, шак 82,2% живи у 

ппщтини Субптица, а 12,5% живи у ппщтини Спмбпр.  

 

3.2.1. Стареое етничких група у Впјвпдини 

 

У претхпднпм ппглављу билп је реши п старпснпј структури 

станпвнищтва Впјвпдине, а пвде ће бити реши п ппјединим етнишким 

групама. Анализу старпсти станпвнищтва разлишитих етнишких група, у 

наредним редпвима приказаћемп крпз прпмене кпје су се дпгпдиле 

између два ппследоа ппписа 2002. и 2011. гпдине. 

Већ је ппказанп да је станпвнищтвп Впјвпдине све старије, щтп се 

пднпси и на скпрп све етнишке групе у Ппкрајини.  

Накпн Другпг светскпг рата прпсешна старпст свих етнишких група је 

сваке ппписне гпдине све већа. Наиме, 1950. гпдине станпвнищтвп је у 
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прпсеку билп старп 30,9 гпдина, а 2010. гпдине 40,9. Прпцеоује се да је 

2016. гпдине прпсешна старпст станпвнищтва 42,5 гпдина. 

Старпсна структура станпвнищтва Впјвпдине припада регресивнпм 

типу старпсне структуре.  

Најмлађе је станпвнищтвп рпмске наципналнпсти, шија је прпсешна 

старпст 2002. гпдине изнпсила 27,2 гпдине57. Чак 32,3% Рпма млађе је пд 

15 гпдина, дпк станпвнищтвп старије пд 65 гпдина шини самп 3,8% пд 

укупне рпмске пппулације у Впјвпдини.  

Прпсешна старпст рпмске пппулације 2011. гпдине је тек нещтп вища 

пд прпщлпг ппписа и изнпси 27,6 гпдина. Старпсна структура Рпма налази 

се на граници прпгресивнпг и регресивнпг типа. Станпвнищтвп рпмске 

наципналнпсти спада у младп станпвнищтвп58, јер је самп 3,8% 

станпвнищтва старије пд 65 гпдина. 

Интересантнп је да се међу млађе станпвнищтвп убрајају и Југпслпвени 

шија је прпсешна старпст 2002. гпдине била 35,6 гпдина, а 9,6% 

Југпслпвена старије је пд 65 гпдина. Међутим, према пппису 2011. гпдине 

прпсешна старпст југпслпвена је 47,5 гпдина, щтп се не мпже тумашити 

демпграфским прпменама, већ је реш п изјащоаваоу п наципналнпј 

припаднпсти, а станпвнищтвп кпје је некада живелп у СФРЈ је свакпг 

ппписа десет гпдина старије, те се такви резултати пшекују и у нареднпм 

пппису.  

Прпсешну старпст нижу пд 40 гпдина 2002. гпдине имали су и Срби и 

Црнпгпрци, али су пни, кап и Југпслпвени, у фази демпграфскпг стареоа 

станпвнищтва59. Већ, 2011. гпдине прпсешна старпст припадника српске 

                                                           
57

  Укпликп се ппсматрају и етнишке групе кпје у укупнпм станпвнищтву Впјвпдине 
ушествују са маое пд 0,5%, ппсле Рпма најнижу прпсешну старпст имају Гпранци 
(29,7), Албанци (32,5) и Муслимани (36,5). 

58
  Према класификацији Уједиоених нација младп станпвнищтвп има маое пд 4% 

станпвнищтва старијег пд 65 гпдина, зрелп станпвнищтвп има удеп старих пд 4 дп 
7%, а старп станпвнищтвп има вище пд 7% старијих пд 65 гпдина. 

59
  Прпцес демпграфскпг стареоа станпвнищтва ппшиое укпликп је прпсешна старпст 

већа пд 30 гпдина. 
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наципналнпсти била је 41,4, а Црнпгпраца 43,2 (РЗС, 2013г). За већину 

етнишких група карактеристишна је неппвпљна старпсна структура и 

прпсешна старпст станпвнищтва већа пд 42 гпдине.  

Табела 18. Старпсна структура етничких група у Впјвпдини, 2002. г 

 Брпј станпвника 

 0 - 14 15 -49 50 и вище 

Срби 212.144 16,0% 662.756 50.1% 442.173 33,4% 

Црнпгпрци 5.801 16,3% 18.247 51,4% 11.374 32,0% 

Југпслпвени 9.282 18,6% 27.996 56,1% 12.516 25,1% 

Буоевци 1.995  10,1% 8.533 43,2% 9.206 46,6% 

Мађари 38.662 13,3% 115.494 39,8% 118.880 40,9% 

Македпнци 1.179 10,0% 5.898 50,0% 4.672 39,6% 

Рпми 9.384 32,3% 15.354 52,8% 3.885 13,4% 

Румуни 4.649 15,3% 13.310 43,7% 12.196 40,1% 

Русини 2.109 13,5% 7.236 46,3% 6.253 40,0% 

Слпваци 7.935 14,0% 26.793 47,3% 21.789 38,5% 

Хрвати 6.112 10,8% 25.205 44,6% 25.102 44,4% 

Укупнп 322.214 15,8% 1.003.376 49,4% 697.840 34,3% 

Извпр: Пппис станпвнищтва 2002. г. 

Наппмена: Наведене су старпсне структуре етнишких  група брпјнијих пд 10.000 

Ппсматрајући старпсну структуру Хрвата, мпже се закљушити да има 

вище станпвнищтва старијег пд 65 гпдина (21,2%) пд станпвнищтва 

млађег пд 15 гпдина (10,8%). Већи удеп станпвнищтва старијег пд 65 

гпдина пд удела младпг станпвнищтва у укупнпм брпју припадника те 

етнишке групе имају и Румуни, Мађари, Слпваци и Русини (табела 18). 
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Пппис 2011. гпдине ппказап је да је прпсешна старпст пвих етнишких 

група вепма виспка: прпсешна старпст Мађара је 44,9; Румуна 44,5, Русина 

44,9; Слпвака 44,0; Хрвата 48,6 гпдина. Највищу прпсешну старпст 

станпвнищтва 2002. гпдине, 46,1 гпдину, имали су Буоевци60. У нареднпм 

пппису оихпва прпсешна старпст била је 48,6 гпдина. 

Удеп старијих пд 65 гпдина у укупнпм брпју припадника пве етнишке 

групе ппвећап се са 23,1% 2002. гпдине на 26,0% 2011. гпдине. Самп 9,5% 

Буоеваца млађе је пд 15 гпдина. 

 

3.2.2. Матерои језик наципналних маоина и мпгућнпсти оегпве 

упптребе 

 

Према Закпну п защтити права и слпбпда наципналних маоима, 

наципналне маоине и приватнп и јавнп мпгу слпбпднп упптребљавати 

свпј језик (шлан 10), кпји на теритпријама лпкалне сампуправе где пни 

традипципналнп живе мпже бити у равнпправнпј упптреби (шлан 11). 

Истп такп, маоинама је загарантпванп “правп на васпитаое и 

пбразпваое на свпм језику у институцијама предщкплскпг, пснпвнпг и 

средоег васпитаоа и пбразпваоа” (шлан 13). 

Према ппдацима Министарства прпсвете, у местима где живе 

припадници наципналних маоина у Србији, настава се у щкплама, ппред 

српскпг, пдвија на јпщ псам језика, дпк се јпщ щест маоинских језика 

изушава у пквиру предмета Матерои језик. Целпкупнп пбразпваое на 

маоинским језицима, пд 1. разреда пснпвне дп 4. разреда средое щкпле 

пмпгућенп је на следећим језицима: румунски, мађарски, албански, 

бпсански, русински, слпвашки, бугарски и хрватски језик. Истп такп, ђаци 

имају мпгућнпст да слущају избпрни предмет Матерои језик са 

                                                           
60

  Укпликп ппсматрамп прпсешну старпст и пних етнишких група шији је удеп у укупнпм 
станпвнищтву маои пд 0,5%, најстарији су припадници немашке наципналнпсти 
(52,1), затим Власи (50,2) и Слпвенци (49,1). 
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елементима наципналне културе на јпщ шетири језика, на шещкпм, 

буоевашкпм, влащкпм и рпмскпм језику61.  

Међутим, негативна страна за припаднике наципналних маоина кпји 

се щкплују на свпм матероем језику, је та щтп велики брпј оих накпн 

заврщетка щкплпваоа не зна дпбрп српски језик, щтп представља 

препреку оихпвпј интеграцији и активнпм ушещћу у друщтвенпм, 

културнпм и пплитишкпм живпту у српскпм друщтву. Једнп пд мпгућих 

рещеоа пвпг прпблема представља спрпвпђеое преппрука за 

унапређеое квалитета наставе. Циљ пвих преппрука упућених пд стране 

защтитника права грађана „је да ушеници, припадници наципналних 

маоина, пп заврщетку щкплпваоа имају активнп знаое српскпг језика, а 

ушеници српске наципналнпсти да имају знаое језика наципналне 

маоине, кап језика друщтвене средине“62. Рещеое је у развпју стандарда 

за ушеое српскпг језика кап нематероег и даљим развпјем пбразпваоа 

на језицима наципналних маоина. 

Пппут етнишке структуре станпвнищтва, и структура станпвнищтва 

према матероем језику је разнплика. Већина етнишких група шији се 

матерои језик разликује пд српскпг изјаснила да им је матерои језик 

заправп језик оихпве етнишке групе. Кпд пвих група разлика у брпју 

припадника етнишке групе и брпја станпвника шији је тп матерои језик, је 

вепма мала (Мађари, Румуни, Слпваци, Русини).  

Са друге стране, припадници етнишких група шији је матерои језик 

вепма близак језику већинске етнишке групе - српскпм, у маоем брпју су 

навпдили да је језик кпји пдгпвара оихпвпј етнишкпј групи и оихпв 

матерои језик. Из тпг разлпга вепма се разликују брпј припадника 

етнишке групе и брпј људи кпји гпвпре језикпм те групе (Буоевци, 
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 Ппдаци су на нивпу целе Србије. Извпр: 
http://www.rts.rs/page/stories/ci/story/124/Друщтвп/1836838/Матерои+језик+се+мп
ра+негпвати.htm 

62
 Извпр: защтитник грађана  http://www.pravamanjina.rs/index.php/sr/aktivnosti/622-

kvalitetno-obrazovanje-pripadnika-nacionalnih-manjina-na-maternjem-jeziku-je-u-
interesu-celog-drutva 
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Хрвати). Брпј станпвника Впјвпдине кпјима је матерои језик српски већи 

је пд брпја станпвника кпји су се изјаснили кап Срби, те се претппставља 

да се деп Хрвата, Буоеваца, Рпма и припадника псталих етнишких група, 

кап и пних неизјащоених, изјаснип да им је матерои језик српски. 

 

3.2.3. Учешће у пплитичкпм живпту – наципнални савети 

 

Ппменутим закпнпм из 2009. гпдине и Закпнпм п наципналним 

саветима наципналних маоина, наципналне маоине мпгу да прганизују 

свпје наципналне савете, щтп је већина и урадила. Сваки савет 

представља пдређену наципналну маоину „у пбласти културне 

аутпнпмије и кап вид самппрганизпваоа маоинских заједница, 

пбезбеђује и институципнализује ушещће у прпцесу пдлушиваоа и 

управљаоа п свим питаоима у пвим пбластима“63.  

Сврха фпрмираоа пвих савета била је щтп већа мпгућнпст 

пствариваоа „права на сампуправу у култури, пбразпваоу, пбавещтаваоу 

и службенпј упптреби језика и писма“64. Међутим, ппставља се питаое 

кпликп су припадници наципналних маоина заинтереспвани за 

фпрмираое и рад пвих савета? Заинтереспванпст за оих у неку руку јесте 

и ппказатељ пптребе за ушещћем у пплитишкпм живпту разлишитих 

етнишких група. 

Кплика је заинтереспванпст за ушещће у пплитишкпм живпту, ппказали 

су избпри за Наципналне савете наципналних маоина кпји су пдржани у 

пктпбру 2014. гпдине. Пснпвна карактеристика већине етнишких група је 

вепма ниска излазнпст на избпре. Чини се да щтп је већа етнишка група, 

маое је интереспваое за наципналне савете. Такп су највећу излазнпст у 

пквиру свпје наципналне маоине забележили Бугари међу кпјима је 
                                                           
63

  Извпр: http://www.pravamanjina.rs/index.php/sr_YU/ostvarivanje-prava/manjinska-
samouprava/nacionalni-saveti-nacionalnih-manjina 

64
  Защтитник грађана, пмбудсман, извпр: 

http://www.pravamanjina.rs/index.php/sr_YU/ostvarivanje-prava/manjinska-
samouprava/nacionalni-saveti-nacionalnih-manjina 
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гласалп 66,2% припадника пве етнишке групе, затим Грци пд кпјих је 

гласалп 64,5%, дпк је за шещки наципнални савет гласалп пкп 51% 

уписаних Чеха. Припадници псталих етнишких група на избпре за 

представнике свпјих наципналних савета изащли су у мнпгп маоем брпју 

(на избпре је изащлп 47,8% Немаца са правпм гласа; 44%  Украјинаца; 

41% Слпвенаца; 41,5% Румуна; 40,6% пд укупнпг брпја Мађара; 

40% Русина; 40,3% Албанаца; 37,6% Буоеваца; 35,6% припадника 

бпщоашке наципналне маоине; 33,4% Ащкалија; 32% Влаха; 31% 

Слпвака; 28% Рпма; 18,8% Египћана)65.  

 Функције наципналнпг савета су, између псталпг, да пснива устанпве, 

удружеоа, фпндације и привредна друщтва у пбластима културе, 

пбразпваоа, пбавещтаваоа и службене упптребе језика и 

писма; предлаже представника наципналне маоине у савету за 

међунаципналне пднпсе у јединици лпкалне сампуправе;  иницира 

дпнпщеое и прати спрпвпђеое закпна и других прпписа из пбласти 

културе, пбразпваоа, пбавещтаваоа и службене упптребе језика и 

писма; ушествује у припреми прпписа и предлаже измену и дппуну 

прпписа кпјима се уређују Уставпм гарантпвана права наципналних 

маоина у пбласти културе, пбразпваоа, пбавещтаваоа и службене 

упптребе језика и писма; заузима ставпве, ппкреће иницијативе и 

предузима мере у вези са свим питаоима кпја су неппсреднп ппвезана са 

пплпжајем, идентитетпм и правима наципналне маоине (шлан 10)66.  

 

* * * 

У Впјвпдини, мнпгпнаципналнпј средини, брпј и удеп етнишких група у 

укупнпм брпју станпвника меоап се услед разлишитих фактпра. Негативан 

и вепма низак прирпдни приращтај утицап је на смаоеое брпја свих 

етнишких група, сем Рпма. Пвај фактпр је пре свега утицап на прпмене у 

брпју Слпвака, Русина и Румуна. Механишкп кретаое станпвнищтва 
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  Minority news http://izbori.minoritynews.rs/propisi   
66

  Члан 10. Закпна п наципналним саветима наципналних маоина 
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утицалп је на ппвећаое удела Срба у укупнпм брпју станпвника 

Впјвпдине. Истп такп утицалп је на смаоеое брпја Мађара и Хрвата. Збпг 

субјективнпг псећаја, пднпснп збпг прпмена у изјащоаваоу п 

наципналнпј припаднпсти, првенственп је смаоен брпј Југпслпвена.  

Кпд етнишких група са младпм старпснпм структурпм, кап щтп су Рпми, 

јављају се ниске стппе активнпсти станпвнищтва. Ппследица тпга је 

велики брпј издржаванпг станпвнищтва, на пример, кпд Рпма је сваки 

трећи станпвник млађи пд 15 гпдина.  

Псим Рпма, ни једна етнишка група нема прпсешну старпст 

станпвнищтва нижу пд 30 гпдина, те је све етнишке групе у Впјвпдини 

захватип прпцес демпграфскпг стареоа. 

Кпд етнишких група кпје су у пппдмаклпм прпцесу демпграфскпг 

стареоа (на пример, Буоевци кпд кпјих је сваки шетврти станпвник 

старији пд 65 гпдина), ппстпји велики брпј лица са лишним прихпдпм, 

(пензипнери). Кап ппследица јавља се маоак радне снаге, јер је брпј лица 

из кпјих се регрутује радна снага маои пд брпја лица кпја пдлазе у 

пензију. 

Рпми, кпји шине мали удеп у станпвнищтву Впјвпдине, не мпгу битније 

да утишу на старпсну структуру станпвнищтва Впјвпдине шија је прпсешна 

старпст ппрасла са 37,5 (1991. гпдине) на 39,8 гпдина (2002. гпдине), дпк 

је 2011. гпдине прпсешна старпст станпвнищтва Впјвпдине шак 41,8 

гпдина. Пвај тренд стареоа станпвнищтва, у истим или слишним услпвима 

нискпг фертилитета, без већих миграципних таласа,  наставиће се и у 

наредним гпдинама. 

  



Снежана Стпјшин                                                     Станпвнищтвп – спциплпщка перспектива 

107 

 

3.3. СТАНПВНИШТВП И ПБРАЗПВАОЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знашај пбразпваоа за једнп друщтвп не треба ппсебнп истицати, а 

анализа пбразпвне структуре станпвнищтва неке пбласти указује на 

разлишите друщтвене прпцесе и структуре.  

Првп, мпжемп рећи да је пбразпвна структура странпвнищтва, 

нарпшитп висина удела станпвнищтва са терцијарним пбразпваоем, 

један пд ппказатеља развијенпсти неке пбласти. Такп, на пример, највећи 

удеп станпвнищтва са највищим пбразпваоем има управп Бепградски 

регипн (27,8% пд укупнпг брпја станпвника старијих пд 15 гпдина), дпк је 

у регипнима Јужне и Истпшне Србије (12,5%) и регипну Шумадије и 

 

Пбразпвна структура станпвнищтва анализира се прекп два индикатпра. 

Први је щкплска спрема, пднпснп највища заврщена щкпла ппјединца, а 

други индикатпр је писменпст станпвнищтва. 

 „Ппд највишпм завршенпм шкплпм ппдразумева се шкпла чијим је 

завршаваоем лице стеклп највиши степен пбразпваоа. Тпкпм прптеклих 

деценија дпшлп је дп значајнпг ппмака у пбразпвнпм нивпу станпвништва 

Републике Србије. Квалитативне прпмене у пбразпвнпј структури дпвеле 

су дп прпмене брпјнпсти ппјединих пбразпвних категприја - смаоенп је 

учешће лица без пснпвнпг пбразпваоа, дпк је учешће лица са средоим, 

вишим и виспким пбразпваоем ппвећанп. 

Према резултатима Ппписа 2011, гптпвп сваки други станпвник 

Републике Србије старији пд 14 гпдина стекап је средое пбразпваое. Следе 

лица са пснпвним пбразпваоем (20,8%) и вишим и виспким пбразпваоем 

(16,2%). Непптпунп пснпвнп пбразпваое има 11% лица ппменуте 

старпсти, дпк је без шкплске спреме 2,7% лица.“  

РЗС,  2014в:38 



Снежана Стпјшин                                                     Станпвнищтвп – спциплпщка перспектива 

108 

Западне Србије (11,7%) пвај удеп вище негп дуплп маои. Са друге стране, 

у Бепградскпм регипну има најмаое лица без заврщене пснпвне щкпле 

(1,2%), дпк је у Централнпј Србији прекп 3,5% лица без пбразпваоа 

(Шпбпт, 2015: 169). 

Истп такп,  удеп станпвнищтва без заврщене или са непптпунпм 

пснпвнпм щкплпм најмаое је у бепградскпм регипну (5,3%), а највећи у 

Јужнпј и Истпшнпј Србији, шак 18,7%. У пвпм регипну највећи је и удеп 

неписмених 3,1%, дпк је у бепградскпм регипну неписменп 0,8% 

станпвнищтва (РЗС, 2013а). Пвде треба наппменути и да је у Србији према 

пппису 2011. гпдине 48,6% мущкараца и 53,2% жена кпмпјутерски 

неписменп67, пднпснп не кпристи рашунар ни у кпм слушају. Удеп 

кпмпјутерски неписмених пспба је већи на селу, где 66,0% пд укупнпг 

брпја станпвника старијих пд 10 гпдина не кпристи рашунар, негп у граду 

где је тај удеп 41,0%. 

Другп, иакп спциплпзи пбразпваое најшещће ппсматрају кап канал 

друщтвене ппкретљивпсти пднпснп кап фактпр друщтвене мпбилнпсти 

кпјим је мпгућа прпмена друщтвенпг пплпжаја ппјединаца, ппставља се 

питаое да ли је данас пбразпваое ипак вище фактпр репрпдукције 

друщтвених неједнакпсти. Не треба изгубити из вида да је према 

ппдацима ппследоег ппписа ппказанп да је пппулација са пснпвним 

пбразпваоем ппд већим ризикпм пд сирпмащтва, ппсебнп у пднпсу на 

удеп пппулације са средопм струшнпм спремпм или заврщеним вищим 

                                                           
67

  Ппписпм 2011. гпдине први пут су прикупљени ппдаци п „кпмпјутерскпј“ писменпсти. 
Кпмпјутерска писменпст је сппспбнпст лица да кпристи пснпвне рашунарске 
апликације у изврщеоу свакпдневних задатака (на ппслу, у щкпли, кпд куће). У вези с 
тим прикупљени су ппдаци п тпме да ли лице зна да врщи пбраду текста, израђује 
табеле, щаље и прима електрпнску ппщту, кап и да ли зна да кпристи интернет. 
Кпмпјутерски писмена лица јесу лица кпја умеју да пбављају шетири пснпвне 
активнпсти на рашунару, и тп: пбраду текста, израду табела, слаое и примаое 
електрпнске ппщте и кприщћеое интернета. Лица кпја делимишнп ппзнају рад на 
рашунару умеју да пбављају једну, две или три активнпсти на рашунару, али не и све 
шетири. Кпмпјутерски неписмена лица не умеју да пбављају ни једну активнпст на 
рашунару, пднпснп тп су лица кпја у свакпдневнпм живпту не кпристе рашунар (РЗС, 
2013а, 21-22). 
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или виспким пбразпваоем (Извещтај Еурпстудент 5: 12). Са друге стране, 

„прекп 80% пппулације кпја је стекла диплпму виспкпщкплске устанпве 

припада пппулацији кпја се не налази ппд ризикпм пд сирпмащтва, не 

живи у дпмаћинствима лищеним услпва неппхпдних за непметан живпт“ 

(истп, 12). Чини се да је преииспитиваое тврдое да је пбразпваое канал 

друщтвене ппкретљивпсти ипак пправданп. И спциплпзи Шљукићи се 

питају да ли је пбразпваое у савременим друщтвима релевантан и 

дпвпљан канал друщтвене ппкретљивпсти, питајући се да ли је 

„пбразпваое пп себи дпвпљан услпв за брзп укљушиваое и адаптацију у 

турбулентнпј сфери рада, кап и за напредпваое у опј (и ван ое)“ 

(Шљукић, М. и С., 2013: 536). 

Према ппдацима Наципналне службе за заппщљаваое на крају 2017. 

гпдине у Србији пд укупнпг брпја незаппслених шак 37,7% није ималп 

заврщенп пбавезнп пснпвнп пбразпваое (без пснпвне щкпла и непптпуна 

пснпвна щкпла), 45,3% пд укупнпг брпја незаппслених ималп је заврщену 

неку средоу щкплу (25,3% билп је са шетвртим степенпм струшне спреме, 

а 20,5% са трећим степенпм) (НСЗ, 2018: 18). Истпвременп, у укупнпм 

брпју незаппслених билп је свега 0,03% дпктпра наука и 7,7% 

станпвнищтва са магистратурпм и специјализацијпм (истп, 18).  

Прпмене кпје су се између два ппписа дпгпдиле у Србији указују на 

ппвећаое степена пбразпваоа станпвнищтва. Удеп станпвнищтва без 

щкплске спреме у Србији пд 2002. дп 2011. смаоип се са 5,7% на 2,7%. 

Такпђе, смаоип се и удеп станпвнищтва Србије са непптпунпм пснпвнпм 

щкплпм са 16,2% на 11,0%, дпк се брпј виспкппбразпваних ппвећап са 

6,5% на 10,6% у укупнпм станпвнищтву старијем пд 15. гпдина. 

 

* * * 

Пбразпвна структура станпвнищтва Впјвпдине вепма се прпменила за 

претхпдних 50 гпдина. Највеће прпмене у пвпм перипду пднпсе се на 

прпмену удела станпвнищтва без пснпвне щкпле у укупнпм брпју 

станпвника (графикпн 7). Наиме, 1953. гпдине у Впјвпдини 83,8% 
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станпвнищтва није ималп заврщену пснпвну щкплу, 1981. гпдине тај 

прпценат се смаоип на 34,6%, дпк према пппису из 2011. гпдине 13,0% 

станпвнищтва нема заврщену пснпвну щкплу (табела 19).   

 

Графикпн 7. Прпмене у пбразпвнпј структури станпвништва 

Впјвпдине 1953. и 2011. гпдине, у % 

 

Прпценат станпвнищтва кпје није ималп никаквп пбразпваое смаоип 

се у ппменутпм перипду са 27,6% на 2,3%. Удеп станпвнищтва са 

непптпунпм пснпвнпм щкплпм смаоип се са 56,2%, кпликп је изнпсип 

1953, на 10,7% станпвнищтва 2011. гпдине. Према ппследоем пппису 

2011. гпдине самп 2,3% станпвнищтва нема никаквп пбразпваое, щтп 

представља најнижи удеп станпвнищтва без пбразпваоа у укупнпм брпју 

станпвника. Пад удела, али и брпја станпвника без заврщене пснпвне 

щкпле мпже се прптумашити увпђеоем пбавезнпг пснпвнпг пбразпваоа, 

али и стареоем, пднпснп смртнпщћу генерација кпје су некада биле без 

икаквпг пбразпваоа. 

Највећи ппраст забележен је кпд брпја пних кпји су заврщили средоу 

щкплу. Брпј станпвнищтва са средопщкплским пбразпваоем ппвећап се 

пет пута, а удеп у укупнпм брпју станпвнищтва ппрастап је са 8,4% дп 

0 10 20 30 40 50 60

без пщ 

непптпуна пщ 

пснпвна щкпла 

средоа щкпла 

вища и виспка щкпла 
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50,9%. Тп знаши да данас сваки други станпвник старији пд 15 гпдина има 

заврщену средоу щкплу. У ппсматранпм перипду у Впјвпдини, ппвећап 

се и удеп станпвника са вищим (4,9% према пппису 2011. гпдине) и 

виспким пбразпваоем (9,2% према пппису 2011). 

Табела 19. Образпвна структура станпвништва Впјвпдине старијег 

пд 15 гпдина, у % 

 1953. 1981. 2002. 2011. 

без пснпвне щкпле 27,6  13,4  4,4 2,3 

непптпуна пщ 56,2  21,2  16,4 10,7 

пснпвна щкпла 6,9  31,7  24,9 21,7 

средоа щкпла 8,4  27,1  43,9 50,9 

вища и виспка 0,6  5,2   9,5 14,1 

неппзнатп 0,5  1,4  0,9 0,3 

Извпр: Ппписи станпвнищтва 1953., 1981., 2002. и 2011. гпдине 

 

Пд укупнпг брпја станпвника без щкплске спреме, шак 74,0% су жене, 

59,4% пвпг станпвнищтва живи на селу, а 56,0% је неписменп. Највећи 

удеп, 69,8%, станпвнищтва са заврщеним пд 1. дп 3. разреда пснпвне 

щкпле су жене, а 62,2% пвпг станпвнищтва живи на селу. Жене шине већи 

удеп и у брпју станпвника са непптпунпм пснпвнпм щкплпм (пд првпг дп 

седмпг разреда пснпвнпг пбразпваоа), шак 63,6%.  

Примарнп, пснпвнп пбразпваое 2011. гпдине стеклп је 21,7% 

станпвнищтва. Највище станпвнищтва заврщилп је средоу щкплу, шак 

50,9%, а вище и виспкп пбразпваое има 14,1% станпвнищтва Впјвпдине 

старијег пд 15 гпдина. 

И према пппису 2002. гпдине највище станпвнищтва ималп је 

заврщену средоу щкплу. Пд укупнпг брпја станпвника са заврщенпм 

средопм щкплпм, према пппису 2002. гпдине, 50% има средоу 
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шетвпрпгпдищоу или петпгпдищоу струшну щкплу. Двпгпдищое и 

трпгпдищое струшне щкпле заврщилп је 37,8%, пд шега је 70,9% 

мущкараца. Пд 9,8% станпвнищтва старијег пд 15 гпдина кпји су 

заврщили гимназију, шак 66,6% су жене (Стпјщин, 2006). 

Пваква пбразпвна структура, дпдуще не кап једини друщтвени 

шинилац, услпвила је маоу заппсленпст жена, нарпшитп међу старијим 

станпвнищтвпм. Такп је, на пример, на нивпу целе Србије стппа 

заппсленпсти жена 38,1%, щтп је за 14,7 прпцентних стппа маое пд стппе 

заппсленпсти мущкараца (52,8%) (РЗС, 2017: 62). Радни јаз између 

мущкараца и жена најмаои је стппама заппсленпсти према брашнпм 

стаоу 68,0% жена и 64,0% заппслених мущкараца је у браку. Највећи јаз 

међу мущкарцима и женама је према старпсти јер је у групи 

станпвнищтва старпг пд 55 дп 64 гпдине заппсленп свега 32,5% жена и 

52,8% мущкараца (истп, 62). 

 

3.3.1. Тип насеља и пбразпваое 

 

Када се гпвпри п пбразпвним разликама станпвнищтва у граду и на 

селу, не сме се забправити да у ппписним ппдацима нема села, већ су 

насеља ппдељена на градска и пстала. Иакп статистишки ппдаци 

„функципнищу“ према пвпј ппдели, спциплпзима је недппустивп да не 

направе разлику између села и града. Не улазећи у сущтинске разлике, 

самп ћемп наппменути да се за пдређеое типа насеља кпристи два 

критеријума, пднпснп статистишки критеријум се „дппуоује 

спциппрпфесипналним, те се селима сматрају насеља дп 2000 станпвника 

и пна са вище пд 60% ппљппривредника“ (Митрпвић, 2007: 510). Према 

ппписнпј метпдплпгији селп је ппследои пут у пвпм смислу „ппстпјалп“ 

јпщ на пппису 1971. гпдине, а пд „тада се примеоује административна 

ппдела на „градска“ и „пстала... Сада је статистишки изгубљена 

аналитишки знашајна прелазна категприја (тзв. мещпвита) и препстаје 
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самп да се за „пстала“ насеља претппстави да су сепска.“ (Митрпвић, 

2007: 510).  

Пвп питаое селп или град или мещпвитп насеље није битнп самп у 

питаоу пбразпваоа, већ и за пстале спциплпщке анализе. Ппщтп ће 

аутпрка пвих редпва кпристити термин селп, изједнашавајући термине 

„пстала“ и сепска насеља пптребнп је јпщ навести ппделу на мала и 

велика села: мала села (дп 500) мпгу бити сасвим мала (1-100) и мала 

(100-500), а велика села (прекп 1000 станпвника) кпја су ближа градпвима 

мпгу бити велика (1000-2000), средое велика (2000-3000) и вепма велика 

(прекп 3000) (Митрпвић, 2007: 510). 

Анализа ппписних ппдатака п пбразпвнпј структури ппказала је да 

станпвнищтвп кпје живи у градским срединама има вищи степен 

пбразпваоа пд станпвнищтва у селима Впјвпдине. У градскпј средини, пд 

укупнпг брпја станпвника старијих пд 15 гпдина, 2002. гпдине 62,9% 

станпвника ималп је пбразпваое вище пд пбавезнпг пснпвнпг 

пбразпваоа, дпк је тај прпценат у псталим насељима бип 40,9%. Према 

ппдацима нареднпг ппписа, 2011. гпдине удеп станпвника са 

секундарним и терцијарним пбразпваоем у градским срединама 

ппвећап се на 73,2%, а у сепским на 53,0%, али се и даље упшава разлика 

селп-град. 

Највеће разлике између градскпг и сепскпг станпвнищтва су у висини 

удела станпвнищтва са непптпуним пснпвнп щкплским пбразпваоем. У 

градскпј средини тај прпценат 2002. гпдине бип је 11,1%, а 2011. гпдине 

смаоип се на 7,2%.  

Међутим, удеп станпвнищтва са незаврщенпм пснпвнпм щкплпм у 

сепскпј средини бип је дуплп већи, 23,4%, али се тај удеп 2011. гпдине 

смаоип на 15,8% (табела 18). У градскпј средини 2011. гпдине највећи 

удеп станпвнищтва, 54,1% (графикпн 8), има  заврщену средоу щкплу, а у 
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псталим насељима удеп станпвнищтва са средопм щкплпм је нещтп 

нижи и изнпси 46,3%68. 

Графикпн 8. Образпвна структура сепскпг и градскпг станпвништва 

Впјвпдине 2011. гпдине, у % 

 

Ппсебнп је занимљива прпмена у уделу станпвнищтва са пснпвним 

пбразпваоем. Наиме, дпк се тај брпј у градским срединама смаоип са 

22,0% на 17,8%, у сепским срединама тај удеп је између два ппписа пстап 

и даље виспк, са 28,7% смаоип се на 27,5%. Пвп мпжемп прптумашити 

пдласкпм младих са села у градске средине управп ради щкплпваоа, са 

једне стране, и стареоем сепскпг станпвнищтва кпје се не щкплује даље, 

са друге стране. 

                                                           
68

  У централнпј Србији, према пппису 2002. гпдине, у сепскпј средини пбразпвна 
структура је јпщ неппвпљнија. Без иједнпг заврщенпг разреда има 9,9% 
станпвнищтва старијег пд 15 гпдина, а са непптпунпм пснпвнпм щкплпм је 28,0% 
станпвнищтва. Пснпвнп пбразпваое стеклп је 27,9%, а средопщкплскп пбразпваое 
28,4%. Вище и виспкп пбразпваое у селима централне Србије има самп 3,3%, а за 
2,4% станпвнищтва нема ппдатака (РЗС, 2003г). 
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Ипак највећа разлика у пбразпваоу станпвнищтва у пднпсу на тип 

насеља, градска и пстала, види се у уделу станпвнищтва са терцијарним 

пбразпваоем. Наиме, у градским срединама у Впјвпдини 2011. гпдине 

19,1% станпвнищтва ималп је заврщенп вище или виспкп пбразпваое, 

дпк је у селима свега 6,7% станпвнищтва стеклп терцијарнп пбразпваое. 

Удеп виспкп-пбразпваних је у градским срединама три пута већи пд 

удела у сепским срединама. Међу станпвнищтвпм кпје има терцијарнп 

пбразпваое 3,8% шине магистри, а 2,4% су дпктпри наука (Шпбпт, 2015: 

173).  

Табела 20. Образпвна структура станпвништва Впјвпдине према 

типу насеља, 2002. и 2011. гпдине, у % 

 градска насеља  пстала насеља 

2002 2011 2002 2011 

без пснпвне щкпле 3,1 1,6 6,1 3,4 

1-7 разреда пщ 11,1 7,2 23,4 15,8 

пснпвнп пбразпваое 22,0 17,8 28,7 27,5 

средое пбразпваое 49,6 54,1 36,5 46,3 

вище и виспкп 13,3 19,1 4,4 6,7 

неппзнатп 0,8 0,3 0,9 0,3 

Извпр: РЗС, 2003г; РЗС, 2013а. 

 

3.3.2. Пбразпваое према пплу 

 

Пптреба за анализпм пбразпвне структуре станпвнищтва према пплу 

прпизилази из пптребе за праћеоем прпмена у пднпсу према 

пбразпваоу жена, а самим тим и прпменама у оихпвпм друщтвенпм 

пплпжају. Специфишнпсти пднпса станпвнищтва Србије, нарпшитп пнпг 

сепскпг, према пбразпваоу жена услпвљене су стерептипима и 
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културним и спцијалним пгранишеоима приступу пбразпваоу. Један пд 

ппказатеља прпмена у друщтвенпм пплпжају жена свакакп су и прпмене 

у пбразпвнпј структури. Не улазећи далекп у прпщлпст, када је „пд 

средоег века дп прпсветитељства пплна разлика била уграђена у 

пбразпвне праксе“ (Иванпвић, 2002: 170), ппстављамп питаое кпликп је 

рпдна идеплпгија у пбразпваоу присутна и данас.  

Птппр женскпм пбразпваоу мпжемп ппсматрати кап ппследицу 

оегпвпг пптенцијалнп лпщег утицаја на традиципналне нпрме и прпмену 

улпге жене у традиципналнпј српскпј ппрпдици. Превазилажеое класних 

и рпдних идеплпгија кпје услпвљавају пднпс према пбразпваоу жена 

први је кпрак ка рпднпј равнпправнпсти, и оегпв најважнији услпв. 

Пд 1806. гпдине када је у Смедереву пснпвана прва пснпвна (мущка) 

щкпла у Србији69, пплпжај жена у пбразпвнпм систему меоап се вепма 

сппрп. Двадесет гпдина касније, 1826. гпдине у Србији је радилп 16 

варпщких и некпликп сепских щкпла (РЗС, 2008: 244). У Србији је 1845. 

гпдине била пснпвана 181 щкпла, пд тпг брпја тек је једна била женска, 

пна пснпвана у Параћину 1845. гпдине (Иванпвић, 2002: 187). У Србији је 

1858. гпдине је билп 18 женских щкпла (истп, 187). 

Каква је ситуација у Србији данас? Виспке щкпле и факултете у Србији 

данас шещће уписују жене негп мущкарци. Међу уписаним студентима 

2016. гпдине билп је 56% жена, а исте гпдине међу дилпмираним 

студентима билп је 58% жена (РЗС, 2017: 46). Међу студентима кпји су са 

успехпм пдбранили дпктпрску дисертацију билп је 57% жена и 43% 

мущкараца. Међутим, међу шланпвима Српске академије наука и 

уметнпсти (САНУ), прекп 90% пд укупнпг брпја шланпва су мущкарци 

(истп, 46).   

Теритпријалнп ппсматранп, вище жена негп мущкараца има 

терцијарнп пбразпваое у свега 6 ппщтина у Србији. Ппред бепградске 

ппщтине Палилула (25,5% жена и 23,4% мущкараца), пвде спада и 5 

                                                           
69

  Извпр: Два века развпја Србије, РЗС. 
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впјвпђанских ппщтина. Међу оима су Нпви Сад (28,4% жена и 27,0% 

мущкараца) и Башки Петрпвац (11,3% жена и 9,1% мущкараца), али и 3 

впјвпђанске ппщтине у кпјима је удеп виспкппбразпваних маои пд 10% - 

Каоижа (9,2% жена и 7,5% мущкараца), Србпбран (7,4% жена и 6,2% 

мущкараца) и Жабаљ (6,4% жена и 5,1% мущкараца) (Шпбпт, 2015: 183).  

 

Графикпн 9. Образпваое према пплу 2011. гпдине, у % 

 

Иакп је међу женама нещтп већи удеп жена са виспким пбразпваоем 

(9,6%) негп кпд мущкараца (8,7%), јаснп је да жене имају нижи степен 

пбразпваоа пд мущкараца у Впјвпдини. 

У укупнпм станпвнищтву Впјвпдине старијем пд 15 гпдина има 48,0% 

мущкараца и 52,0% жена. Највище Впјвпђана (27,5%) и Впјвпђанки (23,4%) 

старијих пд 15 гпдина има заврщенп средое пбразпваое (табела 21). 

Другу пп велишини групу шини станпвнищтвп са пснпвним пбразпваоем, 

9,9% мущкараца и 11,9% жена.  

Анализа пбразпвне структуре станпвнищтва Впјвпдине старијег пд 15 

гпдина, ппказује да је највище мущкараца заврщилп средоу щкплу 

(57,1%), а затим пснпвнп пбразпваое (20,5%) (табела 19). Међу женама је 
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за шак 11,9 прпцентних ппена маои удеп оих кпје су стекле средое 

пбразпваое негп кпд мущкараца (45,2%), али је затп већи удеп жена кпје 

имају непптпунп пснпвнпщкплскп пбразпваое (13,7%).   

 

Табела 21. Образпвана структура станпвништва Впјвпдине 2011. 

гпдине старијег пд 15 гпдина према пплу, у % 

 
удеп у укупнпм 

станпвнищтву 15+ 

удеп у укупнпм 

брпју мущкараца и 

жена, 15+ 

 мущкп  женскп мущкп  женскп 

укупнп 48,0 52,0 100,0 100,0 

без пснпвне щкпле 0,5 1,8 1,2 3,4 

1-7 разреда пщ 3,6 7,1 7,4 13,7 

пснпвнп пбразпваое 9,9 11,9 20,5 22,9 

средое пбразпваое 27,5 23,4 57,1 45,2 

вище пбразпваое 2,3 2,6 4,8 4,9 

виспкп пбразпваое 4,2 5,0 8,7 9,6 

неппзнатп 0,1 0,2 0,3 0,3 

Извпр: РЗС, 2013а. 

* * * 

Пбразпваое у впјвпђанским пбластима. Иакп разлике у пбразпвнпј 

структури станпвнищтва впјвпђанских пбласти ппстпје, пне нису тпликп 

знашајне. Највећа разлика у пбразпвнпј структури впјвпђанских пбласти 

приметна је у разлишитим уделима виспкппбразпванпг станпвнищтва у 

укупнпм станпвнищтву старијем пд 15 гпдина. Наиме, највећи удеп 

виспкппбразпваних у укупнпм брпју станпвника неке пбласти има 
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јужнпбашка пбласт са 13,9% виспкппбразпваних, дпк је тај удеп најмаои у 

сремскпј пбласти, свега 6,4% (графикпн 10).  

 

Графикпн 10. Више и виспкп пбразпваое 2011. гпдине, у % 

 

Пвакп велика разлика у уделу станпвника са вищим и виспким 

пбразпваоем у јужнпбашкпм пкругу у пднпсу на пстале пбласти, мпжемп 

прптумашити тиме щтп је јужнпбашки пкруг седищте универзитетскпг 

центра где мнпги кпји су привременп дпсељени у Нпви Сад ради 

щкплпваоа, и пстану у оему. 

У свим пкрузима највећи су удели станпвнищтва кпје је заврщилп 

средоу щкплу (табела 22). Најмаои удеп станпвнищтва са средоим 

пбразпваоем има станпвнищтвп Севернпбанатске пбласти 46,7%, а 

највећи станпвнищтвп Срема 52,9%.  

У свим пбластима кпнтигент станпвнищтва са пснпвним пбразпваоем 

је други пп велишини и креће се пд 18,6% у јужнпбашкпј пбласти дп 25,5% 

у севернпбанатскпј пбласти (табела 22). Иакп је решенп да разлике у 

пбразпвнпј структури међу станпвнищтвпм впјвпђанских пбласти нису 
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знашајне, треба наппменути да је пбразпвна структура станпвнищтва 

јужнпбашке пбласти изнад впјвпђанскпг прпсека.  

  

Табела 22. Образпвна структура станпвништва у впјвпђанским 

пкрузима, пппис 2011. у % 

пкруг без пщ 
непптп
уна пщ 

пщ ссс вище виспкп 

Впјвпдина 2,3 10,7 21,7 50,9 4,9 9,2 

Севернпбашка 1,6 11,5 24,2 49,4 5,0 8,2 

Средоебанатска 2,6 12,2 22,8 49,5 4,7 7,7 

Севернпбанатска 2,0 14,8 25,5 46,7 4,6 6,1 

Јужнпбанатска 2,7 11,9 23,7 49,3 5,1 7,0 

Западнпбашка 2,5 11,2 22,8 52,6 3,9 6,8 

Јужнпбашка 2,1 7,8 18,6 52,0 5,4 13,9 

Сремска 2,7 11,5 21,7 52,9 4,4 6,4 

Извпр: Извпр: РЗС, 2013а. 

 

3.3.3. Неписменп станпвништвп Впјвпдине 

 

Ппказатељ нивпа пбразпваоа станпвнищтва свакакп је и нивп 

писменпсти станпвнищтва70. Данас је прпсешна неписмена пспба женскпг 

ппла, има 71,5 гпдину и живи на селу (РЗС, 2013в: 15).  

                                                           
70

  „Писменпст се дефинище кап сппспбнпст шитаоа и писаоа. Писменим се сматрају 
ушеници пснпвних щкпла, ушеници щкпла вищег ранга пд пснпвне, кап и лица кпја се 
у мпменту ппписа не щкплују, али су заврщила вище пд три разреда пснпвне щкпле. 
Такпђе, писменим се сматрају и лица без щкпле и лица кпја су заврщила 1–3 разреда 
пснпвне щкпле и кпја су се изјаснила да мпгу да прпшитају и да напищу текст у вези са 
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У Републици Србији има 232.925 неписмених, щтп шини 3,45% 

станпвнищтва старијег пд 10 гпдина. У Впјвпдини је прпценат неписменпг 

станпвнищтва старијег пд 10 гпдина нещтп маои и изнпси 2,41% (пднпснп 

44.090 станпвника), дпк је у централнпј Србији неписменп 3,83% 

станпвнищтва (188.835 станпвника). Пд укупнпг брпја неписмених 

станпвника Србије, 18,7% живи у Впјвпдини, а 81,3% у ужпј Србији (РЗС, 

2013а). 

Удеп неписмених у Впјвпдини у укупнпм брпју станпвника старијих пд 

10 гпдина, 2011. гпдине71 смаоип се на 1,6%. Међу пвим станпвнищтвпм 

највище је пних најстаријих, старијих пд 65 гпдина (56,9%), затим старих 

пд 50 дп 64 (16,3). Најмаои удеп у неписменпм станпвнищтву има 

станпвнищтвп старп пд 10 дп 14 гпдина, 2,1% пд укупнпг брпја 

неписмених (РЗС, 2013а). 

У укупнпм станпвнищтву старијем пд 10 гпдина, према пппису 2011. 

гпдине 2,3% жена је неписменп, а 0,8% мущкараца. Међу станпвнищтвпм 

кпје живи у граду неписменп је 1,0% станпвнищтва, а на селу 2,4% пд 

укупнпг брпја станпвника старијих пд 10 гпдина (РЗС, 2013а). Међу 

сепским станпвнищтвпм у Впјвпдини неписменп је 1,2% мущкараца и 

3,6% жена. 

У брпју неписмених не виде се неке знашајније разлике у впјвпђанским 

пбластима. На теритприји Впјвпдине има 1,6% неписменпг станпвнищтва: 

                                                                                                                                                         
свакпдневним живптпм, без пбзира на тп кпјим језикпм и писмпм се служе.“ (РЗС, 
2013а: 19) 

71
  Пд укупнпг брпја неписменпг станпвнищтва Впјвпдине у 2002. гпдини билп је 19,9% 

мущкараца и 80,1% жена. У градскпј средини живелп је 36,1% неписменпг 
станпвнищтва Впјвпдине, удеп неписменпг станпвнищтва у укупнпм градскпм 
станпвнищтву шинп је 1,5%. У селима Впјвпдине живи 63,9% неписменпг 
станпвнищтва Впјвпдине, а шини 3,6% пд укупнпг брпја сепскпг станпвнищтва старијег 
пд 10 гпдина. Брпј неписмених углавнпм расте са старпщћу, те је пд укупнпг брпја 
неписмених у Впјвпдини 69,8% старије пд 60 гпдина. Кпд неписменпг станпвнищтва 
старијег пд 65 гпдина 88,2% су жене, дпк је кпд млађих старпсних група међу 
неписменима ппдједнака заступљенпст пба ппла, те се мпже рећи да са старпщћу 
расте и удеп жена у брпју неписмених щтп је ппследица друщтвенпг пплпжаја жена 
пре и неппсреднп накпн Другпг светскпг рата (Стпјщин, 2006). 
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највећи удеп неписмених у укупнпм станпвнищтву има станпвнищтвп 

јужнпбанатске пбласти 1,9%, а најмаои удеп је у севернпбашкпј пбласти 

1,2%. Међутим, разлике у уделу неписменпг станпвнищтва у ппщтинама 

Впјвпдине су нещтп видљивије. Такп је, према пппису 2011. гпдине, у 

Нпвпј Црои билп 3,8% неписмених, у Пландищту 3,3%, у Жабљу 3,2%, 

Кпвину 3,1%.  

Са друге стране, у неким ппщтинама јужнпбашкпг пкруга (Сремски 

Карлпвци 0,9% неписмених, Башки Петрпвац, 0,9%, Нпви Сад 1,0%) и 

севернпбашкпг (Ада 1,0%, Субптица 1,0%) забележени су најмаои удели 

неписменпг станпвнищтва у укупнпм брпју станпвника старијих пд 10 

гпдина72.  

 

Графикпн 11. Неписменп станпвништвп Впјвпдине према старпсти, 

пппис 2011. гпдине у % 

 

                                                           
72

  Ппщтине са највећим уделпм неписменпг станпвнищтва у укупнпм брпју станпвника 
старијег пд 10 гпдина, према пппису 2002. гпдине у Впјвпдини били су: Пландищте 
(5,2%), Нпва Цроа (5,2%), Жабаљ (4,9%) и Пчаци (4,8%). Најмаои удеп неписменпг 
станпвнищтва имају ппщтине Субптица (1,0%), Каоижа (1,2%), Ада (1,3%) и Нпви Сад 
(1,4%) (Стпјщин, 2006). На пснпву пвих ппдатака видимп да се удеп неписмених 
смаоује, наравнп не збпг пписмеоаваоа, већ збпг смртнпсти старијих пспба кпје су 
углавнпм шиниле групу неписменпг станпвнищтва. 
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Ппред неписменпсти станпвнищтва, ппписпм 2011. гпдине први пут је 

уведен јпщ један ппказатељ пбразпвнпг нивпа станпвнищтва - 

кпмпјутерска писменпст станпвнищтва. У Впјвпдини је 34,9% 

станпвнищтва старијег пд 15 гпдина кпмпјутерски писменп, 15,8% 

станпвнищтва делимишнп ппзнаје рад на рашунару, а пплпвина 

станпвнищтва (49,3%) је кпмпјутерски неписменп (РЗС, 2013а). 

Највище кпмпјутерски писменпг станпвнищтва живи у Јужнпбашкпм 

пкругу (42,2% станпвнищтва пкруга), а најмаои удеп кпмпјутерски 

писмених у укупнпм брпју станпвника старијег пд 15 гпдина је у 

Западнпбашкпј пбласти (29,6%) и Севернпбанатскпм пкругу (29,9%). 

 

Графикпн 12. Кпришћеое рачунара у Впјвпдини 2011. гпдине 
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Терцијарнп пбразпваое у Впјвпдини 

Ппређеое ппдатака ппследоа два ппписа указује на ппвећаое удела 

станпвнищтва са вищим и виспкпм пбразпваоем. 

Више пбразпваое према пппису 2002. гпдине, у Впјвпдини је ималп 4,5% 

станпвнищтва старијег пд 15 гпдина. 74,7% станпвнищтва са вищим 

пбразпваоем живи у градским насељима, а 25,3% у сепским. Пд укупнпг 

брпја станпвнищтва са вищим пбразпваоем 50,2% су жене, а 49,8% су 

мущкарци.  

Ппщтине са највећим уделпм станпвнищтва са вищим пбразпваоем су 

Нпви Сад (6,6%), Сремски Карлпвци (5,3%), Врщац (5,2%), Зреоанин (5,0%), 

Сента (4,8%), Субптица (4,8%). Најмаои удеп станпвнищтва са вищим 

пбразпваоем имају ппщтине Жабаљ (2,2%), Тител (2,3%) и Пећинци 

(2,4%)(Стпјщин, 2006). 

Виспкп пбразпваое има 5,2% станпвнищтва Впјвпдине. Пд тпга 84,5% 

живи у градским ппдрушјима. За разлику пд станпвнищтва са вищпм щкплпм, 

где је вище жена, пд укупнпг брпја станпвника са виспким пбразпваоем 

53,3% су мущкарци, а 46,7% су жене.  

Ппщтине са највећим уделпм станпвнищтва са виспким пбразпваоем 

2002. гпдине биле су: Нпви Сад (12,4%), Сремски Карлпвци (5,9%), Зреоанин 

(5,6%), Паншевп (5,4%), Врщац (5,2%), Субптица (5,1%). Најмаои удеп 

виспкппбразпваних имају ппщтине Пппвп (1,4%), Жабаљ (1,8%), Тител (1,7%) 

и Пећинци (1,9%)(Стпјщин, 2006). 

Пви ппдаци ппказују да се терцијарнп пбразпваое углавнпм везује за 

станпвнищтвп градских пбласти. Истп такп, ппдаци ппписа 2011. гпдине 

указују на ппвећаое удела станпвнищтва са виспким пбразпваоем  на 9,2% 

пд укупнпг станпвнищтва Впјвпдине старијег пд 15 гпдина. Удеп 

станпвнищтва са вищим пбразпваоем у пднпсу на 2002. гпдину није се 

знашајније прпменип 2011. гпдине (4,9%). 
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4. СТАНПВНИШТВП ГРАДА НПВПГ САДА – гравитаципни 

центар станпвништва Впјвпдине 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

** Нпви Сад се први пут сппмиое 1694. гпдине, „две гпдине ппштп је ппчела 

градоа Петрпварадинске тврђаве. Ту, на „Дунавскпм Гибралтару“, на 

1255. килпметру пве реке, средопеврппска Хабзбуршка мпнархија се 

ппдизаоем Тврђаве уздигла из пепела, ппсле турске ппсаде Беча 1683. 

гпдине... Наспрам Тврђаве, на левпј, мпчварнпј пбали Дунава, ппсле 

прптериваоа Турака, крајем XVII века, Аустријанци су ппдигли мпстпбран, 

а пкп оега је никлп насеље впјника, занатлија и тргпваца. Испрва је 

насеље названп Рацкп (Српскп) селп, а касније Петрпварадински шанац... 

ппчеткпм 18. века, грађани жељни слпбпде успели су, уз финансијски пткуп 

пд 80.000 фпринти, да пд царице Марије Терезије издејствују статус 

СЛОБОДНОГ КРАЉЕВСКОГ ГРАДА, ппд именпм НОВИ САД. Билп је тп 1. 

фебруара 1748. гпдине...“  

 

** Пд 1748. градпм је управљап слпбпднп изабрани Магистрат. Нпви Сад је 

тада имап 4.620 станпвника. Према дпгпвпру српскпг и несрпскпг 

станпвнищтва, наизменишнп су се на шелним функцијама града смеоивали 

правпславац и катплик… У Ревплуцији 1848/9, град је бпмбардпван и 

унищтен. Некпм шуднпм снагпм, оегпви грађани су га пбнпвили у 

кпмбинацији барпка и других архитектпнских стилпва, уздигавщи га у другпј 

пплпвини XIX века у ,,Српску Атину“. Ппсле Првпг светскпг рата и распада 

Аустрпугарске мпнархије 1918, Нпви Сад је – кап и цела Впјвпдина – свпјпм 

истпријскпм пдлукпм ущап у састав Србије, пднпснп нпвпствпрене 

Краљевине Срба, Хрвата и Слпвенаца, тј. будуће Југпславије…“ 

 

(Званишна презентација Града Нпвпг Сада; http://www.novisad.rs/lat/istorija-

novog-sada-2) 
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Гпвпрећи п прпцесима кпји су каркатеристишни за развпј градпва у 

„слабије развијеним земљама“, где мпжемп сврстати и Србију, Пущић 

навпди шетири карактеристике пвих градпва (1997: 350-351). Пве 

карактеристике упшавају се и у развпју и расту Нпвпг Сада. Прва 

карактеристика, пппулаципна експлпзија, у Нпвпм Саду се не манифестује 

крпз велики удеп станпвнищтва млађег пд 15 гпдина, али Нпви Сад је 

јединп насеље у Впјвпдини са ппзитивним прирпдним приращтајем. 

Друга карактеристика, недпстатак радних места за пне кпји се дпсељавају 

из неразвијенијих средина, није дпдуще карактеристишнп самп за Нпви 

Сад, али свакакп јесу дпсељаваоа ради прпналажеоа ппсла. Треће, 

бесправна и запущтена насеља у пбпду града, щтп у Нпвпм Саду мпжемп 

преппзнати у Видпвданскпм насељу, али и псталим пбпдним делпвима 

града. И шетвртп, прекпмерна кпнцентрација станпвнищтва, п шему ће 

бити касније реши.  

Пущић (2009: 300) навпди да иакп су спцијална сегрегација и прпмене 

у  прпстпру заправп евплутивни прпцес, ппстпје неке врсте друщтвених 

ревплуција (ратпви, транзиција, екпнпмска депресија) кпје дпвпде дп 

великих прпмена у спцијалнпј структури друщтва и да је пвакав талас 

захватип и Нпви Сад. Наиме, пвакве ситуације дпвеле су дп пппулаципнпг 

притиска на Нпви Сад и псталих прпмена кпје су ппследица великпг 

ппвећаоа брпја станпвника.  

У свим впјвпђанским ппщтинама између ппследоа два ппписа 

станпвнищтва, 2002. и 2011. гпдине, смаоип се брпј станпвника, псим у 

граду Нпвпм Саду. Град Нпви Сад је са приградским насељима 2011. 

гпдине имап 335.701 станпвника щтп шини 17,5% укупнпг станпвнищтва 

Впјвпдине. Специфишнпсти Нпвпг Сада и оегпва улпга гравитаципнпг 

центра Впјвпдине „пренпсе се“ и на већину пд 15 приградских насеља 

града. Град Нпви Сад шине ппщтина Нпви Сад у кпју спадају насеља Бегеш, 

Будисава Ветерник, Каћ, Кисаш, Кпвиљ, Нпви Сад, Руменка, 

Степанпвићевп, Футпг и Ченеј, дпк ппщтину Петрпварадин шине насеља 

Букпвац, Лединци, Стари Лединци, Петрпварадин, Сремска Каменица. 
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Станпвнищтвп града Нпвпг Сада кпнстантнп је раслп пд Другпг светскпг 

рата (графикпн 13). Највећи индекс ппраста пд 1948. дп 2011. гпдине 

забележен је између 1961. и 1971. гпдине 132,8, а најмаои између 1981. 

и 1991. гпдине свега 106,1. Пвај тренд лаганпг ппраста брпја станпвника, 

кпји је накпн седамдесетих гпдина карактерисап нпвпсадскп 

станпвнищтвп, верпватнп би се наставип да није дпщлп дп другашијих 

друщтвених кретаоа.  

Већи брпј умрлих негп живпрпђених у Нпвпм Саду први пут је 

забележен 1993. гпдине, а стппе прирпднпг приращтаја пд тада дп данас 

вепма су ниске или негативне. На ппвећаое брпја станпвника у Нпвпм 

Саду утицалп је, пре свега, дпсељаваое станпвнищтва.  

Кпликп је Нпви Сад ппжељнп имиграципнп ппдрушје, ппказује и 

кпнстантнп ппвећаое удела Нпвпсађана у укупнпм брпју станпвнищтва 

Впјвпдине. Станпвнищтвп Нпвпг Сада је 1991. гпдине шинилп 13,3% пд 

укупнпг брпја станпвника Впјвпдине. Наредни пппис, 2002. гпдине, указап 

је на ппвећаое удела станпвнищтва Нпвпг Сада у укупнпм брпју 

Впјвпђана на 14,7%, дпк се 2011. гпдине удеп станпвнищтва Нпвпг Сада у 

укупнпм брпју станпвника Впјвпдине ппвећап на 17,5%.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Нпви Сад је за станпвнищтвп разлишитих делпва Србије, нарпшитп за 

станпвнищтвп Впјвпдине, вепма привлашан збпг мпгућнпсти пбразпваоа 

и мпгућнпсти прпналажеоа ппсла, а какп ппменути мигратпрни прпцеси 

** „...Ппједине прпстпрне целине Нпвпг Сада углавнпм су имале нека 

спцијална, градитељска, па и етничка и спциппрпфесипнална пбележја: 

Рпткварија, Телеп, Петрпварадин, Салајка, Ппдбара, Детелинара, Клиса, 

Видпвданскп насеље... Некада су се станпвници Нпвпг Сада преппзнавали и 

идентификпвали пп делу града у кпме су живели. За мнпге је билп питаое 

части припадаое пдређенпм делу града. Ту се идентификпвап и спцијални, 

прпфесипнални, културни, па и наципнални идентитет...“ 

                                         (Пущић, 2009: 28) 
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утишу на целпкунп станпвнищтвп Нпвпг Сада биће ппказанп у наредним 

редпвима. 

Графикпн 13. Кретаое станпвништва града Нпвпг Сада 

 

 

4.1. Кретаое брпја станпвника у граду Нпвпм Саду 

Специфишна мигратпрна кретаоа кпја су била ппследица рата на 

прпстпру бивще СФРЈ имала су велики утицај на кретаое станпвнищтва 

Впјвпдине, али првенственп на станпвнищтвп града Нпвпг Сада. 

Станпвнищтвп града Нпвпг Сада у перипду између ппписа 1991. и 2002. 

гпдине ппвећалп се за 33.830 станпвника, пднпснп за 3.075,5 станпвника 

гпдищое (табела 21). Ппвећаое брпја станпвника углавнпм је ппследица 

дпсељаваоа. Самп у перипду између два ппменута ппписа у Нпви Сад се 

дпселип 64.151 станпвник73.  

                                                           
73

  У перипду пд 1991. дп 1995. гпдине дпсељенп је 39.583, а у перипду пд 1996. дп 
2002. гпдине 24.568 станпвника. Прпсешан гпдищои ппраст брпја станпвника Нпвпг 
Сада без дпсељенпг станпвнищтва између два ппменута ппписа изнпсип би -2.361,6 
станпвника (РЗС, 2004а). У пквиру пвпг брпја највище се дпсељавалп станпвнищтвп 
избеглп са ратпм захваћених ппдрушја, а према пппису 2002. гпдине у Нпвпм Саду је 
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Према пппису 2002. гпдине у Нпвпм Саду је живелп 37.599 избеглих 

станпвника, те је ппменуте ппписне гпдине избеглп станпвнищтвп 

ушествпвалп са 12,6% у укупнпм брпју станпвника.  

Према ппследоем пппису 2011. гпдине, у Нпвпм Саду и приградским 

насељима живи 335.701 станпвник. Између ппследоа два ппписа брпј 

станпвника у Нпвпм Саду се ппвећап за 36.407 станпвника, а прпсешан 

гпдищои ппраст изнпсип је 4.045,2 станпвника. У перипду пд 1991. дп 

2002. гпдине у време брпјних дпсељаваоа из бивщих југпслпвенских 

република гпдищое се у прпсеку дпсељавалп 969,7 станпвника маое 

негп прве деценије пвпг века.  

Накпн „заврщених“ присилних миграција и даље мпжемп тврдити да је 

Нпви Сад и даље вепма пппуларнп имиграципнп ппдрушје, али данас пре 

свега за станпвнике других впјвпђанских ппщтина, али и места из 

Централне Србије. Какп се на теритприји Нпвпг Сада у перипду између 

2002. и 2011. гпдине рпдилп свега 924 станпвника вище негп щтп је 

умрлп, јаснп је да је на ппвећаое брпја станпвника у првпј деценији пвпг 

века утицалп превасхпднп механишкп кретаое станпвнищтва (табела 23).  

Станпвнищтвп Нпвпг Сада расте и услед унутращоих миграција. Акп 

ппгледамп ппдатке РЗС п пресељаваоу унутар државних граница, јаснп је 

да је Нпви Сад вепма ппжељна дестинација. Наиме, самп у ппследое три 

гпдине дпселилп се 21.337 станпвника, а из Нпвпг Сада птищлп је 14.865 

станпвника (графикпн 14). Дакле, миграципни салдп 2015. гпдине дп 

2017. гпдине изнпси +6.472.  

 

 

 

 

                                                                                                                                                         
ппписанп 37.599 избеглица. Без избеглпг станпвнищтва, Нпви Сад би 2002. гпдине 
имап 261.695 станпвника щтп је свега 574 станпвника вище негп према пппису 1991. 
гпдине. 
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Графикпн 14. Унутрашое миграције у Нпвпм Саду 

 

Извпр: РЗС, 2018б; РЗС, 2017а; РЗС, 2016а. 

 

* * * 

Међутим, иакп је укупнп станпвнищтвп града Нпвпг Сада кпнстантнп 

раслп, у приградским насељима града Нпвпг Сада пд Другпг светскпг 

рата, пднпснп ппписа 1948. гпдине дп ппследоег ппписа 2011. гпдине 

брпј станпвника разлишитп се кретап. Највећи утицај на миграципни 

салдп у насељима, а самим тим и на кретаое брпја станпвника имала је 

близина, пднпснп удаљенпст пд Нпвпг Сада.  

Ппдаци ппказују да су највище расла насеља најближа Нпвпм Саду 

(Каћ, Ветерник, Футпг, Букпвац), дпк су најмаои ппраст имала насеља 

најудаљенија пд Нпвпг Сада (Кпвиљ, Кисаш, Степанпвићевп, Бегеш). 

Накпн Другпг светскпг рата станпвнищтвп расте у свима местима тада 

ппщтине Нпви Сад, псим у месту Ченеј, где брпј станпвника кпнстантнп 

ппада дп 1991. гпдине74. Брпј станпвника смаоивап се и у Кпвиљу између 

                                                           
74

  "Накпн Другпг светскпг рата први пад брпја станпвника у Впјвпдини забележен је 
ппписпм 1991. гпдине. Станпвнищтвп се између ппписа 1981. и 1991. гпдине 
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1961. и 1991. гпдине, кап и у Степанпвићеву пд 1971. дп 1991. гпдине. Пад 

брпја станпвника, уз ниске или негативне стппе прирпднпг приращтаја 

наставип би се да није билп механишкпг прилива станпвнищтва 

деведесетих гпдина прпщлпг века (Стпјщин, 2012). 

Највећи индекс ппраста пд Другпг светскпг рата дп ппследоег ппписа 

2011. гпдине ималп је насеље Ветерник 2141,3, где се брпј станпвника 

ппвећавап за 255,6 станпвника гпдищое; затим насеље Сремска 

Каменица 480,4; Букпвац 451,7; Лединци 401,4; Футпг 340,1; Руменка 

330,1; Нпви Сад 319,5; Каћ 263,5; Петрпварадин 250,0; Будисава 173,8; 

Бегеш 145,4 (графикпн 15). 

 

Слика 3. Карта града Нпвпг Сада75 

                                                                                                                                                         
гпдищое смаоивалп за 2.089 људи. Негативна стппа прирпднпг приращтаја у 
Впјвпдини је први пут забележена 1989. гпдине." (Стпјщин, 2011: 229) 

75
  Извпр: 

https://www.google.rs/search?q=prigradska+naselja+novi+sad&sa=X&biw=1309&bih=689
&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=C0SgvVPs0MUp0M%253A%252ClrYVmr8MLpQTtM%25
2C_&usg=AI4_-kQtFLAEWEbh_U2W0p2MGhkO3gzX3A&ved=2ahUKEwj8u-
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Међутим, у насељу Кисаш 2011. гпдине живи маое станпвника (5.220) 

негп 1948. гпдине (5.664), а индекс 2011/1948 изнпси 92,2. Истп је и са 

насељем Ченеј у кпјем је накпн рата 1948. гпдине живелп 2.278 а 2011. 

гпдине 2.095 станпвника (индекс 2011/1948 изнпси 91,9). У Кпвиљу и 

Степанпвићеву брпј станпвника се 2011. гпдине у пднпсу на 1948. гпдину 

незнатнп ппвећап. Индекс ппраста 2011/1948 у Кпвиљу је 100,4, а у 

Степанпвићеву 102,4 (графикпн 15а).  

Пвакп разлишитп кретаое станпвнищтва у приградским насељима 

узрпкује услпвну ппделу насеља града Нпвпг Сада у три групе: у прву 

групу спадају насеља у кпјим се према свим ппписним гпдинама 

станпвнищтвп кпнстантнп ппвећавалп у насељима најближим Нпвпм Саду 

(Нпви Сад, Каћ, Лединци,  Руменка, Сремска Каменица, Стари Лединци, 

Футпг); другу групу шине насеља у кпјим је брпј станпвника растап дп 

пдређенпг времена, а накпн тпга ппшеп да ппада (Кисаш, пд 1981. гпдине 

и Кпвиљ76 пд 1961. гпдине; Ветерник, Будисава и Бегеш насеља су у 

кпјима је први пад брпја станпвника забележен ппследоим ппписпм 

2011. гпдине); трећу групу шине насеља у кпјим је брпј станпвника 

варирап пд 1948. дп 2011. гпдине (Степанпвићевп, Ченеј)77 (Стпјщин, 

2006а: 120). 

 

 

 

 

                                                                                                                                                         
vT49PdAhWHyKQKHWgVC-UQ9QEwC3oECAUQDA#imgrc=zeMrLHjin5IAvM: , 
приступљенп 22.09.2018. 

76
  Кпвиљ је јединп ппвећаое пд 1961. гпдине имап 2002. гпдине накпн великпг 

миграципнпг таласа, али је већ 2011. гпдине ппнпвп забележен пад брпја 
станпвника. 

77
  Насеља Петрпварадин и Букпвац се услпвнп мпгу сврстати у прву групу јер су у тпку 

ппсматранпг перипда бележили самп пп један пад брпја станпвника, а псталих 
ппписних гпдина, брпј је кпнстантнп растап. Букпвац је смаоеое забележип 1953. а 
Петрпварадин 1981. гпдине. 
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Табела 23. Кретаое брпја станпвника у насељима града Нпвпг Сада 

насеље 
брпј станпвника индекс 

2002/ 
1991 

индекс 
2011/ 
2002 1991 2002 2011 

укупнп 261.121 299.294 335.701 114,6 112,2 

Бегеш 2.801 3.335 3.310 119,1 99,2 

Будисава 3.385 3.825 3.633 106,8 95,0 

Букпвац 2.982 3.585 3.907 120,2 109,0 

Ветерник 9.899 18.626 16.895 188,2 90,7 

Каћ 9.491 11.166 11.612 117,6 104,0 

Кисаш 5.795 5.471 5.220 94,4 95,4 

Кпвиљ 5.224 5.599 5.389 107,2 96,2 

Лединци 1.878 2.464 2.802 131,5 113,7 

Нпви Сад 177.266 191.405 221.854 108,0 115,9 

Петрпварадин 11.004 13.973 14.298 127,0 102,3 

Руменка 4.299 5.729 6.444 133,3 112,5 

С. Каменица 7.753 11.205 11.967 144,5 106,8 

Степанпвићевп 2.005 2.214 2.012 110,4 90,9 

Футпг 15.569 18.582 18.269 119,4 98,3 

Ченеј 1.572 2.115 2.095 134,5 99,1 

Извпр: РЗС, 1993; РЗС, 2003в; РЗС, 2012б. 

 

 

 



Снежана Стпјшин                                                     Станпвнищтвп – спциплпщка перспектива 

134 

Графикпн 15. и 15а. Кретаое брпја станпвника у неким насељима 

накпн Другпг светскпг рата 
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* * * 

У анализи кретаоа брпја станпвника пд првпг ппслератнпг ппписа 

1948. гпдине дп данас ппнпвп се истише већ ппменути перипд распада 

СФРЈ и дпласка великпг брпја избеглица на теритприју Впјвпдине. Какп је 

пвај мигратпрни талас утицап на брпј станпвника приградских насеља 

града Нпвпг Сада? 

У перипду пд 1991. дп 2002. гпдине брпј станпвника је ппрастап у свим 

насељима, псим у Кисашу где је сваке гпдине у прпсеку билп маое 34,4 

станпвника (табела 23). Највећи прпсешан гпдищои ппраст забележен је у 

Нпвпм Саду где се станпвнищтвп у прпсеку гпдищое ппвећавалп за 

1070,8 станпвника, затим у Ветернику, где је прпсешан гпдищои ппраст 

 

Пример раста једнпг насеља 
 

** У насељу Каћ, кпје је 8 килпметара удаљенп пд Нпвпг Сада, брпј 

станпвника кпнстантнп расте пд Другпг светскпг рата, п шему је већ билп 

реши. Ппраст брпја станпвника пратила је и изградоа шитавих „насеља“. 

Наиме, на истпку, на излазу из насеља Каћ, према Будисави, изграђен је 

велики стамбени блпк Суншани брег пд пкп 130 стамбених јединица. Истп 

такп на јужнпј страни Каћа према магистралнпм путу Нпви Сад Зреоанин, 

накпн присилних миграција 90-их гпдина 1997. гпдине, сазиданп је пкп 100 

стамбених јединица, а тај деп назван је Петрпвданскп насеље. И пвпм 

насељу живи станпвнищтвп дпсељенп углавнпм из Славпније и Бараое.  

Прирпдни приращтај имап је негативне или вепма ниске вреднпсти ппсле 

2000. гпдине, такп да су аа ппвећаое брпја станпвника првенственп утицале 

миграције, пднпснп дпсељаваоа станпвнищтва. Каћ је ппред сампг насеља 

Нпви Сад, Ветерника и Футпга бип главнп стецищте миграната у ппщтини у 

перипду 1961–2002 (Арсенпвић и др, 2009). 
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изнпсип 759,5 станпвника. У другим насељима ппраст брпја станпвника 

бип је слабијег интензитета.  

Већ је решенп да је ппраст брпја станпвника карактеристишан за већину 

насеља у ппследопј деценији прпщлпг века пре свега ппследица 

мигратпрних кретаоа. У табели 24 ппказанп је кпликп би станпвника 

имала насеља града Нпвпг Сада да деведесетих гпдина није билп великпг 

брпја дпсељенпг станпвнищтва. Када се пд брпја станпвника 2002. гпдине 

пдузме брпј дпсељених, брпјке ппказују да би ппраст брпја станпвника 

бип забележен јединп у Ветернику, а прпсешан гпдищои ппраст 

станпвнищтва изнпсип би 43,6 станпвника гпдищое (Стпјщин, 2006а).  

Пад брпја станпвника бип би забележен и у Нпвпм Саду где је 

израшунат прпсешни гпдищои ппраст пд -1688,4 станпвника гпдищое. И у 

свим псталим местима дпщлп би дп смаоеоа брпја станпвника, а 

највище станпвника гпдищое би "губила" пна места у кпјима су 

дпсељаваоа била најпбимнија, а кпја су најближа Нпвпм Саду. Такп би на 

пример, прпсешан гпдищои ппраст у Петрпварадину изнпсип -218,4, у 

Футпгу -96,7, у Каћу -41,8 (Стпјщин, 2006а). 

Кпликп су миграције у местима ближим Нпвпм Саду пдиграле 

пресудну улпгу у ппвећаоу брпја станпвника и пре мигратпрнпг таласа 

90-их, ппказује и пднпс брпја станпвника кпји пд рпђеоа живе у насељу и 

брпја дпсељенпг станпвнищтва. Према пппису 2002. гпдине у Ветернику 

је свега 17,0% пд укупнпг брпја станпвника живелп пд рпђеоа у пвпм 

месту, а у Сремскпј Каменици 23,4% станпвнищтва. У Ченеју је пд укупнпг 

брпја станпвника једна трећина, 33,2% станпвнищтва, живела пд рпђеоа, 

а у Футпгу 38,6% пд укупнпг брпја станпвника није дпсељенп (Стпјщин, 

2006а). 
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Табела 24. Кретаое брпја станпвника без дпсељенпг станпвништва 

насеље 

брпј станпвника 

1991 
2002 (без 

дпсељених*) 

прпсешан 

гпдищои 

ппраст (без 

дпсељених) 

укупнп 261.121 235.143 -2.361,6 

Бегеш 2.801 2.450 -31,9 

Будисава 3.385 3.255 -11,8 

Букпвац 2.982 2.911 -6,5 

Ветерник 9.899 10.379 43,6 

Каћ 9.491 9.031 -41,8 

Кисаш 5.795 5.015 -70,9 

Кпвиљ 5.224 4.751 -43,0 

Лединци 1.878 1.701 -16,1 

Нпви Сад 177.266 158.693 -1.688,4 

Петрпварадин 11.004 8.601 -218,4 

Руменка 4.299 3.978 -29,2 

С. Каменица 7.753 6.682 -97,4 

Степанпвићевп 2.005 1.786 -19,9 

Футпг 15.569 14.505 -96,7 

Ченеј 1.572 1.405 -15,2 

Извпр: РЗС, 2004а 

Наппмене: *брпј станпвника израшунат је када је пд брпја станпвника свакпг 

насеља према пппису 2002. гпдине пдузет брпј дпсељених лица у перипду пд 

1991. дп 2002. гпдине (РЗС, 2004а) 
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Са друге стране, у насељима где је пре 1991. гпдине бележен пад брпја 

станпвника, већина станпвнищтва пд рпђеоа живи у тим местима, а 

дпсељаваоа су маоег пбима. Такп на пример, у Кисашу 2002. гпдине пд 

рпђеоа станује шак 80,8% пд укупнпг брпја станпвника, а у Кпвиљу 

60,4%.78  

Међутим, пппис станпвнищтва 2011. гпдине ппказап је да су 

дпсељаваоа изгубила местп најзнашајнијег шинипца на ппраст брпја 

станпвника у насељима на пбпду теритприје града Нпвпг Сада. Наиме, и 

ппред укупнпг ппраста брпја станпвника у граду Нпвпм Саду, у 8 насеља 

дпщлп је дп смаоеоа брпја станпвника.  

Вище станпвника 2011. негп 2002. гпдине забележенп је у свега 7 

насеља. Највећи прпсешан гпдищои ппраст забележен је у сампм Нпвпм 

Саду, шак 3.383,2 станпвника гпдищое. У Сремскпј Каменици прпсешан 

гпдищои ппраст пд 2002. дп 2011 гпдине изнпсип је  84,7 станпвника, у 

Руменци 79,4, Каћу 49,5, у Лединцима 37,5 у Петрпварадину 36,1, дпк је у 

Букпвцу станпвнищтвп раслп за 35,8 станпвника гпдищое. 

Тренд ппадаоа брпја станпвника и у пвпм ппписнпм перипду 

настављен је у Кисашу где је сваке гпдине билп 27,9 станпвника маое. 

Међутим, у Ветернику, у кпјем се пд 1991. дп 2002. гпдине станпвнищтвп 

увећалп за 1.664 нпва станпвника, у перипду између ппследоа два 

ппписа брпј станпвника смаоип се 18.375 на 17.454 (прпсешан гпдищои 

ппраст -192,3 станпвника). Негативан прпсешан гпдищои ппраст пд 2002. 

дп 2011. гпдине забележен је у Кпвиљу -23,3, затим у Будисави -21,3, у 

Степанпвићеву -22,4, у Футпгу -34,8, у Ченеју -2,2, и Бегешу -2,8. 

 

 

                                                           
78

  У Будисави је према пппису 2002. гпдине пд рпђеоа у истпм месту живелп 50,2%, у 
Бегешу 42,5%, у Букпвцу 39,6%, у Каћу 44,1%, у Лединцима свега 0,4%, а у Старим 
Лединцима 31,3%. Пд рпђеоа је у истпм месту у Руменци живелп 32,5% 
станпвнищтва, а у Степанпвићеву 47,0%, у Петрпварадину 26,0%, а у Нпвпм Саду 
41,9% пд укупнпг брпја станпвника (РЗС, 2004а). 
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4.2. Прирпднп кретаое станпвништва града Нпвпг Сада 

 

И ппред тпга щтп су миграције имале пдлушујућу улпгу у кретаоу 

станпвнищтва, никакп не треба забправити утицај прирпднпг приращтаја 

кап детерминанте кретаоа станпвнищтва.  

Шездесетих гпдина прпщлпг века (пд 1961. дп 1970.) прирпдни 

приращтај је у свим насељима бип ппзитиван, али се седамдесетих 

гпдина у Ченеју и Бегешу први пут бележи већи брпј умрлих негп 

живпрпђених. У нареднпм међуппписнпм прерипду пд 1981. дп 1991. 

гпдине негативан прирпдни приращтај бележи се и у Кпвиљу и Кисашу, 

дпк се деведесетих, ратних, гпдина негативан прирпдни приращтај 

бележи и у Нпвпм Саду, Степанпвићеву и Петрпварадину. Прирпдни 

приращтај у Нпвпм Саду је "дп 1997. гпдине бип је вепма низак, али 

ппзитиван.  

Пд 1998. гпдине пднпс брпја живпрпђених и умрлих се меоа, те су на 

пвпм ппдрушју први пут забележене негативне стппе прирпднпг 

приращтаја (Стпјщин, 2010: 398). У првпј деценији 21. века и даље се 

ппвећава брпј насеља града Нпвпг Сада са негативним прирпдним 

приращтајем, а вище умрлих негп живпрпђених први пут се бележи у 

Лединцима, Каћу и Сремскпј Каменици79 

Ђурђев и Ћуршић (2005) кажу да када насеље једнпм ппприми 

депппулаципне карактеристике пнп се вище не ппправља, а негативне 

вреднпсти ппстају све изразитије, щтп се мпже пптврдити и прекп 

примера насеља града Нпвпг Сада. 

Дакле, јаснп је да би станпвнищтвп раслп мнпгп маопм брзинпм, или 

шак ппадалп укпликп би прирпдни приращтај бип једина кпмппнента 

ппраста брпја станпвника. Такп би се рецимп, у перипду пд 1991. дп 2011. 

гпдине брпј станпвника града Нпвпг Сада ппвећап за самп 2.128 

                                                           
79

  Ппщирније види Ђурђев, Б., Ћуршић, С., 2005. 
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станпвника80. Збпг механишкпг кретаоа брпј станпвника у пвпм перипду 

бип је мнпгп већи - ппвећап се за 74.580 станпвника (дакле 72.452 

дпсељених станпвника и 2.128 збпг ппзитивнпг прирпднпг приращтаја). 

 

Графикпн 16. Прирпдни прираштај станпвништва града Нпвпг Сада 

 

 

Стппе мпрталитета у Нпвпм Саду уједнашене су тпкпм ппсматранпг 

перипда. "Дп 1997. гпдине стппе мпрталитета кретале су се дп 11,0‰, а 

пд 1998. гпдине бележе благи ппраст. Најнижа стппа мпрталитета 

забележена је на ппшетку ппсматранпг перипда 1991. и изнпсила је 

10,4‰. Највище стппе биле су 2004. и 2005. гпдине, 12,1‰." (Стпјщин, 

2010: 399). Накпн тпга, стппа мпрталитета благп ппада. 

И брпј живпрпђене деце у граду Нпвпм Саду у пвпм перипду прилишнп 

је уједнашен. Највище стппе наталитета забележене су 2009. и 2011. 

гпдине 12,5‰ (табела 25). Најмаое живпрпђене деце на хиљаду 

станпвника билп је 1999. гпдине, 10,1‰.  

                                                           
80

  Пвп је разлика разлику брпја живпрпђених (71.853) и брпја умрлих (69.725) у 
ппсматранпм перипду. 
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Табела 25. Прирпдни прираштај станпвништва града Нпвпг Сада 

 
стппа 

наталитета 

стппа 

мпрталитета 

прирпдни 

приращтај 

2006 12,2 11,6 0,6 

2007 12,0 11,6 0,4 

2008 11,9 10,8 1,1 

2009 12,5 11,2 1,3 

2010 12,3 11,1 1,3 

2011 12,5 11,3 1,2 

2012 12,3 11,1 1,2 

2013 12,1 10,5 1,6 

2014 11,8 11,1 0,6 

2015 12,0 11,2 0,8 

2016 11,6 10,5 1,1 

   Извпр: Витална статистика за дате гпдине  

 

* * * 

Кпликп се прирпднп кретаое станпвнищтва разликује у приградским 

насељима?  

Ппшеткпм деведесетих у шетири насеља забележен је негативан 

прирпдни приращтај, дпк је већ 2003. гпдине, већи брпј умрлих негп 

живпрпђених забележен у шак десет насеља града Нпвпг Сада.  

Највища вреднпст прирпднпг приращтаја забележена је 1993. гпдине у 

Букпвцу 11,7‰, дпк је најнижи прирпдни приращтај забележен у Кисашу 

1999. гпдине, шак -12,6‰. У Нпвпм Саду вреднпсти прирпднпг приращтаја 

биле су вепма ниске и кретале су се пд -1,8‰ дп 0,9‰. 
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Утицај друщтвене и екпнпмске кризе, кап и рата, на прирпднп кретаое 

станпвнищтва највидљивији је пп нискпј стппи наталитета 1999. гпдине, 

када пна на нивпу града Нпвпг Сада изнпси свега 9,7‰. Ипак, на вепма 

низак прирпдни приращтај утицале су пре свега стппе наталитета и 

мпрталитета. Какп је у претхпдним редпвима наведенп да је Кисаш имап 

вище станпвника 1948. гпдине негп данас, треба наппменути да је једна 

пд најнижих вреднпсти прирпднпг приращтаја забележена управп у 

Кисашу 1999. гпдине, шак -12,6‰. Стппа мпратлитета у пвпм насељу 2000. 

гпдине изнпсила је шак 20,9‰, а прпсешна старпст станпвника пвпг места 

је према пппису 2011. гпдине 41,7 гпдина.  

Најниже стппе мпрталитета ималп је станпвнищтвп Ветерника кпје 

према пппису 2011. има најнижу прпсешну старпст 38,2 гпдине, а затим 

Букпвца и Футпга, дпк су највище стппе бележене у Кисашу и Кпвиљу. 

Кпвиљ и Кисаш су насеља у кпјима је сваке гпдине у ппсматранпм перипду 

забележен већи брпј умрлих негп живпрпђених. Најнижа стппа 

мпрталитета у ппсматранпм перипду забележена је 1999. гпдине у 

Ветернику свега 3,4‰. 

Графикпн 17. Прирпдни прираштај у неким насељима града Нпвпг Сада, 

1961-2011 гпдине 
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Најнижа стппа наталитета у ппсматранпм перипду забележена у Бегешу 

2001. гпдине и изнпсила је 6,4‰, а највища у Букпвцу 1993. гпдине 

17,5‰. Букпвац је насеље са највећим стппама наталитета, а прпсешна 

старпст станпвнищтва пвпг насеља је 39,8 гпдина. 

Вепма виспке стппе смртнпсти у ппменутим насељима мпгу се 

тумашити неппвпљним кретаоима у старпснпј структури.  

Наиме, анализа стппа мпрталитета на нивпу насеља, ппказује да је 

најниже стппе ималп станпвнищтвп Ветерника, Букпвца и Футпга, насеља 

са најмаопм прпсешнпм старпщћу; дпк су највище стппе бележене у 

Кисашу, Кпвиљу и Степанпвићеву – насељима са највећпм прпсешнпм 

старпщћу.  

 

4.3. Старпсна структура станпвништва Нпвпг Сада 

 

Станпвнищтвп града Нпвпг Сада, кап и целпкупнп станпвнищтвп 

Впјвпдине, налази се у пппдмаклпј фази демпграфскпг стареоа. Пснпвни 

ппказатељ за тп је 13,7% станпвнищтва града Нпвпг Сада старије је пд 65 

гпдина.  

Истп такп, прпсешна старпст станпвнищтва града Нпвпг Сада према 

пппису 2011. гпдине изнпси 40 гпдина, 38,5 за мущкарце и 41,3 за жене. У 

приградским насељима прпсешна старпст креће се пд 38,2 гпдине у 

Ветернику дп 42,6 гпдина у Степанпвићеву. У свега пет насеља прпсешна 

старпст станпвнищтва нещтп је нижа пд 40 гпдина (Ветерник 38,2; 

Руменка 39,6; Каћ 39,7; Нпви Сад 39,8; Букпвац 39,8), дпк је у псталим 

насељима прекп 40 гпдина (Футпг и Кпвиљ 40,3; Петрпварадин и 

Будисава 41,0; Ченеј 41,1; Бегеш 41,5; Сремска Каменица и Кисаш 41,7; 

Лединци 42,4 и Степанпвићевп 42,6). 

Прпмене кпје су се у старпснпј структури станпвнищтва дпгађале у 

ппследоих 20 гпдина (ппписи 1991., 2002. и 2011. гпдине) пгледају се пре 
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свега у прпмени удела младпг и старпг станпвищтва у укупнпм брпју 

станпвника (табела 26).  

Наиме, према пппису 2011. гпдине удеп младпг станпвнищтва пд 0 дп 

19 гпдина  Нпвпг Сада изнпси 20,8% и смаоип се пд 1991. гпдине за 5,2 

прпцентна ппена у пднпсу на 1991. гпдину (табела 24). Тп знаши да је 

данас тек сваки пети станпвник града Нпвпг Сада млађи пд 20 гпдина. Са 

друге стране, удеп старпг станпвнищтва, пднпснп станпвнищтва старијег 

пд 60 гпдина ппвећап се са 15,5% (1991. гпдине) на 21,8% (2011. гпдине). 

Какп изгледа старпсна структура станпвнищтва Нпвпг Сада према 

најнпвијим ппдацима из 2017. гпдине, видимп на слици 4, на старпснп-

пплнпј пирамиди. И пва пирамида, пирамида регресивнпг типа, ппказује 

да станпвнищтвп Нпвпг Сада стари. Пснпва пирамиде указује на вепма 

ниске стппе прирпднпг приращтаја, пднпснп на биплпщкп непбнављаое 

станпвнищтва.  

Са друге стране, избпшине на пирамиди у старпсним групама пд 25 дп 

40 гпдина, имајући на уму стппе прирпднпг приращтаја, указују на 

дпсељаваое станпвнищтва управп пве старпсти.  

 

Табела 26. Старпсна структура станпвништва Нпвпг Сада 

 1991 2002 2011 

укупнп 265.464  (100,0) 299.294 (100,0) 615.371 (100,0) 

0-19 68.883  (26,0) 66.675 (22,3) 127.795 (20,8) 

20-39 78.274  (29,5) 86.892 (29,0) 179.193 (29,1) 

40-59 75.658  (28,5) 86.457 (28,9) 174.050 (28,3) 

60+ 41.062  (15,5) 58.358 (19,5) 134.333 (21,8) 

Извпр: РЗС, 1993; РЗС, 2003в; РЗС, 2012б. 
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Слика 4. Старпснп-пплна пирамида станпвништва града Нпвпг Сада 

2017. гпдине81 

* * * 

У ппсматранпм перипду, између ппследоа два ппписа, у већини 

приградских насеља дпщлп је дп ппвећаоа удела старпг станпвнищтва, 

али и дп пада брпја станпвнищтва млађег пд 15 гпдина. 

Анализа старпсне структуре у приградским насељима ппказује да 

највећи удеп старпг станпвнищтва, пднпснп станпвнищтва старијег пд 65 

гпдина 2011. гпдине имају Степанпвићевп 17,7%, затим Лединци 17,4%, 

Сремска Каменица 17,0% и Кисаш 16,9%82. У пвим насељима најмаои је 

удеп станпвнищтва млађег пд 14 гпдина. Такп је у Лединцима 13,9% 

станпвнищтва млађе пд 14 гпдина, а у Степанпвићеву 14,3% (пппис 2011). 

                                                           
81

  Извпр: Витална статистика РЗС, Прпфил август 2018. гпдине, DevInfo Србија. 
82

  2002. гпдине највище старпг станпвнищтва има у Степанпвићеву 18,9% (1991. гпдине 
билп је 12,9% станпвнищтва старијег пд 65 гпдина), а затим у насељима Кисаш 
(16,4%), Ченеј (15,2%), Кпвиљ (15,1%), Нпви Сад  (14,7%) (РЗС, 2003в). 
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Са друге стране, најмаои удеп старпг станпвнищтва према пппису 

2011. гпдине, имају насеља Ветерник 11,4%, затим Букпвац 12,3% и Каћ 

12,9%, насеља у кпја су се на теритприји града Нпвпг Сада најшещће 

дпсељавали. Кпликп „брзп“ станпвнищтвп стари ппказују и ппдаци 

ппписа 1991. гпдине када је у Ветернику билп свега 3,7%, а у Букпвцу 4,9% 

станпвнищтва старијег пд 65 гпдина.                                       

Графикпн 18. Удеп младих пд 0 дп 15 гпдина у укупнпм станпвништву 

насеља 1991. и 2011. гпдине, у % 
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Станпвнищтвп Ветерника и Букпвца су примери „младпг“ 

станпвнищтва. Ветерник је насеље са најмлађим станпвнищтвпм у граду 

Нпвпм Саду, са највећим прирпдним приращтајем дп 1991. гпдине када је 

прпсешна старпст била 35,1 гпдина, а 19,8% станпвнищтва билп је млађе 

пд 15 гпдина. Међутим, Ђурђев навпди да је у декади 1991-2000. 

Ветерник имап најмаоу стппу прирпднпг приращтаја јер је „време 

интензивнпг насељаваоа младпг станпвнищтва у Ветерник заврщенп, да 

је тп станпвнищтвп такпђе при крају свпје репрпдукције и да, акп не буде 

даљих интензивних насељаваоа, у Ветернику се мпже пшекивати врлп 

брзп стареое станпвнищтва и депппулација“ (Ђурђев, Ћуршић, 2005: 82). 

Станпвнищтвп Букпвца 1991. гпдине ималп је прпсешну старпст 36,4 

гпдине, а 18,1% станпвнищтва билп је млађе пд 15 гпдина. Двадесет 

гпдина касније, 2011. гпдине у Букпвцу има 15,3 станпвнищтва млађег пд 

15 гпдина, а станпвнищтвп је у прпсеку старије за три гпдине (39,8 

гпдина). 

Кпликп је стареое станпвнищтва захватилп сва насеља, ппказује и 

ппређеое удела старпсних кпнтигената према ппписима 1991. и 2011. 

гпдине (табела 25). Јединп је у ппменутпм Букпвцу и Ветернику 1991. 

гпдине билп вище младпг (0-14) негп станпвнищтва старијег пд 50 гпдина. 

У псталим местима удеп станпвнищтва старијег пд 50 гпдина бип је нещтп 

већи пд удела станпвнищтва 0-14 (Каћ, Руменка, Футпг) и мнпгп већи у 

насељима Ченеј, Степанпвићевп, Кисаш, па шак и сам Нпви Сад.  

Двадесет гпдина касније, ппдаци ппписа 2011. гпдине указују на тп да 

је у већини насеља две петине станпвнищтва старије пд 50 гпдина (табела 

27, графикпн 19). У Степанпвићеву је 40,7% станпвнищтва старије пд 50 

гпдина, а у Лединцима 40,5%. Са друге стране, удеп станпвнищтва млађег 

пд 15 гпдина смаоип се у свим насељима и креће се пкп 15% у укупнпм 

брпју станпвника. 

У Нпвпм Саду и већини пкплних приградских насеља кпнстантнп расте 

брпј станпвника. Међутим, на ппраст брпја станпвника није утицап 
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велики брпј рађаоа, већ првенственп миграције станпвнищтва. Према 

интензитету ппраста брпја станпвника насеља, мпже се закљушити да се 

станпвнищтвп највище дпсељавалп у Нпви Сад, Ветерник, а затим места 

ппред Нпвпг Сада. Са удаљенпщћу насеља пд Нпвпг Сада ппада и 

интензитет ппраста. Прирпдни приращтај је ппзитиван, али вепма низак. 

Станпвнищтвп града Нпвпг Сада је у пппдмаклпј фази демпграфскпг 

стареоа, те се мпже пшекивати даљи пад брпја станпвника.  

 

Графикпн 19. Однпс удела станпвништва старпг 0-14 и 50+ у насељима 

града Нпвпг Сада 2011. гпдине 
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Табела 27. Старпсна структура станпвништва насеља                                      

града Нпвпг Сада 1991. и 2011. гпдине, у % 

Насеља 

1991. гпдине 2011. гпдине 

0-14 
15-

49 
50+ 0-14 

15-

49 
50+ 

Бегеш 19,3 51,1 29,6 14,8 45,4 39,8 

Будисава 20,4 55,2 24,4 14,9 47,7 37,4 

Букпвац 22,7 56,2 21,1 15,3 49,3 35,4 

Ветерник 23,0 56,5 20,5 16,9 51,7 31,4 

Каћ 22,0 53,6 24,4 16,5 47,7 35,8 

Кисаш 17,2 47,4 35,4 15,2 46,0 38,8 

Кпвиљ 21,0 46,7 32,2 16,1 46,9 37,0 

Лединци 20,2 54,1 25,7 13,9 45,6 40,5 

Нпви Сад 18,3 50,7 31,0 14,8 51,3 33,9 

Петрпварадин 21,0 52,9 26,1 13,9 48,3 37,8 

Руменка 22,2 54,0 23,8 15,3 49,5 35,2 

С. Каменица 20,6 53,2 26,2 14,7 46,1 39,2 

Степанпвићевп 18,3 46,2 35,5 14,3 45,0 40,7 

Футпг 22,2 53,7 24,1 16,0 46,8 37,2 

Ченеј 20,4 46,3 33,3 14,5 47,2 38,3 

Извпр: РЗС, 1993; РЗС, 2012б. 
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4.4. Утицај абпртуса на прирпдни прираштај  - пример станпвништва 

Нпвпг Сада83 

У претхпдним редпвима ппказанп је да у Нпвпм Саду расте удеп старпг 

станпвнищтва, а смаоује се удеп младпг станпвнищтва. Нарпшитп је 

знашајнп щтп се смаоује брпј младпг станпвнищтва кпје тек треба да уђе у 

репрпдуктивни перипд. 

На брпј рпђене деце у једнпм друщтву делују брпјни фактпри. 

Малашић84 у пквиру групе шинилаца кпји утишу на труднпћу и ппрпђај 

гпвпри п утицају намерних прекида труднпће на наталитет. П 

детерминантама фертилитета гпвпри и Ђурђев, навпдећи да пне85 „делују 

крпз следеће три категприје варијабли: жељени брпј деце, пптенцијални 

брпј деце и трпщкпве регулисаоа фертилитета, щтп утише на кпнтрплу 

рађаоа, а пва на крајоу ппследицу, на брпј живпрпђене деце“ (Ђурђев, 

2001:71). Кпнтрпла фертилитета ппред кприщћеоа кпнтрацепције, 

ппстиже се и намерним прекидпм ппстпјеће труднпће.  

Према ппследоим ппдацима званишне статистике 2016. гпдине у 

Србији је пријављенп 15.526 прекида труднпће.  Најзаступљенији су били 

медицински индукпвани прекиди труднпће, пднпснп намерни прекиди 

труднпће кпјих је билп 11.093, пднпснп 71,4%, а најшещће су га пбављале 

жене у дпби 25–34 гпдине (46,6%). Међу женама кпје су имале намерни 

                                                           
83  Некпликп пасуса пвпг ппглавља пбјављенп је у тексту Стпјщин, Снежана (2011). 

Утицај спцип-демпграфских фактпра на кприщћеое кпнтрацепције, Гпдишоак 
Филпзпфскпг факултета у Нпвпм Саду, коига XXXVI-2, Нпви Сад, стр: 299-308  

84
  Малашић је шинипце кпји утишу на наталитет ппделип на неппсредне и ппсредне. У 

неппсредне убраја узрпке кпји утишу на фпрмираое заједнице између мужа и жене, 
затим нашин регулисаоа пплних пднпса унутар заједнице, настанак кпнцепције, 
неплпднпст збпг дпбрпвпљних узрпка и узрпке кпји утишу на труднпћу и ппрпђај. 
Ппсредни узрпци делују прекп неппсредних, а најшещће се навпде екпнпмски, 
спцијални, психплпщки (ппщирније види 1988: 6). 

85
  У базишне детерминанте фертилитета станпвнищтва убрајају се мпдернизација 

(пбразпваое, урбанизација), културни фактпри (религипзна и етнишка припаднпст), 
генетски фактпри (ппщирније Ђурђев, 2001: 70-78). 
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прекид труднпће билп је 4,2% жена млађих пд 20 гпдина. Највећи брпј 

прекида труднпће (31,8%) је забележен кпд жена кпје већ имају двпје 

деце, дпк је удеп жена без деце кпје су имале легалнп индукпван прекид 

труднпће бип 30,1% (Здравственп-статистишки гпдищоак, 2016: 439) 

Брпј намерних прекида труднпће на ппдрушју Нпвпг Сада ппшеткпм 

деведесетих гпдина се смаоује86. Сумоа у ппдатке, не самп на пвпм 

ппдрушју, ппјавила се збпг наглпг пада брпја намерних прекида труднпће, 

кпји се, имајући у виду брпј ранијих абпртуса и непрпмеоене стппе 

кприщћеоа кпнтрацептивних средстава, није заиста прпменип. Наравнп, 

реш је п ппадаоу уреднп пријављених абпртуса, јер се пд 1990. гпдине 

птварају приватне клинике кпје углавнпм пријављују самп деп пбављених 

намерних прекида труднпће87.  

Брпј абпртуса изврщених на Клиници за гинекплпгију и акущерствп у 

Нпвпм Саду сваке гпдине је нижи, јер се жене верпватнп рађе ппредељују 

за приватну праксу. 

Смаоеоем брпја пријављених абпртуса шини се да ппада брпј 

абпртуса кпји се изврщи на једнп живпрпђеое. На пример, из табеле 26. 

види се да је 1991. гпдине на једнп живпрпђенп дете изврщен 1,08 

абпртуса, а 1999. гпдине, „самп“ 0,32. Међутим, имајући у виду да ташан 

брпј абпртуса мпже бити самп већи, јаснп је да ни пднпс брпја абпртуса и 

брпја живпрпђене деце није пдгпварајући. 

 

 

                                                           
86

  Према статистишким ппдацима брпј абпртуса ппада и на ппдрушју Впјвпдине. На 
пример, 2005. гпдине у Впјвпдини је пријављен 6.381 абпртус, пд шега је 87,1%, 
(5.561) намерних прекида труднпће. Наредне гпдине пд 6.267 абпртуса 5.059, 
пднпснп 80,7%, шинили су намерни прекиди труднпће. У Впјвпдини је 2007. гпдине 
пријављенп 5.174 абпртуса, а 74,5% (3.857) били су намерни. Извпр: Институт за јавнп 
здравље Србије за дате гпдине.  

87
  П прпблемима ташнпг брпја абпртуса види ппщирније Стпјщин, 2008. 
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Табела 28. Однпс брпја абпртуса и брпја живпрпђене деце на ппдручју 

Нпвпг Сада 1991 –1999. гпдине 

гпдина 

брпј абпртуса 
брпј 

живпрпђене 

деце 

брпј 

абпртуса на 

једнп 

живпрпђеое 

Град 

Нпви Сад 
ГАК 

1991 3420 2028 (59,3) 3175 1,08 

1992 3325 1977 (59,5) 3116 1,07 

1993 2830 1576 (55,7) 2962 0,96 

1994 1561 1280 (81,2) 3208 0,45 

1995 1993 1257 (63,1) 3346 0,59 

1996 1282 780 (60,8) 3192 0,40 

1997 921 557 (60,4) 2999 0,31 

1998 899 684 (76,1) 3041 0,30 

1999 890 846 (95,1) 2807 0,32 

Извпри: Гинекплпщкп-акущерска клиника Нпви Сад за дате гпдине;  
Институт за здравствену защтиту у Нпвпм Саду; витална статистика за дате гпдине      
Наппмена: У загради се налази удеп абпртуса изврщених у Гинекплпщкп-
акущерскпј клиници у укупнпм брпју абпртуса у Нпвпм Саду 

Какп су пви ппдаци непптпуни, анализа утицаја намернпг прекида 

труднпће на наталитет дппуоена је емпиријским истраживаоем. Пвде су 

кприщћени и ппдаци емпиријскпг истраживаоа спрпведенпг 2007. 

гпдине на Клиници за гинекплпгију и акущерствп у Нпвпм Саду (Стпјщин, 

2008). Испитанп је 220 жена88 у фертилнпм перипду старпсти пд 15 дп 49 

гпдина.  

                                                           
88

  Узпрак је бип ппдељен у две групе. Прву групу шинилп је 120 испитаница пдабраних 
слушајним узпркпм на теритприји града Нпвпг Сада (Нпви Сад и приградска насеља). 
Најмлађа испитаница имала је 20, а најстарија 49 гпдина. Другу групу шинилп је 100 
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За пву анализу кприщћени су ппдаци п пстваренпм и жељенпм брпју 

деце испитаница, п брпју абпртуса, п ппнащаоу у слушају наредне 

труднпће. 

Пд 220 испитаница 158 ималп је децу, 306 живпрпђене деце, пднпснп 

1,9 деце у прпсеку. Децу нема 62 испитанице, пднпснп 28,2% пд укупнпг 

брпја испитаница. 

Једнп дете има 27,2% жена, 55,1% испитаница има двпје деце, а трпје 

деце има 14,5% пд укупнпг брпја жена кпје имају децу. Самп 3,2% 

испитаница има 4 и вище деце. 

Да ли бисте желели да имате јпш деце? Самп 36,7% пд укупнпг брпја 

жена кпје имају децу кажу да би вплеле да имају јпщ деце, дпк је 63,3% 

испитаница реклп да не жели вище да рађа.  

Иакп би нещтп вище пд једне трећине жена кпје већ имају децу 

желелп јпщ деце, ипак, тп не знаши да ће их и имати. Маое пд пплпвине 

жена кпје желе јпщ деце 42,9% рпдиле би децу укпликп затрудне, 23,8% 

оих не би рпдилп дете, а шак 33,3% жена нису сигурне да ли би се 

пдлушиле за рађаое или намерни прекид труднпће иакп желе јпщ деце. 

Укпликп затрудни 30,5% пд укупнпг брпја испитаница каже да би 

рпдилп дете, дпк би се 38,6% оих пдлушилп за намерни прекид труднпће. 

Скпрп трећина жена, 30,9%, нису сигурне какву би пдлуку дпнеле. Тп 

знаши да би скпрп пплпвина будућих труднпћа најверпватније заврщила 

намерним прекидпм труднпће. 

Да ли сте имали абпртус? Пд укупнпг брпја испитаница шак 72,3% 

ималп је намерни прекид труднпће, а самп 27,7% није. 159 жена ималп је 

366 намерних прекида труднпће, щтп знаши да је свака жена са 

абпртуспм у прпсеку имала 2,3 абпртуса89.  

                                                                                                                                                         
испитаница кпје су у време истраживаоа дпщле на Клинику за гинекплпгију и 
акущерствп у Нпвпм Саду ради намернпг прекида труднпће. Најмлађа је имала 16, а 
најстарија 45 гпдина (Стпјщин, 2008). 

89
  Није урашунат брпј абпртуса испитанице кпја не зна кпликп их је имала дп сада. 
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Испитанице кпје имају децу (1,9 деце у прпсеку) имале су дп мпмента 

истраживаоа 326 намерних прекида труднпће, пднпснп једна жена у 

прпсеку је имала 2 абпртуса. Брпј абпртуса и даље већи пд брпја 

живпрпђене деце.  

На једнп живпрпђенп дете изврщен је 1,07 намерних прекида 

труднпће. Жене кпје имају једнп дете имале су у прпсеку 1,67 намерних 

прекида труднпће, а жене са двпје деце 1,95 абпртуса. Испитанице са 

трпје деце имале су 2,96 абпртуса, а пне са шетвпрп деце у прпсеку 3,2 

намерна прекида труднпће. Са ппрастпм брпја деце расте и брпј 

абпртуса. 

 

Табела 29. Однпс брпја дпсадашоих абпртуса и брпја живе деце жена 

испитаница са намерним прекидпм труднпће  

брпј ранијих 

абпртуса 

брпј 

жена  

брпј живе деце 

нема једнп двпје трпје шетири 

укупнп 189 31 43 87 23 5 

без абпртуса 31 - 13 17 1 - 

један 61 25 11 21 2 2 

два 47 5 10 27 5 - 

три 24 1 5 11 5 2 

шетири 11 - 1 4 6 0 

пет + 15 - 3 7 4 1 

 

* * * 

Абпртуси представљају знашајан фактпр нискпг прирпднпг приращтаја. 

Иакп јпщ нису ни близу краја репрпдуктивнпг перипда, самп трећина 
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жена би рпдила дете укпликп затрудни. Пстале испитанице пдлушиле би 

се пре за намерни прекид труднпће, негп за рађаое. 

Статистишки ппдаци ппказују да ппада брпј намерних прекида 

труднпће. Међутим, збпг непптпунпг брпја пријављених абпртуса на 

једнпм ппдрушју не мпже се у пптпунпсти сагледати утицај абпртуса на 

брпј живпрпђене деце.  

Ппдаци емпиријскпг истраживаоа ппказују да је брпј абпртуса и даље 

већи пд брпја живпрпђене деце. Намерни прекиди труднпће директнп 

утишу на кретаое стппа наталитета, а самим тим и на висину прирпднпг 

приращтаја (Стпјщин, 2011).  

 

 

  

Кплики је стварни брпј абпртуса? 

Oснпвни прпблем у пдређиваоу степена утицаја намерних прекида 

труднпће на фертилитет, а тиме и на прирпдни приращтај, у ппследое две 

деценије пгледа се у непптпунпј статистици, пднпснп у неппзнаваоу ташнпг 

брпја абпртуса. Прпблем није нпвијег датума. У дпсадащоим 

истраживаоима фертилитета, указује се на прпблем валиднпсти ппдатака п 

брпју абпртуса. На пример, јпщ 1968. гпдине при испитиваоу варијабли 

нискпг фертилитета у Впјвпдини, аутпри навпде да на ппстпјећи брпј 

абпртуса у пвпм регипну (37.142) треба дпдати јпщ некпликп хиљада за кпје 

се претппставља да су илегални (1978: 55). Тада је рпђенп 21.758 деце 

„дакле знатнп маое негп регистрпваних абпртуса у здравственим 

устанпвама“ (1978: 55). На сваки ппрпђај изврщенп је 1,7 абпртуса.  

Данас је прпблем слишан. Разлика је у тпме щтп на ппстпјећи брпј 

намерних прекида труднпће дпдајемп брпј абпртуса изврщених у приватним 

клиникама кпји нису уреднп пријављени. На пример, у Бепграду су се дп 

1991. гпдине на једнп живпрпђенп дете пбављала два прекида труднпће “да 

би се ппследоих гпдина на 2-3 живпрпђена детета пбавип 1 прекид“ 

(Приказ, 2008). Међутим, прави прпблем ппређеоа брпја живпрпђене деце 

и брпја абпртуса пгледа се у претппставци „да се пкп 2/3 прекида труднпће 

пбави у приватним здравственим устанпвама и прдинацијама кпје не 

дпстављају закпнпм прпписан пбразац пријаве” (Стпјщин, 2011). 
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5. БУДУЋНПСТ СТАНПВНИШТВА СРБИЈЕ – утицај 

глпбализације90 

 

Знашај прпушаваоа демпграфске димензије глпбализације пгледа се у 

пптреби прпушаваоа станпвнищтва кап мпгућег пптенцијала или кпшнице 

друщтвенпг и екпнпмскпг развпја. Управп пва димензија глпбализације 

представља пдгпварајући пквир за прпушаваое и разумеваое кретаоа 

какп светскпг станпвнищтва, такп и станпвнищтва Републике Србије. 

Расправа п пвпм аспекту глпбализације ппдразумева праћеое кретаоа 

брпја станпвника, пднпснп анализу пада брпја станпвника услед 

сирпмащтва и виспких стппа мпрталитета, глади, присилних миграција; 

затим, питаое глпбалних миграција услед екпнпмских разлпга и прпмена 

на тржищту рада; питаое прпдуженпг живптнпг века и ппследица и 

прпмена кпје се јављају услед стареоа станпвнищтва, нарпшитп у 

развијеним земљама.  

Демпграфска димензија указује на две крајнпсти светскпг 

станпвнищтва. Са једне стране, глпбалне демпграфске прпмене у 

развијеним земљама пгледају се у заппшетпм прпцесу депппулације, у 

све већем прпценту старијег станпвнищтва и прпдуженпм прпсешнпм 

трајаоу живпта. Са друге стране су сирпмащне земље у кпјима су виспке 

стппе прирпднпг приращтаја, пднпснп све већи ппраст брпја станпвника.    

Станпвнищтвп Србије карактерище депппулација и све већи удеп 

старпг станпвнищтва у укупнпм брпју станпвника. Пве прпмене у 

пппулацији, пднпснп, депппулација, негативне стппе прирпднпг 
                                                           
90  Већи деп пвпг ппглавља пбјављен је у раду: Стпјщин, Снежана (2013). 

Глпбализација и демпграфски трендпви у Републици Србији, у Глпбализација и 
десуверенизација, Међунарпдни тематски збпрник радпва, ур. В. Вулетић, Ј. Ћирић, 
У. Шувакпвић; Бепград: Српскп спциплпщкп друщтвп, Институт за уппреднп правп; 
Кпспвска Митрпвица: Филпзпфски факултет Универзитета у Прищтини, стр. 919-931. 
Међутим, рад је за пптребе пве мпнпграфије прпщирен и пбпгаћен нпвим ппдацима. 
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приращтаја и све старије станпвнищтвп, утишу на друщтвени и екпнпмски 

развпј. Смаоује се удеп раднп сппспбнпг станпвнищтва, ппвећавају се 

трпщкпви за здравствену защтиту, ппвећава се брпј пензипнера, а 

ппставља се и питаое кпнцепта активнпг стареоа станпвнищтва. 

  

5.1. Демпграфски аспекти глпбализације 

 

У тражеоу пдгпвпра на брпјна питаоа кпја се најшещће ппстављају п 

глпбализацији, питаоа п знашеоу глпбализације, ппшецима пве ппјаве, 

пбјащоеоу фенпмена глпбализације и питаое ппследица глпбализације 

на разлишите пбласти друщтвенпг живпта (Вулетић, 2006), шини се да је 

акценат, пре свега, стављен на изушаваое екпнпмскпг и дпнекле 

културнпг аспекта глпбализације. У расправама кпје су дп сада впђене п 

глпбализацији, аутпри су најмаое пажое ппсветили демпграфскпм 

аспекту глпбализације. Глпбалне демпграфске прпмене прпжимају и 

утишу на све пстале аспекте глпбализације. Истраживаши никакп не смеју 

занемарити изушаваое пве димензије, јер станпвнищтвп и оегпве 

структуре представљају мпгући пптенцијал или кпшницу друщтвенпг и 

екпнпмскпг развпја.  

Демпграфска димензија глпбализације представља пдгпварајући 

пквир за прпушаваое и разумеваое кретаоа светскпг станпвнищтва, 

пднпснп станпвнищтва Републике Србије, и пружа мпгућнпст предвиђаоа 

утицаја пдређене демпграфске ситуације на пстале аспекте друщтвенпг 

развпја. Расправа п демпграфскпм аспекту глпбализације ппдразумева 

праћеое и истраживаое разлишитих глпбалних демпграфских прпмена, 

пд кпјих су најважније: праћеое кретаоа брпја станпвника, пднпснп 

анализа утицаја разлишитих фактпра на пад брпја станпвника 

(сирпмащтвп, виспке стппе мпрталитета, глад, присилне миграције); 

затим, питаое глпбалних миграција кпје су најшещће услпвљене 

екпнпмским разлпзима и прпменама кпје се дпгађају на тржищту рада; 
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питаое прпдуженпг живптнпг века и ппследица и прпмена кпје се јављају 

услед стареоа станпвнищтва, нарпшитп у развијеним земљама.  

Изушаваое демпграфске димензије глпбализације указује на две 

крајнпсти кретаоа светскпг станпвнищтва. Са једне стране, глпбалне 

демпграфске прпмене у развијеним земљама пгледају се у заппшетпм 

прпцесу депппулације, у све већем прпценту старпг станпвнищтва и 

прпдуженпм прпсешнпм трајаоу живпта. Са друге стране су сирпмащне 

земље у најнеразвијенијим делпвима света, кпје, кап на пример афришке 

земље, карактерище виспка смртнпст, или, пак, арапске и азијске земље 

за кпје је специфишан све већи ппраст брпја станпвника услед виспких 

стппа прирпднпг приращтаја (пример Индија) (Милпрадпвић, 2011). 

Специфишнпсти перипда пре ппшетка глпбалних демпграфских 

прпмена, пднпснп демпграфске транзиције, мпгу се сажети у једнпј 

решеници: "Пре ппшетка демпграфске транзиције живпт је бип кратак, 

мнпгп деце се рађалп, раст станпвнищтва је бип сппр, а станпвнищтвп је 

билп младп" (Lee, 2003: 167). Раније наведене демпграфске прпмене 

услпвиле су прпмене у спцијалнпј и екпнпмскпј сфери у Еврппи, те је 

дпщлп дп ппвећаоа живптнпг стандарда, ппвећаоа нивпа пбразпваоа, 

друщтвп ппстаје све вище урбанп, жене су у мнпгп већем брпју укљушене 

на тржищте радне снаге, и слишнп. Рехер (Reher, 2011) навпди да пве 

спцијалне и екпнпмске прпмене аутпри из разлишитих пбласти 

прпушаваоа, на жалпст, не дпвпде у везу са демпграфским прпменама, 

ни директнп ни индиректнп.  

Пвај аутпр навпди да ће јашина утицаја демпграфске транзиције на 

друге пбласти живпта зависити пре свега пд брзине демпграфских 

прпмена и каже да ће се пве прпмене у неразвијеним земљама света 

пдвијати мнпгп брже негп у еврппским земљама у претхпднпј 

демпграфскпј транзицији. Ппадаое вепма виспких стппа мпрталитета и 

наталитета у неразвијеним делпвима света, дпгпдиће се услед ппвећаоа 
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кприщћеоа кпнтрацептивних средства91, антибиптика, уз ппмпћ 

међунарпднпг прпграма вакцинације и спрпвпђеоа мера за ппвећаое 

нивпа јавнпг здравља кпји су и биће прпмпвисани пд стране лпкалних 

власти и разлишитих међунарпдних прганизација (Рехер, 2011).  

И прпјекције станпвнищтва пд стране УН ппказују да дп 2050. гпдине 

светскп станпвнищтвп и даље расте. Тада ће према прпјекцијама на 

планети живети вище пд 9 милијарди људи, уз прпсешан гпдищои ппраст 

пд 83 милипна станпвника, а пд ппменуте гпдине услед наведених 

демпграфских прпмена, брпј станпвника ппшеће да ппада.  

 

5.2. Пснпвни правци кретаоа светскпг станпвништва 

 

Према ппдацима Уједиоених нација срединпм 2017. гпдине светска 

пппулација брпјала је 7,6 билипна станпвника. Највище светскпг 

станпвнищтва живи у Азији, пкп 60% пд укупнпг брпја станпвника на 

земљи, дпк је други кпнтинент пп брпју станпвника Африка92 у кпјпј живи 

15,2% светскпг станпвнищтва. Станпвнищтвп Еврппе пбухвата свега 7% 

светскпг станпвнищтва (Eurostat, 2012). Најнасељенија земља је Кина са 

                                                           
91

  Чак ни у Еврппи кпнтрацептивна средства нису свуда "пппуларна". Анализа 
статистишких ппдатака Уједиоених нација за прву деценију 21. века п кприщћеоу 
кпнтрацептивних средстава у еврппским земљама упућује на мпгућнпст ппделе 
земаља у две групе. "Прву групу углавнпм шине развијене земље у кпјима вепма 
виспк прпценат жена у репрпдуктивнпм перипду кпристи мпдерна кпнтрацептивна 
средства, а мали је брпј намерних прекида труднпће. Другу групу најшещће шине 
земље у развпју у кпјима се жене у планираоу ппрпдице углавнпм пслаоају на 
намерни прекид труднпће, дпк је степен кприщћеоа кпнтрацептивних средстава, 
нарпшитп мпдерних, вепма низак. " (Стпјщин, 2011: 300) 

92
  Петрпвић кпментарище Кенедијеве мрашне прпгнпзе за пвај деп света и каже: "Јпш је 

гпра ситуација у субсахарскпј Африци, јединпј пбласти за кпју стручоаци 
Уједиоених нација не предвиђају ппадаое сирпмаштва у XXI веку. Демпграфски 
бум, изазван вакцинацијпм и медикаментима, пптеретип је пве државе 
безнадежнп, и сва је шанса да ће тај тренд бити настављен, и да ће се дп 2025. 
станпвништвп Африке триплирати. Наставиће се притисак на градпве, кпји 
ппвећава спцијалну нестабилнпст и кпмпликује мнпгпбрпјне међудржавне сукпбе." 
(Петрпвић, 2003: 166) 
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19,2% светске пппулације, дпк станпвнищтвп Индије шини 17,8% светске 

пппулације93, накпн оих САД има 4,5% (Eurostat, 2012). 

Светска пппулација удвпструшила се за свега 40 гпдина, пд 1960. дп 

2000. гпдине (УН, 2012). Међутим, "у перипду 2000-2005. у шак 84 земље 

фертилитет је бип на нивпу прпстпг пбнављаоа или исппд тпг нивпа. Пве 

земље шиниле су 2,8 милијарди или 45% светскпг станпвнищтва." (Ђурђев, 

2006: 11).  

Ипак, прпјекције94 ппказују да ће брпј станпвника већине еврппских 

земаља укљушујући и Русију, ппшети да ппада пд 2010. гпдине, щтп би 

требалп да пптврде и недавнп спрпведени ппписи станпвнищтва у 

већини еврппских земаља, а да ће брпј станпвника са 495 милипна, дп 

2050. гпдине ппасти на 422 милипна. Самп у три државе се према 

прпјекцијама УН пшекује ппвећаое брпја станпвника у Албанији, 

Македпнији и Турскпј95 (Munc, 2007), а слишне карактеристике кретаоа 

има и станпвнищтвп српске ппкрајине Кпспва и Метпхије96. Са друге 

стране, у Севернпј Африци и Блискпм Истпку, где је 2005. гпдине живелп 

                                                           
93

  И Кина и Индија спрпвпде рестриктивну пппулаципну пплитику, "али се ипак сматра 
да ће дп 2025. пбе пве државе имати пп 1,5 милијарду станпвника. Стпга ппстпји 
пправдана бпјазан пд глади у пвим земљама, у кпјима се станпвнищтвп у великпм 
прпценту бави ппљппривредпм. Међутим, кинески успеси у псавремеоаваоу 
ппљппривреде и увећаоу принпса пмпгућавају и пптимистишка пшекиваоа. Али, 
брпјнпст станпвнищтва негативнп утише на псавремеоаваое прпизвпднпг прпцеса, 
аутпматизација и рпбптика не играју велику улпгу у земљама кпје имају вищак радне 
снаге и у кпјима се сепскп станпвнищтвп пдлива у пренасељене градпве, пунећи 
сирптиоске шетврти и дижући стппу криминала." (Петрпвић, 2003: 165) 

94
 "Ппд прпјекцијама станпвнищтва се, у најщирем смислу, ппдразумева мпделираое 

демпграфске будућнпсти на пснпву претппставки кпје у време оихпвпг дефинисаоа 
мпгу, али и не мпрају да изгледају верпватне. Најважнији циљ прпјекција (ппсебнп 
средопрпшних и дугпрпшних) јесте сагледаваое демпграфских, али и щирих 
друщтвенп-екпнпмских ппследица пствареоа пдређених претппставки на кпјима су 
пне заснпване." (РЗС, 2011: 6) 

95
  Турска и Албанија су 2017. гпдине, ппред Ирске (6,6‰) и Исланда (5,3‰), имале  

највищи прирпдни приращтај у Еврппи: Турска 10,8‰, Албанија 3,0‰ (Eurostat, 
115/2018, 10.07. 2018)  

96
  У извпрнпм тексту (Munc, 2007) Кпспвп је наведенп кап шетврта држава. 
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313 милипна људи, 2025. предвиђа се ппраст на 432 милипна а 2050. 

гпдине на 542 милипна људи (истп, 2007). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ппраст светскпг станпвништва 
 

* Према прпјекцијама Уједиоених нација, светска пппулација ће дпстићи 9,8 

милијарди људи 2050. гпдине, и 11,2 милијарди 2100. гпдине. Чак и ппд 

претппставкпм да ће нивп фертилитета наставити да ппада, претппставља се 

да ће станпвнищтвп расти у прпсеку за 83 милипна гпдищое. Кина (са 1,4 

милијарде станпвника) и Индија (1,3 милијарде станпвника) ће према 

прпјекцијама УН пстати две најмнпгпљудније земље, са 19%, пднпснп 18% пд 

укупнпг светскпг станпвнищтва. Пшекује се да ће 2024. гпдине брпј 

станпвника Индије премащити брпј станпвника у Кини.  

Међу десет највећих земаља, Нигерија је најбрже расте. Иакп тренутнп 

заузима 7. местп пп велишини, предвиђа се да ће неппсреднп пре 2050. 

гпдине премащити и САД и ппстати трећа пп велишини земља на свету. Вище 

пд пплпвине глпбалнпг раста према прпјекцијама пд 2017. дп 2050. гпдине 

бити кпнцентрисанп у малпм брпју земаља. Наиме, пшекује се да ће се 

пплпвина раста светске пппулације кпнцентрисати у самп девет 

земаља: Индији, Нигерији, Кпнгу, Пакистану, Етиппији, Танзанији, 

Сједиоеним америшким државама, Уганди и Индпнезији.  

У Африци се и даље бележе виспке стппе раста станпвнищтва. Између 2017. 

и 2050. гпдине пшекује се да ће пппулација 26 афришких земаља најмаое 

удвпструшити свпју тренутну велишину. Кпнцентрација глпбалнпг раста 

станпвнищтва у најсирпмащнијим земљама представља знашајан изазпв за 

власти у спрпвпђеоу  Агенде за пдрживи развпј (Agenda for Sustainable 

Development) дп 2030. гпдине, шији је циљ да пкпнша сирпмащтвп и глад, 
прпщири и унапреди здравствене и пбразпвне системе, затим, ппстизаое 

рпдне равнпправнпсти и пснаживаое жена, смаоеое неједнакпсти.  

Извпр: Тhe World Population Prospects: The 2017 Revision, published by the UN 

Department of Economic and Social Affairs 
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5.3. Стареое станпвништва – стари/нпви демпграфски прпблем 

 

За Еврппу, пднпснп Еврппску Унију, карактеристишна су два екстрема: 

са једне стране у великпм брпју држава забележене су најниже стппе 

фертилитета икада, а са друге стране у Западнпј Еврппи бележи се 

најдуже пшекиванп трајаое живпта у свету (Munc, 2007). Управп низак 

фертилитет и ппвећаое пшекиванпг трајаоа живпта услпвљавају 

ппремећаје у старпснпј структури станпвнищтва већине еврппских 

земаља: еврппска пппулација стари, пднпснп, смаоује се брпј млађих пд 

20 гпдина, а расте брпј станпвника старијих пд 60 гпдина. Пвај тренд се 

најшещће назива "демпграфскп стареое" (Munc, 2007) и треба га 

разликпвати пд индивидуалнпг стареоа (Бпбић, 2008: 9), п шему је већ 

билп реши.  

Временски, ппшетак прпцеса стареоа станпвнищтва кпји је "настап" у 

Западнпј Еврппи, везује се за перипд накпн щездесетих гпдина прпщлпг 

века. Крајем 20. и ппшеткпм 21. века стареое станпвнищтва ппстаје 

"дпминантна пспбина демпграфскпг развитка" (Бпбић, 2008: 9) не самп у 

Западнпј Еврппи већ у оенпм великпм делу. Важнпст прпушаваоа 

старпсне структуре пгледа се у оенпм утицају на друщтвени развпј неке 

пппулације, и најшещће преставља пгледалп развпја пдређене пппулације 

тпкпм дужег временскпг перипда.  

Стареое станпвнищтва, пднпснп кпнстантнп ппвећаое удела старпг 

станпвнищтва у укупнпм брпју станпвника, ппследица је кпмбинације 

разлишитих демпграфских фактпра кап щтп су ниске стппе наталитета у 

дужем временскпм перипду уз кпје се не пбезбеђује прпста репрпдукција 

станпвнищтва, затим велики брпј миграната, ппраст пшекиванпг трајаоа 

живпта. Стареое станпвнищтва утише на све пстале структуре 

станпвнищтва и на оегпвп кретаое. И у земљама кпје имају вепма виспке 

стппе наталитета или виспк ппраст станпвнищтва дплази дп 

демпграфских прпмена. Такп се у Кини велики ппраст станпвнищтва 
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пплакп успправа, а Индија и Латинска Америка кпје имају младу 

пппулацију, налазе се на ппшетку пвих демпграфских прпмена.  

Прпмене у браку и ппрпдици пплакп утишу на прпмене у 

репрпдуктивнпм ппнащаоу. Прпцес стареоа на разлишите нашине 

утицаће на разлишите пппулације. Пред пппулације са великим брпјем 

старпг станпвнищтва ппстављају се захтеви пбезбеђеоа бриге за старе, 

здравствене защтите, активнпг стареоа. Стареое радне снаге утицаће на 

прпдуктивнпст, а са друге стране, државе са младим станпвнищтвпм 

пшекује све већа пптражоа радних места. 

У Еврппи је 2011. гпдине, ташније у ЕУ-27, старп станпвнищтвп (прекп 

65 гпдина) у укупнпм брпју станпвника ушествпвалп са шак 17,5%. Исте 

гпдине забележенп је и маое младпг станпвнищтва (0-14 гпдина) пд 

старпг, кпје је шинилп је 15,6% пд укупнпг брпја станпвника ЕУ-27. Међу 

шланицама ЕУ највећи удеп младпг станпвнищтва има Ирска 21,3%, а 

најмаои Немашка 13,4% и Бугарска 13,2%. Наравнп, пбрнутп је са брпјем 

станпвника старијих пд 65 гпдина, кпјег највище има у Немашкпј, 20,6% пд 

укупнпг брпја станпвника те земље, а најмаое у Ирскпј, 11,5%. Када је реш 

п земљама кпје нису шланице ЕУ, најмлађе станпвнищтвп има Турска са 

25,6% младпг и свега 7,2% старпг станпвнищтва.  

Прпсешна старпст станпвнищтва земаља ЕУ 2017. гпдине била је 42,8 

гпдине. Најстарије је станпвнищтвп Немашке са 45,9 гпдина прпсешне 

старпсти (Eurostat, 2018). У целпј Еврппи 2017. гпдине прпсешна старпст 

станпвнищтва најмаоа је у Турскпј 31,4 гпдине, Албанији 35,6, а затим на 

Исланду 36,3 и Ирскпј 36,9 (Eurostat, 2018) (слика 5). 
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Графикпн 20. Удеп старпг и младпг станпвништва у неким земљама 

Еврппе у 2017. гпдини 

 

 

Табела 30. Прпјекције прпсечне старпсти светскпг станпвништва за 

2050. и 2100. гпдину 

 

фертилитет 

прпсешна старпст 

Свет Еврппа Србија 

2050. 2100. 2050. 2100. 2050. 2100. 

низак 40,9 48,6 51,3 56,3 55,8 63,2 

виспк 32,0 35,2 40,1 39,2 44,2 40,1 

средои 36,1 41,2 45,7 46,8 50,6 49,2 

кпнстантан 30,7 22,6 48,0 51,9 51,4 56,7 

Извпр: Уједиоене нације, World Population Prospects: The 2012 Revision 
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Према прпјекцијама Уједиоених нација из 2012. гпдине (табела 30) 

светскп станпвнищтвп наставиће да стари у свим варијантама висине 

фертилитета, псим укпликп се не наставе тренутне стппе фертилитета кпје 

ће узрпкпвати да светскп станпвнищтвп 2100. гпдине у прпсеку буде старп 

свега 22,6 гпдина. Према пвим прпјекцијама станпвнищтвп Србије ће у 

скпрп свакпј варијанти висине фертилитета бити старије пд прпсешнпг 

Еврппљанина за шетири дп пет гпдина.  

И ппдаци Светске здравствене прганизације (World Health Organisation) 

указују да светскп станпвнищтвп убрзанп стари. Прпцеоује се да ће се 

између 2000. и 2050. гпдине брпј станпвника на Земљи старијих пд 60 

гпдина удвпструшити, са удела пд 11% на 22% пд укупнпг брпја 

станпвника, пднпснп уместп 605 милипна, 2050. гпдине биће 2 билипна 

старпг станпвнищтва (WHO, 2012). Затп пва прганизација има за циљ да 

щтп бпље прганизује здравствену защтиту, рехабилитацију и дугпрпшну 

бригу, превенцију пд бплести и друге активнпсти.  

Ппщтп је старп станпвнищтвп све брпјније, а живптни век све дужи 

"приликпм прпушаваоа разлишитих димензија стареоа у свету све вище 

се пва пппулација дели на три ппдгрупе: "младп старп" станпвнищтвп 

(young old) пд 65 дп 74 гпдине, старп станпвнищтвп пд 75 дп 84 гпдине, и 

"најстарије старп"" (Девечић, 2012: 46). 

Прпцеоује се да ће прпсешна старпст станпвнищтва у Еврппскпј унији 

2060. ппрасти на 47.9 гпдина, дпк ће удеп старпг станпвнищтва 2060. 

гпдине изнпсити шак 30% у укупнпм брпју станпвника (Giannakouris, 2008: 

1). 
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Слика 5. Прпсечна старпст станпвништва у еврппским земљама, 2017. 

гпдине97 

 

Већ је наведенп да старпсна структура има великпг утицаја на друге 

структуре станпвнищтва, а пвде ће самп украткп бити наведенп какп 

стареое станпвнищтва утише на кретаое брпја раднпсппспбнпг 

станпвнищтва. Раднп сппспбнп станпвнищтвп (15-64) у ЕУ 2011. гпдине 

шинилп је 66,9% станпвнищтва. Међутим, наведене прпјекције 

станпвнищтва Еврппе ппказују вепма знашајан утицај на будућнпст 

старпсне структуре станпвнищтва, те ће брпј раднп сппспбнпг 

станпвнищтва (15-64 гпдине) са 328 милипна кпликп је рецимп у Еврппи 

билп 2005. гпдине 2050. гпдине ппасти на 268 милипна.  

                                                           
97

  Карта је направљена на пснпву ппдатака Eurostatа за 2017. гпдину. 
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Према прпјекцијама 2050. гпдине у Еврппи ће бити свега 188 милипна 

активнпг станпвнищтва. Ради ппређеоа мпжемп наппменути да ће се 

брпј раднп сппспбнпг станпвнищтва у Севернпј Африци и Блискпм Истпку 

у пвпм перипду удвпструшити: пд 195 милипна кпликп је забележенп 

2000. гпдине на 365 милипна 2050. гпдине (Мunc, 2007). И прпјекције 

Уједиоених нација и еврппске статистике (Eurostat) станпвнищтва 

ппказују да ће 2060. гпдине у Еврппскпј унији на једну пспбу старију пд 65 

гпдина бити маое пд два раднпсппспбна станпвника (Eurostat, 2012).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Старпст станпвништва ЕУ 2017. гпдине 

 

* Станпвнищтвп 28 земаља Еврппске уније 1. јануара 2017. гпдине 

прпцеоенп је на 511,5 милипна. У укупнпм брпју станпвника ЕУ-28 млади 

људи (0 дп 14 гпдина) шинили су 15,6% станпвнищтва, а удеп старпг 

станпвнищтва (65 гпдина или вище) изнпсип је 19,4% (ппвећаое пд 0,2 

прпцентних ппена у пднпсу на претхпдну гпдину и ппвећаое за 2,4 

прпцентна ппена у ппређеоу са 10 гпдина раније). Раднп сппспбнп 

станпвнищтвп (старпсти пд 15 дп 64 гпдине) ималп је удеп пд 64,9% у укупнпј 

пппулацији. 

Највећи удеп младих у укупнпм брпју станпвника у државама шланицама ЕУ, 

у 2017. гпдини, забележен је у Ирскпј (21,1%), дпк је најмаои удеп 

забележен у Немашкпј (13,4%). Штп се тише удела лица старијих пд 65 гпдина 

у укупнпм брпју станпвника, највеће уделе имала је Италија (22,3%), Гршка 

(21,5%) и Немашка (21,2%). Ирска је земља са најнижим уделпм старпг 

стнпвнищтва (13,5%). 

 

Извпр:https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-

explained/index.php/Population_structure_and_ageing#The_share_of_elderly_people_c

ontinues_to_increase 
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5.4. Шта је са станпвништвпм Србије? 

 

У Србији је између ппписа 2011. и 2002. гпдине забележенп 311.139 

станпвника маое98. Станпвнищтвп Србије је свакпг дана све старије. 

Према пппису 1981. гпдине удеп младпг станпвнищтва бип је дуплп већи 

пд удела старпг станпвнищтва, а 2002. гпдине први пут је забележен већи 

брпј старпг негп младпг станпвнищтва (табела 31).  

Табела 31. Удеп старпсних група у укупнпм станпвништву Србије 

 1981. 1991. 2002. 2011. 

укупнп 100,0 100,0 100,0 100,0 

0-14 20,7 19,4 15,8 14,3 

15-44 43,2 42,7 40,4 38,7 

45-64 25,4 26,0 27,2 29,6 

65+ 10,8 11,9 16,7 17,4 

Извпр: РЗС, 2012б. 

 

Ппређеоа ради, ппдсетимп се старпсне структуре станпвнищтва 

Еврппске уније. На ппшетку 2012. гпдине 15,6% станпвнищтва билп младп 

пд 0 дп 14 гпдина, 66,6% станпвнищтва старп је пд 15 дп 64 гпдина, а 

17,8% станпвнищтва ЕУ старије је пд 65 гпдина. Младп станпвнищтвп у 

                                                           
98

  На смаоеое брпја станпвника утицале су миграције, али и вепма ниске стппе 
прирпднпг приращтаја. "У перипду 1991-2011 у Србији је знашајнп ппвећан брпј 
ппщтина са нултим и негативним приращтајем станпвнищтва. Негативан прирпдни 
приращтај је 1991. имала свака друга ппщтина, дпк је у 2011. гптпвп занемарљив брпј 
ппщтина са ппзитивним прирпдним приращтајем. У 2011. гпдини 51 ппщтина је 
забележила негативан прирпдни приращтај већи пд -1%. Ппщтине са највећим 
негативним прирпдним приращтајем налазе се углавнпм на привреднп 
неразвијенпм и емиграципнпм ппдрушју. У перипду 2002-2011, скпрп 1/5 ппщтина је 
изгубила прекп 15% станпвнищтва." (Демпграфска анализа Србије, 2013). 
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Србији 2011. гпдине шинилп је 14,3% пд укупнпг брпја станпвника, пд 15 

дп 64 пдине старп је 68,3% станпвнищтва, а старпг станпвнищтва има 

17,4%. 

Укпликп пд некпликп класификација старпсне структуре прихватимп 

ппделу станпвнищтва на младп (0-14 гпдина), средое (15-64) и старп 

(прекп 65 гпдина) станпвнищтвп, при шему је нека пппулација млада 

укпликп има удеп старпг станпвнищтва маои пд 4%, средое је зрелпсти 

укпликп се удеп старпг станпвнищтва креће пд 4% дп 7%, и старп 

станпвнищтвп је укпликп је удеп старпг станпвнищтва већи пд 7%, јаснп је 

кпликп је станпвнищтвп Еврппе, а нарпшитп Србије старп. 

Прпсешна старпст станпвника Турске 2012. гпдине, најмлађег 

станпвнищтва у Еврппи, била је једнака прпсешнпј старпсти станпвнищтва 

Србије из ппписа 1953. гпдине. Прпсешна старпст станпвнищтва Србије 

ппвећавала се из гпдине у гпдину, а на ппследоем пппису 2011. гпдине 

израшунатп је да је станпвнищтвп Србије у прпсеку старп 42,2 гпдине 

(табела 32). 

 

Табела 32. Прпсечна старпст станпвништва Србије 

ппписна 

гпдина 
1948 1953 1961 1971 1981 1991 2002 2011 

прпсешна 

старпст 
28,9 29,3 30,4 32,3 33,7 37,1 40,2 42,2 

Извпр: РЗС, 2012б. 

 

Каква је будућнпст станпвнищтва Србије? Пснпвна карактеристика 

станпвнищтва Србије у наредних 40 гпдина биће наставак прпцеса 

депппулације у све три варијанте висине стппа фертилитета. Чак и у 

варијанти виспкпг фертилитета у Србији ће, према прпјекцијама 

Републишкпг завпда за статистику, 2052. гпдине бити маое станпвника 

негп 2002. гпдине. У слушају ниских стппа фертилитета, ппменуте гпдине 



Снежана Стпјшин                                                     Станпвнищтвп – спциплпщка перспектива 

170 

биће шак 2 милипна маое станпвника Србије (табела 30). Прпцене 

Уједиоених нација указују на мпгућнпст ствараоа јпщ лпщије 

демпграфске слике Србије, према кпјпј ће у слушају средое варијанте 

фертилитета у Србији 2100. гпдине живети 4.054.000 станпвника, са 

кпнстантним фертилитетпм 3.176.000 станпвника, са ниским 

фертилитетпм самп 1.737.000 станпвника. Самп у слушају ппвећаоа стппа 

фертилитета Србија ће 2100. гпдине имати 7.652.000 станпвника (UN, 

2012). 

 

Табела 33. Прпјекција укупнпг станпвништва Републике Србије, 2002, 

2032. и 2052. 

варијанта 

фертилитета 

гпдина индекс раста 

2052 (2002 = 

100) 
2002. 2032. 2052. 

ниска 7515 6475 5647 75.1 

средоа 7515  6851 6565 87.4 

виспка 7515 7071 7193 95.7 

Извпр: РЗС, 2011. 

 

Ни старпсна структура неће бити "млађа". Наиме, удеп старпг 

станпвнищтва у укупнпм брпју станпвника Србије ће се ппвећавати. У 

варијанти средоег фертилитета у Србији ће 2050. гпдине бити 23,2% 

старпг станпвнищтва. У варијанти нискпг фертилитета предвиђа се удеп 

пд 26,7% старпг станпвнищтва укупнпм брпју станпвника, а у варијанти 

виспкпг фертилитета 21,3% старпг станпвнищтва99 (РЗС, 2011). Према 

                                                           
99

  "Према свим варијантама прпјекција, неминпвнп је смаоеое ушещћа раднп 
сппспбнпг станпвнищтва (15-64) у укупнпј пппулацији, а пад би се кретап пд 5,5% дп 
7,6%, зависнп пд варијанте. Кап ппследица раста ушещћа старијег станпвнищтва и 
пада ушещћа станпвнищтва раднпг узраста, пшекује се раст стппе зависнпсти старијег 
станпвнищтва."  (Демпграфска анализа Србије, 2013). 
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прпјекцијама у кпнстантнпј висини фертилитета прпсешна старпст 

станпвнищтва Србије 2050. гпдине биће 51,4 гпдине, а 2100. гпдине 56,7. 

а укпликп фертилитет настави да ппада прпсешна старпст станпвнищтва 

Србије 2050. гпдине биће 55,8, а 2100. 63,2 гпдине (табела 33). У слушају 

кпнстантне висине фертилитета на 1000 станпвника 2050. гпдине рађаће 

се 6,9 деце (UN, 2012).  

Каква је будућнпст станпвништва Впјвпдине? Пдгпвпр на пвп 

питаое, или бпље рећи пдгпвпри, налазе се у ппследоим прпјекцијама 

станпвнищтва кпје је РЗС пбјавип за перипд пд 2011. дп 2041. гпдине 

(први пут на нивпу ппщтина и градпва), применпм аналитишкпг метпда 

(РЗС, 2014г). Прпјекције су рађене у варијанти нискпг, средоег и виспкпг 

фертилитета, у варијанти кпнстантнпг фертилитета и мпрталитета и 

варијанти нултпг миграципнпг салда100. 

Према резултатима прпјекција „прпцес депппулације бип би 

кпнтинуиран тпкпм шитавпг прпјектпванпг перипда и према свим 

варијантама прпјекција“ (РЗС, 2014г: 12), а „депппулација би била 

најинтензивнија ппд претппставкпм пствареоа кпнстантне ватијанте“ 

(истп, 12). У свих 5 варијанти у Впјвпдини би дпщлп дп смаоеоа брпја 

станпвника: најмаое станпвника предвиђа се у варијанти кпнстантнпг 

фертилитета и мпрталитета 2041. гпдине када ће према прпјекцијама у 

Впјвпдини бити 1.542.028 (индекс 2041/2011 79,8). Највећи индекс 

ппраста у перипду 2041/2011 предвиђа се у варијанти виспких стппа 

фертилитета, 91,7, када се предвиђа 1.773.055 станпвника щтп је такпђе 

маое негп 2011. гпдине (РЗС, 2014г: 14). 

                                                           
100

  „Прве три варијанте имају исту кпмбинацију хипптеза п мпрталитету и миграцијама, 
а међуспбнп се разликују самп према усвпјенпј варијанти п фертилитету. Четврта 
варијанта је рађена на пснпву претппстављенпг кпнстантнпг фертилитета и 
мпрталитета и пшекиваних миграција. Пета варијанта се, у пднпсу на средоу 
варијанту, разликује јединп у ппгледу хипптезе п миграцијама – пвпг пута је 
претппстављен нулти миграципни салдп. Ппследое две варијанте имају аналитишки 
карактер, а не прпгнпстишки.“ (РЗС, 2014г). 
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Према пвим прпјекцијама предвиђају се и прпмене у старпснпј 

структури станпвнищтва Впјвпдине. Ппраст удела станпвнищтва старпсти 

пд 0 дп 14 гпдина предвиђа се јединп у варијанти виспкпг фертилитета, 

дпк се у псталим варијантама предвиђа даље ппадаое удела најмлађег 

станпвнищтва (табела 34). Са друге стране, у свим варијантама предвиђа 

се ппраст удела старпг станпвнищтва у пднпсу на 2011. гпдину, а највећи 

удеп станпвнищтва старијег пд 65 гпдина предвиђа се у варијанти нискпг 

фертилитета и нултпг миграципнпг салда 26,4%. У пднпсу на 2011. гпдину 

ппвећаће се и удеп станпвнищтва старијег пд 80 гпдина, и тп у свим 

прпгнпстишким варијантама. 

 

Табела 34. Прпјектпване прпмене у старпснпј структури Впјвпдине 

 
2011. 

гпдине 

фертилитет 2041. гпдине 

низак средои виспк кпнстантан 
нулти 

МС 

0-15 14,4 10,8 13,2 15,5 11,7 13,2 

15-64 69,3 62,8 61,6 60,1 65,5 60,4 

65+ 16,3 26,4 25,3 24,4 22,8 26,4 

80+ 3,1 8,2 7,8 7,5 5,9 8,1 

Извпр: РЗС, 2014г: 18-19 

Према прпјекцијама станпвнищтва за исти перипд у свим 

впјвпђанским пбластима псим јужнпбашке пбласти дпћи ће дп смаоеоа 

брпја станпвника и у варијанти средоег фертилитета и у варијанти нултпг 

миграципнпг салда (табела 35)101.  

                                                           
101

  На нивпу пбласти и ппщтина „прпјекције су урађене у две варијанте: средоа и 
варијанта нултпг миграципнпг салда. Приликпм ппстављаоа хипптеза кприщћена је 
бпгата база ппдатака п дпсадащоем кретаоу фертилитета, мпрталитета, унутращоих 
миграција, кап и прпцеоенпг брпја станпвника, према резултатима ппписа 
станпвнищтва 2002. и 2011. гпдине, на нивпу ппщтина.“ (РЗС, 2014г: 69). 
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Прпјекције у варијанти средоег фертилитета ппказују да ће у свим 

впјвпђанским ппщтинама, псим у граду Нпвпм Саду (индекс 2041/2011 

изнпси 112,0) и Сремским  Карлпвцима (индекс 101,4) дпћи дп смаоеоа 

брпја станпвника (РЗС, 2014г). Међутим, у варијанти нултпг миграципнпг 

салда у свим ппщтинама Впјвпдине, па и у пве две, дпћи ће дп смаоеоа 

брпја станпвника. Пвп ппнпвп пптврђује да ппраст брпја станпвника 

Нпвпг Сада у великпј мери зависи пд кпнстантнпг прилива станпвнищтва. 

 

Табела 35. Прпјекције брпја станпвника у впјвпђанским пбластима 

пбласт 2011. 

2041. 

средоа варијанта 
нулти миграципни 

салдп 

апспл. 
вр. 

индекс 
апспл. 

вр. 
индекс 

Западнпбашка 188.447 146.309 77,6 145.457 77,2 

Јужнпбанатска 294.043 257.264 87,5 244.705 83,2 

Јужнпбашка 615.190 618.454 100,5 548.320 89,1 

Севернпбанатска 147.890 117.292 79,3 117.088 79,2 

Севернпбашка 186.985 164.032 87,7 152.266 81,4 

Средопбанатска 187.860 149.857 79,8 149.865 79,8 

Сремска 312.530 260.735 83,4 259.775 83,1 

Извпр: РЗС, 2014г 

* * * 

Претхпдни редпви дпнекле су указали на специфишнпсти ппјединих 

глпбалних демпграфских трендпва и птвприли брпјна питаоа п оихпвпм 

утицају на пстале сфере живпта. Јаснп је да се светскп станпвнищтвп 

меоа, пднпснп налази у демпграфскпј транзицији. Пве прпмене 

ппдразумевају прелазак пд великпг брпја рађаоа и великих ппрпдица ка 

малпм брпју живпрпђене деце и малим ппрпдицама, али и 
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трансфпрмацију пд краткпг ка дужем пшекиванпм трајаоу живпта. У веку 

кпји је тек ппшеп најважнија ппследица пвих трендпва биће стареое 

станпвнищтва, какп у Еврппи кпја већ увеликп псећа ппследице пвих 

прпмена, такп и у псталпм делу света где су пве прпмене или тек ппшеле 

или се оихпв ппшетак предвиђа у скпрпј будућнпсти.  

Глпбалне прпмене у систему вреднпсти и ставпвима п ппрпдици и 

репрпдукцији за ппследицу имају пкретаое према ппјединцу и оегпвпј 

каријери; слабљеое друщтвених ппрпдишних веза, прпмену нашина 

живпта ппд утицајем глпбализације културе и нпвих вреднпсних 

прпмена; везиваое уз кпрппрацију и пдустајаое пд ппрпдице (пример 

Јапана), распад традиципналне ппрпдице, афирмација разлишитих 

сексуалних пријентација; пдустајаое пд рађаоа или рађаое једнпг или 

два детета; ппјава алтернативних пблика сексуалнпсти (Милпрадпвић, 

2011). 

Станпвнищтвп Србије је са станпвнищтвпм већине еврппских држава 

прпщлп крпз пве прпмене, те га већ гпдинама карактерище депппулација 

и све већи удеп старпг станпвнищтва у укупнпм брпју станпвника. 

Депппулација, негативне стппе прирпднпг приращтаја и све старије 

станпвнищтвп, утишу на друщтвени и екпнпмски развпј. Смаоује се удеп 

раднп сппспбнпг станпвнищтва, ппвећавају се трпщкпви за здравствену 

защтиту, ппвећава се брпј пензипнера, а ппставља се и питаое кпнцепта 

активнпг стареоа станпвнищтва. Тражеое пдгпвпра на ппстављена 

питаоа и рещеоа за наведене "прпблеме" захтева велики наппр пд 

истраживаша, али и пд целпкупнпг друщтва.  
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Population – a sociological perspective 

 

 

The sociological perspective of researching population, i.e. the connection 

between demographic processes and structures and a wider social context, is 

necessary because of the research of the influence of the characteristics of 

population on the development of a society. Studying the biological, socio-

economic and cultural structure of the population, i.e. the changes that 

happen in these structures, offers an insight into possible changes and the 

causes of these changes, but it also allows for the predictions of the 

movement of the population. Similarly, the study of migratory processes 

enables us to discover and understand the causes of the spatial movement of 

the population, especially the consequences that they have on the society as 

well as the individual. Researching the characteristics of these structures and 

processes without offering a sociological perspective most often remains 

connected only with keeping track of statistical data and does not lead to a 

deeper understanding and explanation of these and other social processes.  

This study focuses on the movement of population in Serbia as well as 

certain structures it has. Firstly, we devote our attention to the theoretical 

framework necessary for understanding the processes which are analyzed and 

we point to methodological characteristics of migratory research so far as well 

as some shortcomings of the existing data on migratory processes. On the 

macro and micro levels we investigate mutual influences of the movement of 

population on structures as well as mutual influences of mechanical and 

natural movement of the population. In addition, we also investigate some of 

the consequences of these processes and their mutual influences. The 

interpretation of the data collected in the study is done at several levels – at 

the level of entire Serbia, Autonomous Province of Vojvodina, administrative 

districts in Vojvodina, and the town of Novi Sad. At some of these four levels 
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we analyze individual migratory processes, the structure of the population 

according to the age, education and ethnicity, as well as their mutual 

influence. We pay special attention to the analysis of mechanical and natural 

movement of the population of the town of Novi Sad and the consequences 

that the said movements have had on the age structure of the population of 

this Vojvodinian centre towards which many people from the Province 

gravitate.  

It was demonstrated that the demographic image of Serbia, Vojvodina and 

Novi Sad is primarily characterized by the decrease in the size of the 

population, i.e. depopulation, then by negative natural population growth, 

population aging, as well as emigratory depopulation which is present in the 

largest part of Serbia. It was also demonstrated that the birth rate has a falling 

tendency, while the death rate is on the rise in almost all municipalities of 

Vojvodina. The only area of Vojvodina with a low but positive population 

growth is the region of South Bačka, or more precisely the town of Novi Sad. 

According to the latest data, in 2016 in Vojvodina only the population of Novi 

Sad had a positive population growth. The population of this gravitational 

centre is constantly on the rise, mostly because of internal migrations. Other 

Vojvodinian regions are characterized by the negative migration balance and a 

very low, negative population growth. This has caused a decrease in the size 

of the population in a larger number of Vojvodinian municipalities and, on the 

other hand, a constant rise in the population of Novi Sad.  

Finally, the analysis, especially of the age structure of the population, 

returns to the macro level and is shifted to the context of changes that 

happen to the European population, which is also inevitably growing older. It 

is demonstrated that in the century that has just begun the most important 

consequence of demographic changes is the aging of the population, both in 

Europe which has already felt the consequences of these changes and in the 

rest of the world, where these changes have just begun or are predicted to 

begin in the near future.  
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Global changes in the system of values and attitudes towards the family 

and reproduction, which have happened Serbia as well, result in the individual 

turning towards themselves and their career, in weakening of social familial 

ties, in the change of way of living under the influence of the globalization of 

culture and new value changes, in making ties with corporations and even 

giving up on having a family, in the disintegration of the traditional family, in 

the affirmation of various sexual orientations, in the changes in reproductive 

behaviour, i.e. deciding not to have children at all or to have just one or two 

children.  

The population of Serbia with the population of most European countries 

has gone through these changes already and is therefore characterized by 

depopulation and an increasing number of old people in the total population. 

Depopulation, negative population growth and an increasingly older 

population influence social and economic development. This decreases the 

share of working age population, increases the cost of health protection and 

the number of pensioners, but it also raises the question of the active aging of 

population. Finding the answers to these questions and finding solutions to 

these “problems” requires both researchers and the entire society to make 

great efforts.  
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