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УВОД 

 

 Вршац је градско насеље у саставу града Вршца у Јужнобанатском округу. 

Налази се у АП Војводини, у Јужном Банату, у њеном југоисточном делу у коме својом 

висином домннирају Вршачке планине са Гудуричким врхом (641m), највишим врхом 

Војводине. Граничи се са Румунијом са источне и североисточне стране, атарима 

општине Пландиште са северозападне, Алибунаром са западне, Ковином и Белом 

Црквом са јужне стране. Општина по величини територије заузима 4. место у 

Војводини. Подручје општине заузима 800km2 и обухвата 24 насеља. Највеће насеље и 

општински центар представља Вршац, а постоје још и Ватин, Велико Средиште, 

Влајковац, Војводинци, Вршачки ритови, Гудурица, Загајица, Избиште, Јабланка, 

Куштиљ, Мали Жам, Мало Средиште, Марковац, Месић, Орешац, Павлиш, Парта, 

Потпорањ, Ритишево, Сочица, Стража, Уљма и Шушаре.  

 По последњем попису становништва  из 2011. године  на простору који захвата 

општина Вршац живи 52.026 становника.  

 У првом делу мастер рада обухваћене су најзначајније физичко-географске 

карактеристике, од рељефа, климатских, хидрoлошких карактеристика,флоре и фауне, 

педолошког покривача. Приказано је и географски положај општине, као и његов 

утицај на могућност насељавања на подручју општине.  

 У другом делу мастер рада обухваћене су друштвено-економске карактеристике 

трагови насељености, број и територијални размештај становништва, природно 

кретање становништва, механичко кретање становништва. Приказане су и најважније 

структуре полна, старосна, социо-економска, образовна, етничко-верска. Приказан је 

стадијум демографске старости општине. Такође су обухваћене и број и струкура 

домаћинства. На крају рада приказана је демографска пројекција становништва 

општине за период од наредних тридесет година. 

 За демографске промене на простору општине коришћени су подаци 

Републичког завода за статистику. Подаци су обрађивани путем различитих метода: 

анализе, синтезе, дескрипције, компарације и статистичке методе. 
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1. ГЕОГРАФСКИ ПОЛОЖАЈ 

 

 

 

 Општина Вршац се налазу у североистоку Србије, припада АП Војводини  

простире се на 4507'11" северне ширине и 21°17'54" источне географске дужине на 

просечној надморској висини од 150m. 

 Општина Вршац се налази у југоисточном рубу Панонске низије у подножју 

Вршачких планина у југоисточном делу Војводине. Граничи се са Румунијом са 

источне и североисточне стране, атарима општине Пландиште са северозападне, 

Алибунаром са западне, Ковином и Белом Црквом са јужне стране. Општина по 

величини територије заузима 4. место у Војводини. Подручје општине заузима 800km2 

и обухвата 24 насеља. 

 Најзначајнија предност Вршца, у односу на окружење је изузетно стратешко 

повољна географско-саобраћајна локација, јер се општина налази на важном 

међународном путном правцу E-70 који спаја два паневропска коридора, и то Х и IV. 

 Налази се североисточно од Београда на удаљености од 84 km, од границе са 

Румунијом удаљен је свега 14 km, од Темишвара 77 km, административног центра 

западне Румуније, а од Новог Сада удаљен је 147 km.  

 Општину Вршац добра повезаност са околним местима, као и градовима у овом 

делу Војводине, и то како у друмском, тако и у железничком саобраћају. У самом 

Вршцу налази се друмско-железнички гранични прелаз према Румунији код Ватина. На 

3 km од центра града налати се аеродром за мање авионе, авио такси у чијем се оквиру 

налати Пилотска академија SMATSA(донедавни ЈАТ). (Просторни план Вршац, 2009) 
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Слика 1. Географски положај Вршца(Извор: Профил заједнице 2013) 

 

 Основни елементи који карактеришу географски положај су: 

• Припадност Панонском басену 

• Погранични положај и близина Румуније 

• Висинска разуђеност рељефа нетипична за простор Војводине 

• Развијена путна мрежа и добра саобраћајна повезаност са окружењем 

(Просторни план Вршац, 2009) 
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2. ФИЗИЧКО-ГЕОГРАФСКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ 

 

2.1 Геолошке и геоморфолошке карактеристике 

 

Богатство геоморфолошких облика општина Вршац се разликује од већине 

општина у Војводини. Идући од нижих ка вишим пределима, на овом простору могу се 

издвојити следеће основне морфолошке целине: депресије, алувијална раван реке 

Караш, лесне терасе, лесне заравни, Делиблатска пешчара и Вршачке планине. 

Вршачке планине имају релативно мало пространство (172 km2). Највиши је 

Гудурички врх (641m), који овом висином чини највишим тачком Војводине. 

Подгорински делове Вршачких планина чине абразионе површи акумулативног 

порекла. Вршачке планине представљају географски масив чука и брда која се 

природно надовезују на Карпате. По свом постанку нису везане за Карпате, много су 

старије, па су својеврсни геоморфолошки реликт у Панонској низији. Планине су део 

некадашњег Панонског копна. Током терцијара Панонско копно се спустило, а крајњи 

ободи су остали неспуштени па се данас налазе у облику острвских планина.  

Аутохотне Вршачке планине су састављене од палеозојских кристаластих 

шкриљаца кроз које се местимично пробијају гранити. Стене кристаластих шкриљаца 

се пружају правцем север-југ. Побрђа су прекривена понтским и диливаијалним 

наслагама, док су нижи предели прекривени дилувијалним и алувијалним наслагама. 

(http://www.vrsac.com/) 

 

Слика 2. Геолошка карта Вршачких планин (Извор,Ј. Марковић,1966) 

http://www.vrsac.com/
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На крајњем југозапду простор општине је дубоко запао у Делиблатску пешчару, 

где је налази једино насеље унутар пешчаре – Шушаре. Са апсолутном висином од 

180m, терен Делиблатске пешчаре се лагано спушта ка северу, североистоку и истоку, 

прелазећи у јужнобанатску лесну зараван, која се завршава у линији насеља: Парта, 

Загајица, Избиште и Уљма. Северни, северозападни и североисточни делови се налазе 

у источнобанатској депресији, која је уједно и најнижи део општине (78m). Између ова 

два геоморфошка облика, лесне заравни и дешресије налази се лесна тераса, која је 

прилично разуђена, заокружена водоплавним теренима и алувијалним равнима. У 

југосточном делу општине, формирана је уска алувијална раван реке Караш. 

(http://www.vrsac.com/) 

 

 

Слика 3. Гудурички врх (Извор: Ј. Ромелић,2015) 

 

 

 

 

 

http://www.vrsac.com/


6 
 

 

2.2 Климатске карактеристике 

 

 На подручју општине Вршац влада умерено континентална клима са извесним 

специфичностима. Прелазна годишња доба, пролеће и јесен, одликује се великом 

променљивошћу времена, с топлијом  јесени од пролећа. Лето, услед померања 

субтропског појаса високог притиска према северу, ово подручје се налази под 

утицајем Азорског антициклона са доста стабилним временским приликама и 

повременим падавинама локалног карактера. Зими, ово подручје се налази под 

утицајем циклонске активности с Атланског океана и Средоземног мора, као и 

Сибирског антициклона. Подручје општине Вршац приапада климатском појасу који 

карактерише велике температурне осцилације, који се огледа у изузетно топлим летима 

и хладним зимама. 

 Општина Вршац је веома ветровита. Најчешће дувају ветрови из правца 

југоистока, са честином од 276‰. Ови ветрови дувају у зимској половини године. То 

су и уједно  најснажнији ветрови са просечном брзином од 4m/s. На другом месту 

долазе ветрови из северозападног правца (честина 236‰). Ови ветрови су такође 

снажни и дувајју у летњој половини године. Просечна брзина ових ветрова износи 

4,3m/s.  (Просторни план општине Вршац,2009) 

 

Табела 1. Средње вредности основних климатских индикатора у Вршцу 

Месец I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Температура 

(0C) 
-3,8 4,5 9,6 11,4 16,7 21,5 23,3 24,2 17,0 11,5 7,5 3,9 

Трајање 

сијања 

Сунца 

62,6 97,1 192,1 192,2 263,7 326.6 330,8 317.1 184,6 181,5 81,8 41 

Падавине 

(mm) 
25,2 4,3,5 49,7 101,9 41.1 88,6 53,1 107,4 37,8 35,7 25,4 36,8 

1981. – 2010. (извор: Хидрометеоролошкизавод- http://www.hidmet.gov.rs/) 

http://www.hidmet.gov.rs/
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2.3 Хидролошка обележја 

 

  

 Подручје општине Вршац испресецано је густом мрежом природних и 

вештачких водотокова. Природни токови представљени су рекама, потоцима и 

суводолинама, а вештачки мелиоративним каналима који у вечини случајева имају 

функцију одводњавања , мањи број има двонаменску функцију – наводњавање.  

 Хидролошка обележја вршачке општине одређују издани, више сталних и 

повремених токова, две реке Караш и Моравица, језера, баре и густа каналска мрежа. 

Најважни канал је канал Дунав-Тиса-Дунав. Изданске воде са подручја Вршачих 

планина учествују у храњењу неколико десетина извора. Они избијају на местима где 

је топографска површина засекла издан. Већина ових извора снадбева потоке водом. 

 Са северне  стране Вршачких планина отичу три потока, док са јужне стране 

четири потока. Правци отицања потока одређени су пружањем Вршачких планина и 

нагибом терена у планинској подгорини. 

 Поред сталних водотока, са Вршачких планина отичу још и периодични и 

повремени потоци. Вода у периодичним водотоцима отиче само у влажним сезонама. 

Водостаји и протицаји водотокова директно зависе од издашности извора, односно од 

расподела падавнна током године. Током године изражена су два кишна и два сушна 

периода. Током године јављају се битнија колебања водостаја. Главни минимум 

водостаја јавља се у другој половини лета и првој половини јесени. Због недовољног 

регулисања јављају се поплаве у средњем и доњем деловима водотока. 

 У низијском делу вршачке општине доминантни хидролошки објекти су канали. 

Ка њима се подземно и површински сливају воде са Вршачких планаина и ширег 

простора. Те депресије немају природног отицања па се стварају многе баре и језера. 

 Од хидрографских одлике истиче се и вештачко Вршачко језеро које се налази 

се на 3 km од центра града Вршца. (Просторни план општине Вршац,2009) 
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2.4 Биогеографске одлике  

 

 Биљни и животињски свет на подручју општине Вршац је веома разноврстан. 

Међутим, на развој живог света, поред природнох околности, велики утицај је имао 

антропогени фактор, стога целокупупно подручје општине Вршац може условно да се 

подели на два подручја: 

- Подручје у којем је дејство природног фактора још у мањој или већој мери 

доминантна (Вршачки брег, Делиблатска пешчара, долина Караша) 

- Подручје у којејм је дејство антропогеног фактора доминантно 

(пољопривредне површине) 

Шуме  и шумска земљишта на подручју општине Вршац заузимају површину 

око 7200000ha или око 9% територије општине. Према мешовитости шуме овог 

подручја су подељене на: чисте и мешовите, а према начину постанка на вештачке, 

високе и ниске (изданачке) шуме. Најбројније су изданачке шуме багрема, али су 

заступљене и мешовите шуме храстова, јасена, граба и липе. Бројне су иештачке 

састојине тополе, белог и црног бора и багрема. 

Поред шумске вегетације заступљена је и травна вегетација на највишим 

деловима општине Вршац. У овриву општине заступљена је крупна и ситна дивљач, 

перната дивљач и трајно заштићене врсте.  (Профил заједнице Вршац,2013) 

 

 

2.5 Педолошка обележја 

 

У педолошком саставу општине Вршац највише су заступљена веома 

продуктивним врстама земљишта међу којима се највише истиче: чернозем, ливадска и 

ритска црница, алувијална земљишта, мочварна глејно земљиште, солоњец, солончак  

и солођ. 
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1. Чернозем са својим подтиповима, варијететима и формама заузимају око 

30% површине општине. Черноземне творевине немају исту производну 

вредност али су то потенцијално најквалитетнија пољопривредна 

земљипта. Најзатупљенији су карбонатни черноземи на лесном платоу и 

лесној тераси док су остали варијетети мање заступљени. 

2. Смонице захватају око 19% површине. Простиру се у подгорју Вршачких 

планина. Тешка су за обраду јер је земљиште превлажно до касног 

пролећа, користе се за ратарске културе, делимично за виноградарство  и 

воћарство,али су производни ефекти слабији него на земљиштима виших 

класа 

3. Ритска земљишта на подручју општине заузимају око 15%. Овај тип 

земљишта на територији општине Вршац представљају ритске црнице и 

ритске смонице. То су потенццјална плодна земљишта, која захтевају 

примену наводњавања и модерне агротехнике. 

4. Алувијлана и делувијална земљишта заузимају површину од око 8%. 

Правилном применом савремене агротехнике и наводњавањем ова 

земљишта могу послужити повољне услове за интезивну пољопривредну 

производњу. Делувијлна земљишта су продукт слабијих или јачих 

ерозивних процеса изазваних спирањем воде са виших ка нижим 

рељефним творевинама. Најзаступљрнија су дуж водотока Вршачких 

планина. 

5. Иницијална земљишта заузимају око 6%. На територији општине Вршац 

иницијална земљишта настала су у пределу Вршачких планина и 

Делиблатске пешчаре. Ово су јако песковита земљишта, слабо 

снадбевена хумусом. На посматраном подручју ова земљишта користе се 

за воћарско-виноградарску производњу, као шумско земљиште, а 

делимично и као пашњаци. 

6. Песковита земљишта на територији општине Вршац заузимају око 4% и 

представљају их као антропогенизовани песак и смеђа степска земљишта 

слабија и боље развијена. Пољопривредна вредност антропогенизованог 

песка у Делиблатској пешчари је ограничена због дубоког нивоа 

подземних вода. Применом интезивнијег ђубрења минералним 

неорганским ђубривима могу се утицати на повећање природног 
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потенцијала овог земљишта и успешно користити у воћарско-

виноградарској производњи. 

7. Слатине на подручју општине Вршац захватају око 3% са својим 

типовима: солоњец и солончак. Слатине се простиру од запада према 

северу делећи две педолошке форме: ритска земљишта и чернозем. 

8. Гајњаче заузимају простор око 2%. Ова земљишта сматрају се најбољим 

шумским земљиштима, али важе као једно од најбољих земљишта за 

воћарско-виноградарску производњу. На северној падини Вршачких 

планина подигнути су трајни засади винове лозе и воћа. (Просторни план 

општине Вршац,2009) 

3 НАЈСТАРИЈИ ТРАГОВИ НАСЕЉЕНОСТИ 

 

Подручје данашњег града и околине било је насељено у давној прошлости. 

Прави трагови насеља на Вршачком брду потичу из праисторије.  

Насеље на овом месту развило се у сенци средњовековног града који је подигао 

угарски краљ Жигмунд почетком XV века на врху брда како би заштитио јужне 

границе своје државе од сталних турских упада. Ускоро је предат српском деспоту 

Ђурђу Бранковићу који га је повезао са својим главним утврђењима јужно од Дунава у 

чврсти одбрамбени систем.  

Феликс Милекер је сматрао 1425. године српске избеглице са југа настаниле у 

подножју брега и са су своје насеље назвали Подвршац. Феликс Милекер је насеље 

Podwersa (Poduersa)  у Крашовској жупанији индентификовао са Вршцем, односно 

вршачким поддграђем. Сматрао је да је правилно име овог насеља Подвршан што је 

касније прихваћено у српској историографији. 

Ова област је  позната по својим винима која је међу најтраженијимна угарском 

двору. Након што су Турци опустошили  област, Турци су град заузели 1552. али је 

Вршац је остао настањен Србима. Ово се променило након 1594. када су Срби, у нади 

си да ће се ослободити са аустријком војском подигли Банатску буну. Убрзо су 

ослободили Вршац, али су крајем године  Турци потукли устанак. Већина Срба 

побегла у Ердеље а Вршац је попримио оријентални изглед. 



11 
 

Године 1716  Турке је из града протерао војсковођа Еуген Савојски чиме је 

отворио нову епоху у историји града. Град су ускоро колонизовали Немци из области 

око реке Мозела који су собом донели виноградарске технике које ће Вршац брзо 

претворити у једно од средишта винарства Хабзбуршке монархије. Аустријски царски 

ревизор  Едгер 1774 констатовао да је Вршац седиште истоименог округа и дистрикта. 

Ту се налазио управни уред, коњичка касарна ,пошта, римокатоличка црква и 

царинарница. Становништво је било етнички хетерогено. На подручју су живели Срби, 

Власи, Немци и др. 

Брзи привредни успон крунисан је 1817. добијањем повеље слободног 

краљевског града. Град је назадовао за време револуције 1846. када су се за њега 

борили Срби и Аустроугари. У неким наводима половином XIX века у Вршцу је 

живело око десет хиљада Срба. Остатак XIX века протекао протекао је у миру и 

напретку. 

Највећа етничка промена наступила је у току Другог светског рата када је 

убијено већина становништва Вршца јеврејског порекла. Касније након Другог светког 

рата Немци су уз прећутну сагласност власти почели исељавати. Тада долази до 

систематске демографске и политичке промене у граду. (http://www.vrsac.com/) 

 

 

Слика 4. Вршачка кула  (Извор: Ј. Ромелић,2015) 

 

http://www.vrsac.com/
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4 БРОЈ СТАНОВНИКА ТЕРИТОРИЈАЛНИ РАЗМЕШТАЈ 

СТАНОВНИКА 

 

4.1 Кретање укупног становништва 

 

Број становника, у основи, представља скуп људи који живи и ради на једном 

одређеном простору и који се током времена мења у квантитативном смислу. Промена 

броја становника у демографији се назива кретање становништва или, тачније, укупно 

кретање становништва. (A.Wertheimer-Baletić, 1982.) 

Промене у укупном становништву сложене су и условљене многобројним 

факторима. Укупан број становника одређеног простора мења се под утицајем 

природног кретања становништва(наталитет и морталитет) и под утицајем 

миграција(емиграција и имиграција). 

У свим резултатима пописа становништва укупан број становника је први и 

основни податак. У наредној табели дат је упоредни преглед броја становника у 

општини Вршац по пописима становништва у периоду од 1948.-2011. 

Табела 2: Упоредни преглед броја становника општине Вршац у периоду од 

1948. до 2011. године 

Место 1948. 1953. 1961. 1971. 1981. 1991. 2002. 2011. 

Вршац 51792 55954 61284 60528 61005 58289 54369 52026 

Градска 23038 26110 31620 34256 37513 36885 36623 36040 

Остала 28754 29484 29664 26272 23942 21343 17746 15986 

Ватин 548 586 553 489 417 316 250 238 

Велико Средиште 2050 2044 2120 1815 1698 1584 1340 1270 

Влајковац 1656 1830 1855 1530 1356 1328 1178 1148 

Војводинци 1196 1098 1012 902 727 593 417 363 

Вршац 23038 26110 31620 34256 37513 36885 36623 36404 

Вршачки ритови 500 600 636 424 224 156 91 37 

Гудурица 1474 2024 2105 1560 1448 1338 1267 1094 

Загајица 1185 1184 1214 1055 928 790 575 500 
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Избиште 2506 2410 2408 2257 2094 2004 1728 1472 

Јабланка 850 789 760 633 536 499 379 283 

Куштиљ 1666 1594 1596 1416 1189 1082 806 748 

Мали Жам 999 1034 880 698 565 499 379 283 

Мало Средиште 436 435 405 295 233 161 120 89 

Марковац 1125 1129 1042 817 717 570 420 382 

Месић 490 477 470 431 392 347 227 198 

Орешац 801 840 813 738 647 570 420 382 

Павлиш 2356 2300 2246 2188 2137 1999 2237 2195 

Парта 731 716 770 737 629 518 444 376 

Потпорањ 590 598 637 507 453 390 311 272 

Ритишево 1157 1099 1098 1017 954 808 509 549 

Сочица 654 618 595 470 340 291 170 133 

Стража 1261 1295 1393 1254 1207 1107 693 531 

Уљма 3775 3933 4237 4391 4115 3961 3598 3269 

Шушара 748 851 819 648 496 472 376 333 

 (извор: Републички завод за статистику) 

На основу података из Табеле 2 можемо закључити да се популација општине 

Вршац увећавала у периоду од 1948. до 1961. године. Максималан број становника је 

забележен 1961. године када је на територији општине живело 61.284 становника. У 

периоду од 1948. до 1961. године, број становника на територији општине се повећао 

за 9.492 становника. Након тога следи пад броја становника. 1971. године, у општини 

Вршац је живело 60.528 становника, што је пад од 756 становника у односу на 

претходни попис из 1961. године. На попису 1981. године забележено је увећање броја 

становника, након чега се уочава тренд смањивања броја становника. На попису из 

1991. године у општини Вршац живело је 58.289 становника, на попису из 2002. године 

54.369 и на последњем попису из 2011. године забележено је 52.026 становника што је 

за 8.979 мање становика у односу на попис из 1981. године. Према демографским 

истраживањима сматра се да ће се број становника на следећем попису смањити испод 

50.000 становика и тиме ће достићи најмањи број становника још од послератног 

пописа из 1948. године.  
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Табела 3: Индекс кретања становништва опшине Вршац у периоду од 1948. – 

2011. године 

 Ланчани Базни 

Место 1953./48. 1961./53. 1971./61. 1981./71. 1991./81. 2002./1991. 2011./02. 2011./48. 

Вршац 108.0 109.5 98.8 100.8 95.5 93.3 95.7 100.5 

Градска 113.3 121.1 108.3 109.5 98.3 99.3 98.4 156.4 

Остала 102.5 100.6 88.6 91.1 89.1 83.1 90.1 55.6 

Ватин 106.9 94.4 88.4 85.3 75.8 79.1 95.2 43.4 

Велико Средиште 99.7 103.7 85.6 93.6 93.3 84.6 94.8 62.0 

Влајковац 110.5 101.4 82.5 88.6 97.9 88.7 97.5 69.3 

Војводинци 91.8 92.2 89.1 80.6 81.6 70.3 87.1 30.4 

Вршац 113.3 121.1 108.3 109.5 98.3 99.3 99.4 158.0 

Вршачки ритови 120.0 106.0 66.7 52.8 69.6 58.3 40.7 7.4 

Гудурица 137.3 104.0 74.1 92.8 92.4 94.7 86.3 74.2 

Загајица 99.9 102.5 86.9 88.0 85.1 72.8 87.0 42.2 

Избиште 96.2 99.9 93.7 92.8 95.7 86.2 85.2 58.7 

Јабланка 92.8 96.3 83.3 84.7 93.1 76.0 74.7 33.3 

Куштиљ 95.7 100.1 88.7 84.0 91.0 74.5 92.8 44.9 

Мали Жам 103.5 85.1 79.3 80.9 88.3 76.0 74.7 28.3 

Мало Средиште 99.8 93.1 72.8 79.0 69.1 74.5 74.2 20.4 

Марковац 100.4 92.3 78.4 87.8 79.5 73.7 91.0 34.0 

Месић 97.3 98.5 91.7 91.0 88.5 65.4 87.2 40.4 

Орешац 104.9 96.8 90.8 87.7 88.1 73.7 91.0 47.7 

Павлиш 97.6 97.7 97.4 97.7 93.5 111.9 98.1 93.2 

Парта 97.9 107.5 95.7 85.3 82.4 85.7 84.7 51.4 

Потпорањ 101.4 106.5 79.6 89.3 86.1 79.7 87.5 46.1 

Ритишево 95.0 99.9 92.6 93.8 84.7 63.0 107.9 47.5 

Сочица 94.5 96.3 79.0 72.3 85.6 58.4 78.2 20.3 

Стража 102.7 107.6 90.0 96.3 91.7 62.6 76.6 42.1 

Уљма 104.2 107.7 103.6 93.7 96.3 90.8 90.9 86.6 

Шушара 113.8 109.5 79.1 76.5 95.2 79.7 88.6 44.5 

Укупно 51792 55954 61284 60528 61005 58289 54369 52026 

 (извор: Израчунато на основу падатака из табеле број 2.) 
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График 1. Приказ кретања броја становника у општини Вршац 

(извор: Републички завод за статистику) 

 

Табела 4: Упоредни преглед броја становника од 1948-2011. године 

Година 1948. 1953. 1961. 1971. 1981. 1991. 2002. 2011. 

Србија 6.527.583 6.978.119 7.641.962 8.446.726 9.313.686 7.822.795 7.498.001 7.186.682 

Вршац 51792 55954 61284 60528 61005 58289 54369 52026 

(извор: Републички завод за статистику) 

 

Табела 5. Индекс промене броја становника у општини Вршац 

 

Ланчани Базни 

Година 1953./48. 1961./53. 1971./61. 1981./71. 1991./81. 2002/1991 2011./02. 2011./48. 

Србија 107,0 109,5 110,5 110,3 84,0 95,8 95,9 110,1 

Вршац 108,0 109,5 98,7 100,7 95,5 93,2 95,7 100,4 

(извор: Израчунато на основу табеле 3.) 
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Табела 6: Приказ броја насеља према броју становника по пописима  

од 1948. – 2011. године 

 1-199 200-499 500-999 1000-1999 2000-4999 
5000 и 

више 

1948. 0 2 9 8 4 1 

1953. 0 2 8 8 5 1 

1961. 0 2 9 7 5 1 

1971. 0 5 8 7 3 1 

1981. 0 7 8 5 3 1 

1991. 2 7 6 5 3 1 

2002. 3 10 4 4 2 1 

2011. 4 9 4 4 2 1 

 (извор: Израчунато на основу табеле 3.) 

На основу података из табеле 7 уочавамо да су најбројнија насеља у општини 

Вршац која имају између 200-499 становника. Међутим њихов број се увећавао у 

односу на попис из 1948. године. Разлог тога огледа се у паду броја становника на 

територији општине, па се резултат види у смањењу броја насеља која имају од 500-

4999 становника. Градско насеље Вршац је једино насеље у оквиру општине у којем 

живи више од 5000 становника и које бележи раст броја становника због миграција 

становништва из мањих насеља у оквиру исте општине.  

 

 

4.2 Размештај становништва и промене у густини насељености 

 

 

Размештај становништва приказује степен концентрације и дисперзије 

становништва на одређеном простору. Као основни показатељ интензитета 

насељености користи се густина становништва(или густина насељености), која 

представља количник између броја становника и површине територије на којој то 

становништво живи. Густина становништва изражава се бројем становника на 
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квадратни километар (или миљу у земљама са англосаксонским мерним системом), 

односно на хектар када је реч о насељима или густо насељеним пољопривредним 

пределима.(Вишејезични демографски речник, Институт друштвених наука, 1971.) 

Сви фактори који утичу на размештај становништва могу се сврстати у пет 

великих група: 

• Географски фактори( рељеф, клима, педологија, хидрографија, биљни и 

животињски свет, природна богатства), 

• Економски фактори( ниво економске развијености, тип економије, 

развијеност пољопривреде и ниво пољопривредне производње, степен 

индустријализације, развијеност саобраћаја и саобраћајних средстава, 

обим трговине итд.), 

• Биолошко-медицински( ендемске болести, епидемије), 

• Друштвено-историјски фактори( колонизације, ратови, исељавања, 

природне катастрофе, несигурност и сл.) и 

• Демографски фактори ( природно кретање становништва, планирање 

породице, миграције и др.). (Кицошев, Голубовић, 2004.) 

 

 

Површина територија општине Вршац  износи 800km2. Према попису из 2011. 

године број становника на територији Вршац насељавао је 52.026 становника. Густина 

насељености према томе износи 65 ст/km2. Просечна густина насељености у Србији 

2011. године је износила 92 ст/km2, на основу чега се може закључити да је густина 

насељености општине Вршац мања од републичког просека. Такође, густина 

насељености општине је нешто мања и од густине насељености Јужнобанатског округа 

која износи 69,1 ст/km2. На основу ових података, може се закључити да општина 

Вршац припада групи средње насељених предела. 

На свим претходним пописима општина Вршац је имала густину насељености 

већу од 75ст/km2, што значи да је спадала у групу густо насељених општина(76-150 

ст/km2). Међутим, по попису из 2011. године, општина Вршац има густину 

насељености од 65 ст/km2, што значи да спада у групу средње насељених општина. 

Опадање је резултат бројних чинилаца, пре свега опадања броја становника као и 

миграција 
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Табела 7. Густина насељености општине Вршац у периоду од 1948.до 

2011.године 

 1948. 1953. 1961. 1971. 1981. 1991. 2002. 2011. 

Градска насеља 117,8 133,5 159.2 172,5 188,9 185,8 184,4 181,5 

Рурална насеља 47,8 49,0 49,3 43,6 39,8 35,4 29.5 25,0 

Општина Вршац 64,7 69,9 76,6 75,6 76,2 72,8 67,9 65 

 (извор: Израчунато на основу табеле 4.) 

На табели 8 уочава  се велика разлика између насељености градских и руралних 

насеља.Густина насељености  градских  насеља нагло се повећава до максимума 188,9 

колико је износила према подацима из пописа становништва 1981. године. Густина 

насељености према подацима из пописа 2011. године  износи 181.5 ст/km2 што је 

знатно изнад републичког просека (92,5 ст/km2 ),сврставајућу их веома густо насељена 

подручја. Рурална насеља бележе значајан пад концетрације становништва. У периоду 

између прво послератног пописа 1948. године у последњег пописа 2011. године 

густина насељености у руралним насељима опала је скоро 2 пута. Према подацима из 

2011. године рурална насеља у општини Вршац имају просечну густину од 25 ст/km2 

што их сврстава у слабо насељена подручја. Један од разлога оваквог тренда огледа се 

у унутрашњим миграцијама на простору општине на релацији село-град. 

 

5 ПРИРОДНО КРЕТАЊЕ СТАНОВНИШТВА 

 

Природно кретање становништва подразумева промене укупног броја 

становника на одређеној територији услед деловања његове две основне компоненте: 

рађања (наталитет) и умирања (морталитет). Разлика између рађања и умирања 

представља природни прираштај или пад неке популације. У детерминанте природног 

кретања становништва убрајају се и плодност(фертилитет) и живост(виталитет). 

Природно кретање становништва временом узрокује многе промене код бројности и 

структура неке популације. Овим променама се ублажавају или потпуно потискују 

ефекти који су резултат механичког кретања становништва(миграција) и других 

спољних фактора( ратови, епидемије, природне катастрофе и сл. (Кицошев, Голубовић, 

2004.) 
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У ширем смислу природно кретање становништва обухвата све појаве и факторе 

који значајно утичу на величину и тенденције кретања наталитета и морталитета. 

Такође, на ниво наталитета могу утицати фактори као што су: нупцијалитет (брачност), 

диворцијалитет (развод брака) као и смртност одојчади.  

Истраживања природног кретања становништва врше се преко анализа 

наталитета и морталитета, кроз њихове апсолутне и релативне вредности. 

 

 

 

5.1 Наталитет 

 

 Наталитет представља позитивну компоненту природног кретања 

становништва, која доводи до пораста бројности неке популације на одређеној 

територији. Њиме се проучавају квантитативне појаве које су непосредно везане за 

рађање деце у неком становништву. Као показатељ наталитета постоји укупан број 

рођених (тотални наталитет) и број живорођених (ефективни наталитет). У 

демографској пракси се за анализе наталитета редовно користи ефективни наталитет 

или број живорођених. 

Наталитет према годишњој стопи у светским мерама може бити: 

1) висок (виши од 25 ‰) 

2) средњи (15-25 ‰) 

3) низак (мањи од 15 ‰) 

Фактори који непосредно или посредно, односно дугорочно или краткорочно 

утичу на ниво наталитета могу се сврстати у три велике групе: 

1) Биолошке: фекондитет, стерилитет, полна и старосна структура 

становништва, просечна старост приликом склапања брака, 

несуделовање жена у репродукцији, период између сукцесивних 

трудноћа, дужина дојења(лактације), наследне особине и сви остали 

биолошки и медицински фактори који утичу на зачеће, ток трудноће и 

порођај. 
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2) Социо-економске: степен економског развоја, достигнути нивои 

индустријализације, деаграризације и урбанизације, економски услови за 

живот породице, услови за формирање нових породица, улога деце у 

породици и трошкови њиховог издржавања, еманципованост жене, ниво 

општег образовања, посебно жена, став друштва о оптималној величини 

породице, значај верских и традиционалних норми у друштву, контрола 

рађања итд. 

Психолошке: страх од порођаја, осећај способности за рађање, осећај 

сигурности или несигурности, личне амбиције у животу, однос према сексу, жеља за 

потомством или њено непостојање, стање неурозе, депресије или апатија и сл. 

(Кицошев, Голубовић, 2004.) 

 

Табела 8. Упоредни приказ стопе наталитета у Србији на пописима од 1961.до 

2011. године у ‰ 

Година 1961. 1971. 1981. 1991. 2002. 2011. 

Република 

Србија 
20,4 17,9 16,3 14,6 10,4 9,0 

Јужнобанатска 

област 
17,6 13,8 13,7 11,1 10,0 9,0 

Општина 

Вршац 
17,7 11,9 13,5 11,5 10,3 8,8 

 (извор:Републички завод за статистику) 

Према подацима Виталне статистике у периоду од 1961 до 2011. године стопа 

наталитета Јужнобанатске области и општине Вршац је у констатном паду. Највећа 

стопа наталитета у општини Вршац  забележена је 1961. године (17,7 ‰) што је 

сврстава у општине среднњег наталитета. После овог максумума вредности стопе 

наталитета, вредност пада и 2011. године износи само 8,8 ‰ и сврстава је у општине са 

веома ниским наталитетом. Оваква појава узрокује смањене броја становника, старење 

становништва, односно појаву изразите депопулације.  
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Табела 9: Број живорођене деце на територији Јужнобанатског округа и 

Општине Вршац од 1961. до 2017. године 

Година 1961. 1971. 1981. 1991. 2002. 2011. 2017. 

Јужнобанатска 

област 
5631 4563 4645 3660 3146 2637 2357 

Општина 

Вршац 
1086 725 829 673 585 463 414 

 (извор:Републички завод за статистику) 

Према подацима из табеле 10 евидентан је бројчани пад живорођене деце на 

простору Јужнобанатског округа и општине Вршца. Највећи број живорођених  

забележен је 1961. године и то 5631 живорођених у Јужнобанатског округу, односно 

1086 живорођених на простору општине Вршац. Од тада број живорођених  је у 

великом паду. Упоређујући број живорођених у општини Вршац између 1961. године 

када се рођено 1086 деце и 2017. године када је рођено 414 деце, број живорођених се 

смањио за чак 40 %, ау Јужнобанатком округу и 50 %. Овакав драстичан пад броја 

живорођених је велики демографски проблем Јужнобанатског округа, опптине Вршац 

као и Републике Србије.  

 

 

График 2. Графички приказ кретања броја живорођене деце у општини Вршац у 

периоду од 1961.до 2014. године (извор:Републички завод за статистику) 
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5.2 Морталитет 

 

Морталитет (смртност) становништва представља негативну компоненту 

природног кретања становништва, која доводи до смањивања бројности популације на 

одређеној територији, односно под морталитетом подразумевамо учесталост умирања 

у оквиру једне популације. На висину морталитета знатно већи утицај имају друштвене 

околности него што је то случај са наталитетом. Такође, смртност становништва, 

нарочито смртност одојчади, представља директан показатељ социо-економске 

ситуације и стања хигијенско здравствене заштите неке популације. 

На ниво морталитета утиче читав комплекс различитих биолошких, социјално-

економских и делимично психолошких фактора. Утицај биолошких фактора јачи је на 

морталитет него на наталитет, првенствено преко старосне структуре становништва. 

Велики број социјално-економских фактора утиче на вредност морталитета у оквиру 

једне популације. Ту се пре свега мисли на: достигнути ниво животног стандарда, 

образовни ниво становништва и здравствене услове. У психолошке факторе спадају 

различита стања човекове психе која доводе до специфичног вида морталитета- 

самоубиства. (Кицошев, Голубовић, 2004.) 

Као и код наталитета, и код морталитета постоје бројни аналитички показатељи. 

Један од најједноставнијих и најчешће коришћених је општа стопа морталитета која 

представља количник укупног броја умрлих током једне године и броја становника 

средином те исте године (30.06). Општа стопа морталитета се израчунава на 1000 

становника, а изражава се исто као и наталитет, у промилима (‰). 

Табела 10. Кретање броја умрлих у Јужнобанатском округу и општини Вршац 

од 1961.до 2015 године. 

Година 1961. 1971. 1981. 1991. 2002. 2011. 2017. 

Јужнобанатска 

област 
3292 3585 3888 4310 4653 4721 4677 

Општина 

Вршац 
652 696 804 827 860 808 825 

 (извор:РЗС─ Витална статистика) 
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Табела 11. Приказ стопе морталитета од 1961.до 2017. године 

Година 1961. 1971. 1981. 1991. 2002. 2011. 2017. 

Република 

Србија 
9,1 9,0 9,4 10,0 13,7 14,2 14,6 

Јужнобанатска 

област 
10,3 10,8 11,4 13,1 14,8 14,9 15,4 

Општина 

Вршац 
10,6 11,5 13,2 14,2 15,8 15,5 16,6 

(извор:Републички завод за статистику─ Витална статистика) 

 

График 3. Приказ стопе морталитета од 1961.до 2017. године 

 (извор: Израчунато на основу табеле 12.) 

Према подацима из табела 11 и 12 приметно је повећање пораст броја умрлих 

као и повећање стопе наталитета. Најмањи број умрлих забележен је 1961. године када 

је број умрлих био 652 и тада је стопа морталитета најнижа 10,6 ‰. У поређењу са 

Републиком Србијом стопа морталитета у општини Вршац је знатно виша. 2017. 

године стопа морталитета је највиша и износи 16,6‰. Упоређујући стопу морталитета 

у општини Вршац у периду од 1961. до 2017. године, стопа се увећавла за 63%. Висока 

стопа морталитета узрокована је биолошкким факторима, демографским факторима 

(непавољна старосна структура) и др, тиме осликава изузетно лошу демографску слику 

општине Вршац, Јужнобанатског округа и саме Републике Србије. 
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Један од главних показатеља смртности становништва, али и достигнутог нивоа 

животног стандарда и нивоа здравствене заштите је смртност одојчади. У демографској 

статистици се под одојчетом сматра дете старо до 364 дана након порођаја, тако да ова 

проблематика третира умирање деце до прве године живота.Основни показатељ 

смртности одојчади је стопа смртности одојчади, која представља број умрле одојчади 

на 1000 живорођених у одређеном временском периоду. У анализи смртности одојчади 

разликујемо три хронолошка стадијума: 

1) перинатални – смртност од 28. дана трудноће до 7. дана после рођења,  

2) неонатални – смртност од 7. до 27. дана после рођења и 

3) постенеонатални – смртност од 28. дана после порођаја до навршене прве 

године живота. (Кицошев, Голубовић, 2004.) 

 

Табела 12. Кретање смртности одојчади и стопа смртности одојчади 

у општини Вршац од 1961.до 2017. године 

Година 1961. 1971. 1981. 1991. 2002. 2017. 

Смртност 

одојчади 
86 34 19 17 7 1 

Стопа 

смртности 

одојчади 

79,2 46,9 22,9 25,3 12,0 2,4 

 (извор:РЗС─ Витална статистика) 

 На основу података из табеле 12.можемо закључити да вредност стопе 

смртности одојчади непрекидно опада током читавог посматраног периода. То је 

последица побољшања животних услова као и здравствене заштите у општини Вршца 

у посматраном периоду, мада се мали број умрле одојчади у неколико последњих 

пописа може приписати и ниској стопи наталитета. Основни разлози за смањење 

смртности су нове методе у медицини, побољшање хигијене, као и самог животног 

стандарда становништва. 
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5.3 Природни прираштај 

 

Природни прираштај представља разлику између рађања (наталитет) и умирања 

(морталитет) у оквиру једне популације. Природни прираштај може бити позитиван, 

(када је наталитет већи од морталитета) или негативан, (када је морталитет већи од 

наталитета).Код становништва где је наталитет већи од морталитета јавља се природни 

прираштај, док се код становништва где је морталитет већи од наталитета јавља 

природни пад. Постоји и нулти прираштај (природна стагнација), који се јавља у 

случајевима када су наталитет и морталитет изједначени. 

У пракси се разликују четири типа природног прираштаја:  

1) врло висок – преко 20‰ 

2) висок – 15-19‰ 

3) умерен – 5-14‰ и 

4) низак – испод 5‰. (Голубовић, Кицошев, 2004.) 

Табела 13. Природни прираштај у општини Вршац од 1961.до 2017. године 

Година 1961. 1971. 1981. 1991. 2002. 2011. 2017. 

Јужнобанатска 

област 
2339 978 757 -650 -1507 -1802 -1819 

Општина 

Вршац 
434 29 25 -154 -275 -345 -411 

 (извор:Републички завод за статистику─ Витална статистика) 

 

 

Табела 14. Стопа природног прираштаја у општини Вршац од 1961. до 2017. 

године, изражена у промилима  ‰ 

Година 1961. 1971. 1981. 1991. 2002. 2011. 2017. 

Јужнобанатска 

област 
7,3 3,0 2,3 -2,0 -4,8 -5,9 -6,4 

Општина 

Вршац 
7,1 0,5 0,4 -2,6 -5,0 -6,6 -8,3 

(извор:Републички завод за статистику─ Витална статистика) 
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График 4. Стопе природног прираштаја општине Вршац и Јужнобанатског округа у 

периоду од 1961.до 2015. године изражене у промилима (извор:РСЗ) 

6 МИГРАЦИЈЕ 

 

Миграције или механичко кретање становништва, представљају један од 

најкомплекснијих демографских проблема. Поред природног кретања становништва, 

миграције могу такође да доведу до повећања или смањења бројности становништва на 

одређеном подручју. Миграциона кретања у ужем смислу представљају пресељавање 

лица из родног места, родног краја, завичаја или претходног места боравка у друго 

место, односно место досељења, ново пребивалиште или садашње место боравка. 

Овакав вид пресељења становништва се назива коначно или трајно пресељење пошто 

као исход има промену места сталног боравка. Због тога их треба разликовати од 

привремених пресељења чији циљ не представља трајна промена места пребивалишта 

(боравка). Постоје 3 критеријума за разликовање трајних од привремених миграција: 

1) дужина одсуствовања или време одсутности из ранијег пребивалишта, 

дужина боравка или време присутности у месту новог боравка 

(пребивалишта) и 

2) прелазак преко неке јасно дефинисане административно-територијалне 

границе приликом трајне промене места боравка. (Кицошев, Голубовић, 

2004.) 
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У просторном смислу свако миграционо кретање подразумева постојање два 

подручја: подручје порекла и подручје досељења. Из тога произилазе две основне 

компоненте механичког кретања становништва: имиграција (досељавање) и 

емиграција (исељавање).   

Демографске промене које могу бити условљене механичким кретањем 

становништва могу се сврстати у 3 велике групе: 

1) промене код укупног броја становника и његове густине насељености, 

2) промене код наталитета и морталитета становништва и 

3) промене у свим структурама становништва ( биолошким, економским, 

интелектуалним и етничко-верским) ,(Кицошев, Голубовић, 2004.) 

Промене изазване мигрирањем становништва, такође се јасно рефлектују и у 

сфери економских (висина личног и укупног дохотка, удео активног у укупном 

становништву, удео пољопривредног у укупном становништву итд.) и социјалних 

фактора (ниво урбанизације, просечна величина домаћинства, удео неписмених 

итд.).На одлуку о пресељењу неког лица утичу 2 групе чинилаца које разликујемо као 

привлачујуће и одбијајуће факторе. У групу привлачујућих фактора спадају: бољи 

услови за живот, већа плата у новој средини, породични и други разлози, бољи 

природни услови за живот итд. Са друге стране, у групу одбијајућих фактора спадају: 

проблеми адаптације на нову природну средину, транспортни и други трошкови, 

неизвесност у погледу запослења и даље професионалне каријере итд. 

Због велике специфичности код миграција становништва веома је тешко дати 

јединствену типологију. У светској пракси се класификација врши на основу пет 

критеријума:  

1) према времену трајања (коначне и привремене миграције) 

2) према узроку или мотиву миграционих кретања (економске, политичке, 

здравствене и индивидуално-психолошке миграције) 

3) према добровољности (добровољне и присилне миграције) 

4) према организованости (организоване и неорганизоване миграције) 

5) према критеријуму државних граница (унутрашње и спољне миграције). 

(Кицошев, Голубовић, 2004.) 



28 
 

Унутрашње и спољне миграције представљају два основна типа миграционих 

кретања и њих ћемо детаљније анализирати. 

Унутрашње миграције обухватају сва миграциона кретања становништва унутар 

граница једне земље. Поред коначних пресељења унутар једне земље, у ову групу 

спадају и дневне, недељне, месечне, сезонске и периодичне или повремене миграције 

становништва. Спољне миграције представљају кретање становништва изван 

међудржавних граница, где им је полазиште у једној земљи а одредиште (циљ) у 

другој. Према трајању могу бити привремене али углавном су трајне. Према свом 

домету делимо их на интраконтиненталне (пресељења у оквиру истог континента) и 

интерконтиненталне (пресељења са континента на континент). (Кицошев, Голубовић, 

2004.) 

После Другог светског рата миграциона кретања становништва, добила су у 

Србији велике размере. Након Другог светског рата, услед индустријализције 

отпочиње интензиван процес миграција на релацији село-град. Такође, већина Немаца 

која је живела на територији Војводине се повлачи заједно са окупаторском војском.  

Тада долази и до насељавања Војводине Србима из Далмације, Лике, Кордуна, 

Херцеговине... Током бурних 90-их година, услед ратних и послератних збивања, број 

миграната се вишеструко повећава. Велики број избеглица је нашао уточиште у 

Републици Србији. Последњих година, услед економске кризе у Србији, долази до 

миграција становништва према развијеним земљама у потрази за послом. 

Табела 15. Структура досељеника према подручју и времену са којег су 

досељени, општина Вршац 

Година 
Укупно 

досељено 

Досељено из Републике Србије 
Досељено из других 

земаља 

Из другог 

насеља 

исте 

општине 

Из друге 

општине 

исте 

области 

Из 

друге 

области 

Из бивших 

република 

СФРЈ 

Из 

осталих 

земаља 

1980. и 

раније 
9819 1951 2403 3216 1973 268 

1981-1985. 1155 354 299 247 147 108 
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1986-1990. 1150 336 314 268 163 69 

1991-1995. 2595 317 250 268 1672 88 

1996-2000. 1732 352 377 573 303 127 

2001-2005. 1535 373 469 479 94 120 

2006. и 

касније 
2067 708 516 548 10 197 

Непознат

а год. 
1191 135 490 355 16 81 

Укупно 21244 4526 5116 5954 4574 1058 

. (Извор: РЗС 2013., Миграције, Књига 9.) 

На основу табеле 15. видимо да је највећи број досељених из бивших република 

СФРЈ. Треба рећи да је после Другог светског рата било заступљено планско 

насељавање Војводине а самим тим и општине Вршац. После тога, почиње стихијско 

насељавање Војводине. Прво су долазили рођаци колониста, у потрази за послом и 

бољим животом.60-их и 70-их година двадесетог века убедљиво најмасовније 

миграције су биле економског карактера. У периоду 1971-1981. године наставља се 

процес миграција на релацији село-град. Током 90-их година, економске миграције 

мењају присилне миграције услед ратних и послератних збивања. Последњих година, 

услед економске кризе, долази до масовних економских миграција (пре свега младог и 

школованог становништва) у иностранство, пре свега у земље западне Европе 

(Немачка, Аустрија, Швајцарска), Скандинавске земље, САД.. 

Табела 16: Број дневних миграната у општини Вршац према пописима из 2002. 

године и 2011. године 

 (извор:РЗС, Дневни мигранти, Књига 11.) 

 

Општина 

Вршац 
Укупно 

Активно 

становништво 

које обавља 

занимање 

Ученици 

/ 

студенти 

% учешће у 

укупном броју 

становника 

2002. 3770 2868 902 31,4 

2011. 4206 2534 1672 39,7 
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Дневне миграције представљају посебан облик просторне покретљивости 

економски активног становништва које обавља занимање, ученика и студената. На 

обим и правце дневних миграција утиче низ демографских, социо-економских, 

геосаобраћајних и других фактора.  (РЗС, Дневни мигранти, Књига 11). 

Са територије општине Вршац свакодневно мигрира 4206 становника. Скоро 

40% дневних миграната чине ученици и студенти. Присутне су велике дневне 

миграције на релацији село-град. Велики број студената мигрира ка Београду и Новом 

Саду у наша два највећа универзитетска града.  

 

7 СТРУКТУРЕ СТАНОВНИШТВА 

 

 

Становништво представља скуп људи који се међусобно разликују по многим 

карактеристикама: старости, полу, занимању, делатности, степену школске спреме, 

брачном стању, расној, етничкој или верској припадности, језику итд.Све те 

квалитативне и квантитативне разлике се могу класификовати у виду демографских 

структура становништва. 

Структуре становништва произилазе из природног и механичког кретања 

становништва, али и директно утиче на њих, односно структуре становништва треба 

посматрати у међузависном и међуусловљеном односу и узрочно-последичном 

контексту са кретањем становништва.У пракси се срећу и користе разне поделе 

становништва према структури. Према основним обележјима становништва можемо 

издвојити 4 групе структура односно састава становништва: 

- биолошке структуре (полни и старосни састав становништва), 

- економске структуре (активност, делатност, занимање и др.), 

- образовне или интелектуалне структуре (писменост, ниво школске спреме), 

- расна, етничко- верска и лингвистичка структура.(Голубовић, Кицошев, 2004.) 
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7.1 Биолошке структуре 

 

Под биолошким структурама становништва подразумева се класификација 

становништва према полу и старости. Полна и старосна структура становништва 

представљају најизучаваније структуре укупног становништва. Важност полно-

старосне структуре за остале структуре становништва се огледа и на тај начин што се 

структуре становништва према разним обележјима анализирају истовремено (према 

полу и према старости). Из полно-старосне структуре произилазе кључни контигенти 

становништва, како за биолошку репродукцију, тако и за формирање радне снаге и др. 

(Душан Брезник, 1980.)  

 

7.2 Полне структура 

 

Полна структура становништва представља квантитативан пропорционални 

однос између мушког и женског становништва у укупној популацији. Када је та 

пропорција уједначена, онда је реч о избалансираној полној структури становништва, и 

обрнуто, тада се ради о неизбалансираној. Неуравнотежена полна структура 

становништваможе негативно утицати на брачност (нупцијалитет) становништва, а 

тиме посредно и на наталитет као и сам природни прираштај. Такође, неједнак број 

мушкараца и жена може довести до исељавања бројнијег пола у потрази за брачним 

партнером итд. Основни фактори или детерминанте који утичу на полну структуру 

неког становништва су:  

- наталитет (структура живорођене деце према полу), 

- морталитет (структура умрлих према полу), 

- полна селективност миграционих кретања, 

- специфични спољни утицаји који селективно делују на полове (рат, 

услови рада, дужина радног стажа и др.) и   

- психолошки разлози (у патријархалним срединама далеко већи значај се 

даје мушкој него женској деци). 
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Код нас се у просеку рађа 106 до 107 мушке деце на 100 женске деце. Слична 

ситуација јеи код других европских популација. Један од изразитијих изазивача 

поремећаја у полној структури становништва су ратови, у којима у знатно већем броју 

страдају мушкарци. Тежи услови рада и дужи радни стаж мушкараца такође доприноси 

већој смртности мушког пола. 

Основни показатељи приликом истраживања полне структуре становништва су 

стопе маскулинитета и феминитета. 

Табела 17. Становништво према полу на територији општине Вршац од 

1971.до 2011. године 

Година Укупно Мушко % Женско % 

1971. 60528 29409 48,58 31119 51,42 

1991. 58228 28041 48,15 30187 51,85 

2002. 54369 26139 48,07 28230 51,93 

2011. 52026 25025 48,10 27001 51,90 

 (извор:РЗС, Књига 2, Становништво према полу и старости) 

Према подацимо из Табеле уочава се да је број жена у односу на мушкарце био 

већи у свим наведеним годинама. То је узроковано дужим животним веком жена, 

ратовима у којима је мушко становништво процентуално више страдало итд. Од 1971. 

године до 2011. године  удео жена у односу на мушкарце се константно повећавао. 

Највећи удео жена забележен је на попису из 2002. године и износио је 51,93%, скоро 

4% више у односу на мушкарце. Овакав тренд је позитиван јер позититивно утиче на 

нупцијалитет, наталитет као и повећање бројности становништва.  

 

Табела 18. Коефицијент маскулинитета у општини Вршац по пописима 1971, 

1991, 2002.и 2011. године 

Година 1971. 1991. 2002. 2011. 

Стопа 

маскулинитета 
945 928,9 925,9 926,8 

 (извор:Израчунато на основу табеле 17.) 
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Стопа маскулинитета представља однос броја мушкараца према броју жена на 

1000 становника, док се стопа феминитета рачуна обрнуто (однос броја жена према 

броју мушкараца на 1000 становника). Према поцаима из Табеле 18 стопа 

маскулинитета у свим наведеним годинама износила је испод 1000, што указује на већи 

удео женског становништва. 

7.3 Старосна структура 

 

Старосна структура становништва је једна од најважнијих демографских 

структура. Њена анализа је основа за готово сва остала демографска проучавања. 

Фактори који утичу на промене у старосној структури становништва су исти они 

фактори који се јављају и код полне структуре, а ту спадају: наталитет, морталитет, 

миграције и неке екстремне околности. Најважнији узрок савремених промена у 

старосној структури представља опадање наталитета а то доводи до демографског 

процеса старења. Овај процес је карактеристичан  за све популације са ниском стопом 

наталитета. (Голубовић, Кицошев, 2004.). Са друге стране, утицај морталитета на 

старосну структуру је далеко слабији него што је његов утицај на полну структуру 

становништва. Када смртност опада, може чак доћи и до подмлађивања популације, јер 

морталитет највише опада код одојчади, деце, омладине и млађег средњовечног 

становништва. Утицај миграција на старосну структуру становништва највише долази 

до изражаја у великим градовима као и у приградским насељима. У насељима са 

израженом емиграцијом, процес старења је најдинамичнији и највећи. 

До најјачих поремећаја старосне структуре долази услед различитих екстремних 

околности као што су: ратови, епидемије, природне катастрофе, привредне кризе и сл. 

За почетак анализе старосне структуре неке популације углавном се користи 

табеларни приказ, а у табелама се најчешће заједно приказују пол и старост. Овакво 

анализирање је доста тешко, па се уз табеле користе и графички прикази полно-

старосне структуре односно пирамиде старости. У условима нормалног 

демографског развоја пирамиде старости имају релативно правилан облик. Број лица у 

свакој петогодишњој групи, почев од групе 0-4 године, смањује се, па пирамида има 

облик степеништа које се сужава ка најстаријим групама. (Голубовић, Кицошев, 2004.). 
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У демографској литератури се користе различите типологије старосне 

структуре. Једна од првих, и у литератури најчешће спомињаних типологија је 

класификација чувеног шведског демографа Густава Сунбарга. По Сунбаргу, у 

укупном становништву можемо издвојити три контигента: деца (0-14 година), 

родитеља (15-49) и прародитеља (50 и више година). На основу ове поделе Сунбарг 

издваја три основна типа старосне структуре: 

1) прогресивни тип ( широка база пирамиде старости, стопе наталитета 

високе а стопе морталитета опадајуће, троугласт изглед пирамиде 

старости) 

2) стационарни тип ( ужа база пирамиде, ниске и стабилне стопе 

наталитета и морталитета и низак или нулти природни прираштај, изглед 

пирамиде старости подсећа на кошницу)  и 

3) регресивни тип ( ужа основа пирамиде од њеног средњег дела, 

негативни природни прираштај и депопулација, пирамиде старости имају 

облик урне или вазе). 

 

График 5.Старосна пирамида општине Вршац према попису из 1971.године 

(извор: РЗС, Попис 2071. године) 
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График 6.Старосна пирамида општине Вршац према попису из 2011.године 

(извор: РЗС, Попис 2011. године) 

На графиконима 5 и 6, где је приказано старосно-полна пирамида општине 

Вршац према пописима из 1971. и 2011. године. Евидентна је различита структура 

пирамида. На старосно-полној  пирамиди израђеној према подацима из пописа из 1971. 

године уочава се да је пирамида најшира у категорији од 15-24 година и од 35-44 

година. Висок удео становништва у категорији од 35-44 година је последица високог 

послератног природног прираштаја, а низак удео у категорији преко 50 година 

старости је последица ратних дешавањима у светским ратовима. По изгледу, старосно-

полна пирамида за попис из 1971. године  има изглед стационарне пирамиде. На 

старосно-полној пирамиди према подацима из пописа 2011. године уочава се ужа 

основа пирамиде, да би се при њеном врху проширује указујући на већи удео старог 

становништва у односу на младо становништво. Старосна пирамида за попис из 2011. 

године има изглед регресиони тип са тенденцијом даљег сужавања основе пирамиде 

Просечна старост становништва општине Вршац је 41 година, и то старост женског 

становништва је 42 године, а мушког становништва 40 година. 
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Табела 19. Приказ старосних контигената становништва општине Вршац у 

периоду 1971.-2011.године 

(извор:РЗС) 

Према подацима из Табеле 20 уочавамо да је старосна структура изузетно 

неповољна. Удео становништва до 20 година смањивао се у приказаном периоду, 1971. 

године износи 28,4% да би 2011. године износио тек 17,5% што представља пад од 

преко 11%. Удео становништва од 20 до 40 година у приказаном периоду није доживео 

велике промене, 1971. године  износило је 29,3, а 2011. године 26,4 што бележи пад од 

3%. Удео становништва од 40 до 60 година бележи раст у приказаном периоду, 1971. 

године износило 26,0% да би 2011. године износило 29,1% што је благи раст од 3%. 

Удео становништва преко 60 година бележи велики раст, 1971. године  износило је 

15,7% да би 2011. године чак 26,7%, односно раст преко 11%. Претпоставља се да ће се 

у будућности (ако се нешто драстично не промени) број старог становништва 

константно повећавати због лоше демографске ситуације у општини. Узроци оваквог 

стања су пре свега негативног природног прираштаја, као и миграције младог 

становништва због лоше економске ситуације, депопулације и старења становништва.   

7.4 Индекс старости 

 

Индекс старости служи за проучавање старосне структуре становништва. Он 

показује број лица старијих од 60 година према броју лица млађих од 20 

година.Важност индекса старости је у томе што он указује на пропорцију старог и 

младог становништва. Као критична вредност индекса старости узима се 40% односно 

0,4. За становништво које има индекс старости већи од овог лимита можемо рећи да се 

налази у процесу демографског старења. (Голубовић, Кицошев, 2004.) 

Општина 

Вршац 
Укупно 

Становништво према старости 

Непознато 0-19 20-39 40-59 > 60 

број % број % број % број % 

1971. 60528 17233 28,4 17748 29,3 15781 26,0 9518 15,7 248 

1991. 58228 14333 24,6 16295 27,9 15656 26,8 11478 19,7 466 

2002. 54369 11913 21,9 14369 26,4 15801 29,0 11985 22,0 301 

2011. 52026 10609 17,5 13747 26,4 15152 29,1 12428 26,7 0 
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Табела 20. Индекс старости становништва у општини Вршац  

1971, 1991, 2002 и 2011. године 

 1971. 1991. 2002. 2011. 

Општина 

Вршац 
0,55 0,80 1,00 1,17 

 (извор:РЗС) 

Индекс старости на територији општине Вршац je у константном порасту.На 

попису 1971. године индекс старости је износио 0,55 и већ тада је био изнад критичне 

вредности.  На последњем попису из 2011. године  индекс старости износи 1,17. 

Општина Вршац налази се у процесу демографског старења. 

7.5 Стадијуми демографске старости 

 

Да бисмо прегледније уочили регионалне разлике у достигнутој демографској 

старости, посебно становништва мањих територијалних јединица (у овом случају 

општина), становништво је сврстано у различите типове старосне структуре. Извршена 

је подела на стадијуме демографске старости. Можемо издвојити седам основних 

стадијума демографске старости: рана демографска старост, демографска младост, 

демографска зрелост, праг демографске старости, демографска старост, дубока 

демографска старост и најдубља демографска старост. Да би утврдили степен 

достигнутог стадијума демографске старости анализира се више показатеља. У табели 

22 је дато пет различитих показатеља: просечна старост становништва, удео 

становништва млађег од 20 година, удео становништва млађег од 40 година, удео 

становништва старијег од 60 година и индекса старости, који показује број лица 

старијих од 60 година према броју лица млађих од 20 година( о коме је већ било речи у 

претходном поглављу). (Пенев, 1995.) 

Током последњих педесет година у Србији се непрекидно одвија процес де- 

мографског старења. Почетком седамдесетих година 69 општина у Србији (21 у 

Војводини и 48 у централној Србији) налазило се на прагу демографске старости, што 

је био територијално најраспрострањенији тип старосне структуре. У стадијуму 

демографске старости било је 59 општина, и то 23 у Војводини у којој је овај процес 

најраније започео и најинтензивније се одвија. Већ тада поједине општине источне 
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Србије ушле су у фазу дубоке демографске старости, а у општини Књажевац била је 

присутна и најдубља демографска старост. Само у Београду, општинама Санџака, 4 

општине западне Србије (подрињски крај) и 3 општине јужне Србије, које се граниче 

са Косовом, становништво је било у стадијуму демографске зрелости. Општине Косова 

и Метохије, под утицајем изузетно високих стопа наталитета и чак подмлађивања 

популације, припадале су нижим стадијумима демографске старости - демографској 

младости или демографској зрелости. Процес старења становништва Србије 

интензивиран је до 1991. године и тада се већ 89 општина налазило у стадијуму 

демографске старости. Резултати првог пописа у 21. веку показују да је дистрибуција 

општина према достигнутом стадијуму демографске старости знатно неповољнија: 

становништво 102 општине (од укупно 161) сврстано је у стадијум дубоке демо-

графске старости, а чак 38 општина је достигло стадијум најдубље демографске 

старости. 

Табела 21. Стадијуми демографске старости и кришеријуми за њихово 

одређивање према Г. Пеневу 

(извор:РЗС) 

Стадијуми демографске 

старости 

Индекс демографске старости становништва 

Просечна 

старост 

Млађи од 20 

година 

Млађи од 40 

година 

Старији од 60 

година 

Индекс 

старења 

I Рана демографска 

старост 
до 20 год. 58+ 85+ до 4 до 0,07 

II Демографска младост 20-25 50-58 75-85 4-7 0,07-0,14 

III Демографска 

зрелост 
25-30 40-50 65-75 7-11 0,14-0,28 

IV Праг демографске 

старости 
30-35 30-40 58-65 11-15 0,28-0,50 

V Демографска старост 35-40 24-30 52-58 15-20 0,50-0,83 

VI Дубока демографска 

старост 
40-43 20-24 45-52 20-25 0,83-1,25 

VII Најдубља 

демографска старост 
43+ до 20 до 45 25+ 1,25+ 
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Табела 22. Становништво општине Вршац према стадијуму демографске старости у 

периоду од 1971.до 2011. године 

Општина 

Вршац 

Индикатор Стадијум демографске старости 

према критеријуму Становништво Индекс 

старења 0 – 19 0 – 39 60 + 1 2 3 4 5 

1971. 28,4 57,7 15,7 0,55 IV V IV V V 

1991. 24,6 52,5 19,7 0,80 V VI VI V V 

2002. 21,9 48,3 22,0 1,00 VI VI VI VI VI 

2011. 17,5 43,9 26,7 1,17 VI VII VII VII VI 

 (извор:РЗС) 

Према подацима из табеле 23, можемо закључити да је у посматраном периоду 

од 1971. до 2011. године становништво општине Вршац у континуираном процесу 

старења. Можемо такође да уочимо, да се од 1971. године број млађих од 20 и 40 

година константно смањивао док је број старијих од 60 година константно растао. У 

посматраном периоду долази до интензивних промена старосне структуре. Учешће 

становништва млађег од 20 година је опало са 28,4 % (према попису из 1971. године) 

на 17,5% (према попису из 2011. године). Бележи се и повећање удела становништва 

старијег од 60 година у истом периоду са 17,5% на 26,7%. Становништво општине 

Вршац је у фази дубоке демографске старости са индексом старења од 1,17 и 

просечном старости становништва од 41. године. 

8 СОЦИО-ЕКОНОМСКЕ СТРУКТУРЕ 

 

Економске структуре становништва представљају састав неког становништва 

према његовим економским карактеристикама. Економска структура становништва 

представља веома јасан показатељ привредног, а самим тим и укупног друштвеног 

развоја неке средине. С једне стране, привредни развој доста директно утиче на 

промене у економским структурама становништва, док са друге стране кретања и 

структура радне снаге и становништва утичу на ниво и динамику развоја привреде 

одређене средине 
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8.1 Становништво према активности 

  

 

 

У свим нашим послератним пописима укупно становништво је према 

критеријуму активности груписано у три основне категорије: 

• активно становништво, 

• лица са личним приходом и 

• издржавано становништво. 

 

У активно становништво сврставају се лица која обављају неко активно 

занимање, (укључујући и лица која повремено не обављају своја занимања, јер су 

незапослена, испуњавају војну обавезу, лишена слободе и слично, а пре тога су 

обављала активно занимање) и на тај начин обезбеђују средства за живот. 

У групу лица са личним приходом су укључена она лица која не обављају 

активно занимање, већ живе од прихода који потичу из њиховог ранијег рада или 

активности (лични и инвалидски пензионери и слично). У ову групу су такође 

укључена и лица која живе од прихода остварених на основу неког облика приватне 

својине (рентијери, уживаоци имања) или од разних облика државне или социјалне 

помоћи (уживаоци социјалне помоћи, стипендисти, лица издржавана у домовима и 

слично). 

У издржавано становништво спадају лица која немају сопствене приходе од 

којих би се издржавала, већ их издржавају родитељи, рођаци или друга лица, а у ову 

групу углавном спадају деца, ђаци, студенти, домаћице, старе особе, особе без личних 

прихода (пензија), лица неспособна за рад, незапослени и други. (Голубовић, Кицошев, 

2004.) 
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Табела 23. Структура становништва према активности 

Општина 

Вршац 

Активно 

становништво 

Лица са личним 

приходима 
Издржавана лица 

Број % Број % Број % 

1991. 23.379 43,1 9.446 17,4 21.411 39,4 

2002. 24.616 45,3 10.686 19,7 18.942 34,9 

2011. 20.354 42,6 12.056 25,2 15.363 32,1 

 (извор:РЗС, Књига 19 - Економски активно становништво које обавља занимање, 

2011.) 

 Према подацима из Табеле 24 можемо приметити смањивање активног и 

издржаваног становништва,а повећевање лида са личним приходима. Удео активног 

становништва на попису из 1991. године, износио је 43,1%,на попису из 2002. године 

износио је 45,3, а на попису из 2011. године  42,6. Удео активног становништва бележи 

благи пад у периоду од 30 година. Удео лица са личним проходима бележе констатни 

раст у приказаном периоду. На попису из 1991. године износио је 17,4%, на попису из 

2002. године 19,7%, да би на попису из 2011. године износио чак ¼ становништва. 

Узрок томе је старење становништва. Удео издржаваних лица бележи пад у 

приказаном периоду. На попису из 1991. године износио је 39,4%, на попису из 2002. 

године 34,9, док на попису из 2011. године тек 32,1 што означава пад око 7%. Узрок 

тога је веома низак наталитет становништва. Можемо закључити да је структура 

активног становништва општине Вршац неповољна а смањење удела активног 

становништва је последица старења становништва и повећања категорије лица са 

личним приходом  (пре свега пензионера).  

Општина Вршац на свом подручју има укупно 20.354 активних становника. Од 

укупног броја активног становништва које обавља занимање (15.822) већи део чини 

мушко становнишво 8.881. Лица са личним приходима чине 12.056 становника, од тога 

мушко становништво (5.057). Број издржаваних лица  је мањи од броја активног 

становништва које обавља занимање. Проценат лица у иностранству је занемарљив 

износи мање од 0,5%.  
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Табела 24. Становништво према економској активности, старости и полу 

 

Регион 

Област 

Град – општина 

Пол Укупно 

Економски активни 

свега 
обављају 

занимање 

незапослени 

свега 
некада 

радили 

траже 

први 

посао 

Вршац с 52026 20354 15822 4532 3035 1497 
 м 25025 11513 8881 2632 1780 852 
 ж 27001 8841 6941 1900 1255 645 

Испод 15 година с 7689 - - - - - 
 м 3950 - - - - - 
 ж 3739 - - - - - 

15‒19 с 2920 305 93 212 23 189 
 м 1498 202 68 134 14 120 
 ж 1422 103 25 78 9 69 

20‒24 с 3040 1328 700 628 217 411 
 м 1564 791 410 381 144 237 
 ж 1476 537 290 247 73 174 

25‒29 с 3386 2336 1697 639 336 303 
 м 1718 1278 919 359 184 175 
 ж 1668 1058 778 280 152 128 

30‒49 с 14082 10962 8963 1999 1539 460 
 м 6954 5823 4760 1063 830 233 
 ж 7128 5139 4203 936 709 227 

50‒59 с 8391 4501 3611 890 777 113 
 м 4103 2671 2116 555 489 66 
 ж 4288 1830 1495 335 288 47 

60‒64 с 3912 767 605 162 141 21 
 м 1856 627 487 140 119 21 
 ж 2056 140 118 22 22 - 

65 и више с 8606 155 153 2 2 - 
 м 3382 121 121 - - - 
 ж 5224 34 32 2 2 - 

 (извор: Републички завод за статистику 2011.) 
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Табела 25. Неактивно тановништво према старости и полу, по 

општинама/градовима 

Регион 

Област 

Град – општина 

Пол 

Економски неактивни  

свега 

деца 

млађа од 

15 година 

пензионери 

лица са 

приходима 

од 

имовине 

ученици/ 

студенти  

(15 и 

више 

година) 

лица која 

обављају 

само кућне 

послове у 

свом 

домаћинству 

остало 

Вршац с 31672 7689 11655 401 3859 4761 3307 

 м 13512 3950 4766 291 1875 748 1862 
 ж 18160 3739 6889 110 1984 4013 1425 

Испод 15 година с 7689 7689 - - - - - 
 м 3950 3950 - - - - - 
 ж 3739 3739 - - - - - 

15‒19 с 2615 - 7 6 2280 90 232 
 м 1296 - 5 1 1144 18 128 
 ж 1319 - 2 5 1136 72 104 

20‒24 с 1712 - 8 15 1142 248 299 
 м 773 - 4 14 513 51 191 
 ж 939 - 4 1 629 197 108 

25‒29 с 1050 - 7 17 330 399 297 
 м 440 - 3 13 171 70 183 
 ж 610 - 4 4 159 329 114 

30‒49 с 3120 - 278 125 107 1655 955 
 м 1131 - 153 95 47 238 598 
 ж 1989 - 125 30 60 1417 357 

50‒59 с 3890 - 1916 93 - 1216 665 
 м 1432 - 711 74 - 220 427 
 ж 2458 - 1205 19 - 996 238 

60‒64 с 3145 - 2487 48 - 373 237 
 м 1229 - 948 38 - 82 161 
 ж 1916 - 1539 10 - 291 76 

65 и више с 8451 - 6952 97 - 780 622 
 м 3261 - 2942 56 - 69 194 
 ж 5190 - 4010 41 - 711 428 

 (извор: Републички завод за статистику 2011.) 
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8.2 Образовна структура становништва 

 

Од укупног броја становништва општине Вршац старијег од 15 година прем 

подацима из пописа 2002. године високо образованих је 2.377, са вишом стручном 

спремом 2.389, а највише их је са средњом стручном спремом 19.307. Са основним 

образовањем је укупно 11.016 становника, са непотпуним основним образовањем 

8.429, а без школске спреме 2,112 становника. У 2002. години без школске спреме је 

било 4% становника старих 15 и више година, са непотпуном основном школом 17,9%, 

са основним образовањем 23,9%, са средњим 42,0%, са вишим образовањем 5,2%, а са 

високим 5,1% становника. Без школске спреме је 1,4% мушкараца и 3% жена старих 15 

и више година, са непотпуном основном школом је 6,7% мушкараца и 11,0% жена, са 

основним образовањем је 10,5% мушкараца и 13,4% жена, са средњим је 22,0% 

мушкараца и 19,3% жена, са вишим образовањем је 2,4% мушкараца и 2,7% жена, а са 

високим је 3% мушкараца и 2,1% жена. Са високим и средњим образовањем 

заступљенији су мушкарци, а са вишим и нижим образовањем заступљеније су жене. 

Према подацима из пописа из 2011. године становништво старије од 15 године, 

најзаступљеније је становништво са средњим образовањем 21.687, затим са основним 

образовањем 9.561, са вишим и високим образовањем 6561 док је без основне школе 

6330 становника. Према кодацима из 2011. године компјутерска писменост у општини 

Вршац је на незавидном нивоу. Копјутерски образованих лица има 15.975, лица која 

делимично познају рад на рачунару 6.236, док неписмених има највише и то 22.126 

становника.  

Табела 26. Структура становништва старијег од 15 година према школској 

спреми, са пописа 2002.и2011 

 
Попис 2002 Попис 2011 

УКУПНО МУШКО ЖЕНСКО УКУПНО МУШКО ЖЕНСКО 

Укупно становништво 45.967 21785 24.172 44.337 21.075 23.262 

Без школске спреме 2.112 675 1.437 987 268 719 

Непотпуно основне 

образовање 
8.249 3.180 5.069 5.343 1.912 3.431 

Основно образовање 11.016 4.854 6.162 9.561 4.370 5.191 

Средње образовање 19.307 10.135 8.892 21.687 11.303 10.384 

Више образовање 2.389 1.120 1.269 2.624 1.154 1.470 

Високо образовање 2.377 1.380 997 3.937 1.974 1.963 

Непознато 507 261 246 198 94 104 

 (извор: РЗС) 
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Графикон 7. Структура становништва према школској спреми и писмености  

у општини Вршац (извор: РЗС) 

 

Табела 27. Структура становништва старијег од 15година према компјутерској 

писмености и полу, 2011 

Општина 

Вршац 
Укупно 

Копјутерски 

писмена лица 

Лица која 

делимично 

познају рад на 

рачунару 

Копјутерски 

неписмена 

лица 

УКУПНО 44337 15975 6236 22126 

Мушкарци 21075 8165 3124 9786 

Жене 23262 7810 3112 12340 

.(извор: РЗС) 

 

 

 

 

14.28%

21.56%

48.91%

7.06%
Без основног образовања

Основно образовање

Средње образовање

Више и високо 
образовање
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8.3 Етнчко-верска структура 

 

Општина Вршац је етнички хетерогена и у њој је регистровано 20 

националности. Од укупног броја  становника,  37.595  (72,26%)  се  изјаснило  да  је  

српске националности, румунске 5420 (10,42%), 2263 мађарске (4,35%), 1368 ромске 

(2,63%),  472 македонсе,  302  југословенске,  214 црногорске, 147 словачке,  146 

словеначке,  95 немачке, 73 албанске. У општини Вршац регистровани су у Бошњаци 

(19), Бугари (19), Муслимани (41), Руси (26), и др. Није је изјаснило 1431 становника 

(2,76%) 

Табела 28. Структура становништва према етничкој или националној 

припадности 

Национална 

Припадност 

Град 

Вршац 

Укупно 

Удео у 

укупном 

броју 

становника 

у граду 

Вршцу (%) 

.Јужнобанатска 

област 

Удео у укупном 

броју становника 

у 

Јужнобанаатском 

округу 

(%) 

Регион 

Војводине 

Удео у 

укупном 

броју 

становника 

у региону 

Војводине 

(%) 

Република 

Србија 

Удео у 

укупном 

броју 

становника 

у 

Републици 

Србији (%) 

Срби 37595 72.26 208462 70.97 1.289635 66.76 5995150 
83.46 

Албанци 73 0.14 250 0.09 2251 0.12 5809 
0.08 

Бошњаци 19 0.04 144 0.05 780 0.04 145278 
2.02 

Бугари 79 0.15 757 0.26 1489 0.08 18543 
0.26 

Буњевци 3 0.01 30 0.01 16469 0.85 16706 
0.23 

Власи 6 0.01 123 0.04 170 0.01 35330 
0.49 

Горанци  2 0.00 91 0.03 1179 0.06 7767 
0.11 

Југословени 302 0.58 1178 0.40 12176 0.63 23303 
0.32 

Мађари 2263 4.35 13194 4.49 251136 13.00 253889 
3.53 

Македонци 472 0.91 6548 2.23 10392 0.54 22755 
0.32 

Муслимани 41 0.08 586 0.20 3360 0.17 22301 
0.31 

Немци 95 0.18 472 0.16 3272 0.17 4064 
0.06 

Роми 1368 2.63 8025 2.73 42391 2.19 29332 
0.41 

Румуни 5420 10.42 18000 6.13 25410 1.32 3247 
0.05 

Руси 26 0.05 184 0.06 1173 0.06 14246 
0.20 

Русини 5 0.01 25 0.01 13928 0.72 52750 
0.73 

Словаци 147 0.28 13777 4.69 50321 2.60 4033 
0.06 

Словенци 146 0.28 358 0.12 1615 0.08 4903 
0.07 

Хрвати 13 0.02 1512 0.51 47033 2.43 57900 
0.81 

Црногорци 214 0.41 921 0.31 22141 1.15 38527 
0.54 

Остали 139 0.27 1615 0.55 6710 0.35 17558 
0.24 

Нису се 

изјаснили 
1438 2.76 9791 3.33 81018 4.19 160346 2.23 

Регионална 

придадност 
758 1.46 2977 1.01 28567 1.48 30771 0.43 

Непознато 1160 2.23 4626 1.57 14791 0.77 81740 1.14 

 52026 100 293730 100 1931809 100 7186862 100 

 (извор: Републички завод за статистику, 2011 
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Табела 29. Структура становништва према вероисповести 

Вероисповест 
Град 

Вршац  

Укупно 

У
д

ео
 у

 у
к
у
п

н
о

м
 

б
р

о
ју

 

ст
ан

о
в
н

и
к
а 

гр
ад

а 
В

р
ш

ц
а 

(%
) 

Ју
ж

н
о

б
ан

ат
к
а 

о
б

л
ас

т 

У
д
ео

 у
 у

к
у
п

н
о
м

 б
р
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ју

 

ст
ан

о
в
н

и
к
а 

у
 

Ју
ж

н
о
б
ан

аа
тс

к
о
м

 

о
к
р
у
гу

(%
) 

 

Регион 

Војводине 

У
д

ео
 у

  у
ку

п
н

о
м

 

б
р

о
ју

 с
та

н
о

вн
и

ка
 у

 

Р
ег

и
о

н
у 

В
о

јв
о

д
и

н
а 

(%
) 

Република 

Србија 

У
д

ео
 у

 у
к
у
п

н
о
м

 

б
р
о
ју

 с
та

н
о
в
н

и
к
а 

у
 

Р
еп

у
б

л
и

ц
и

 С
р
б

и
ји

 

(%
) 

Хришћанск

е 

Свега*** 4785
1 

91.9
7 

26871
0 

91.4
8 

176444
3 

91.3
4 

655593
1 

91.2
2 

Православна 4416
0 

84.8
8 

23682
6 

80.6
2 

135713
7 

70.2
5 

607939
6 

84.5
9 

Католичка 3022 5.80 14047 4.78 336691 17.4
3 

356957 4.97 

Протестанска 515 0.98 16517 5.62 64029 3.31 71284 0.99 
Остале 

хришћанске 
33 0.00 201 0.00 1340 0.07 3211 0.04 

 Исламска 253 0.48 1310 0.44 14206 0.74 222828 3.10 
Јудаистичка 1 0.00 35 0.00 254 0.01 578 0.01 
Иаточњачке 

вероисповест

и 

5 0.00 70 0.00 394 0.02 1237 0.02 

Остале 

вероисповест

и 

7 0.00 121 0.00 616 0.03 1776 0.02 

Агностици 22 0.00 157 0.00 1045 0.05 4010 0.06 
Нису верници 

(атеисти) 
544 1.04 3124 1.06 25906 1.34 80053 1.11 

Нису се 

изјаснили 
2204 4.23 14354 4.88 106740 5.53 220735 3.07 

Непознато 147 0.28 5849 1.99 18205 0.94 99714 1.39 

 5202
6 

100 29373
0 

100 193180
9 

100 718686
2 

100 

 (извор:РЗС2011.) 

 

Највећи број становника оптштине Вршца је српске националности, отуда је 

преовлађујућа хришћанска религија православне вероисповести (84,8%). Хришћанство 

католичке вероисповести заступљено је у 5,80%, док је протестантска вероисповест 

заступљена са 0,98%. Становништво других вероисповести чине 8,03% од укупног 

броја.  
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9 ДОМАЋИНСТВА 

 

Домаћинства су најмања социо-економска скупина људи у оквиру које 

становништво живи, привређује и репродукује се. Величина домаћинства и начин 

привређивања последица је читавог низа демографских и социо-економских особина 

неке популације. После друог светског рата у Србије је започео процес заначајне 

трансфомрације становништва. Те промене огледале су се у интезнвном расту броја 

домаћинстава и смањења броја чланова истих. ( Голубовић, Кицошев, 2004.) 

Табела 30. Упоредни преглед броја домаћинства у општини Вршац у перидоу 

од 1948. до 2011. године 

Година 
1948. 1953. 1961. 1971. 1981. 1991. 2002. 2011. 

Пораст-пад 

1948-2011. 

Територија Број % 

Општина 14566 15661 17410 18031 19650 19036 18614 17769 +3223 +121 

Градска 7406 8173 9510 10899 12718 12639 12893 12643 +5237 +170 

Остала 7160 7486 7900 7132 6932 6397 5721 5126 -2034 -71,5 

 (извор: РЗС 2011 

 

Према подацима из табеле 27 примећујемо да се број домаћинства на територији 

општине Вршац повећавао до 1981. године кад је износио 19650, где након тога бележи 

пад да би  2011. године износио 17.769 домаћинства. Број градских домаћинства 

констатно расте, 2011. године износио је 12.643 домаћинства што је у односу на 1948. 

годину више за 58%. Узрок томе је последица урбанизације и деаграризације те велики 

број становниптва се преселио са села у градове. Сеоска домаћинства бележе 

констатни пад, 2011. године број сеоских домаћинства износио је 7160 што је у односу 

на 1948. годину мање за 28%.  
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Графикон 8.  Кретање броја домаћинства у периоду од 1948. – 2011.(извор: РЗС) 

Табела 31. Просечан број чланова у домаћинствима општине Вршац у периоду од 

1948. – 2011.   

Територија 1948. 1953. 1961. 1971. 1981. 1991. 2002. 2011. 

Општина 3,56 3,57 3,52 3,36 3,10 3,06 2,92 2,93 

Градска 3,11 3,19 3,32 3,14 2,95 2,95 2,84 2,85 

Остала 4,02 3,94 3,75 3,68 3,45 3,34 3,10 3,12 

 (извор:РЗС) 

Просечна величина домаћинства на територији опшине се смањује. Сеоска 

домаћинства бележе највећи пад, која са 4,02 просечних чланова у 1948. години падају 

на 3,12 чланова у 2011. години. Градска домаћинства бележе благи пад, са 3,11 чланова 

у 1948. години на 2,85 просечног броја чланова у 2011. години. 

Табела 32. Просечан број чланова у домаћинствима општине Вршац у периоду 

од 1948. – 2011. 

Година 
Са 1 чланом 2 члана 3 члана 4 члана 5 члана 6 и више 

Број % Број % Број % Број % Број % Број % 

1991. 3391 17,81 4827 25,35 3676 19,31 4315 22,66 1486 7,80 1341 7,04 

2002. 4074 21,88 4625 24,84 3628 19,49 3753 20,16 1409 7,56 1125 6,04 

2011. 3976 22,37 4530 25,49 3468 19,51 3197 17,99 1390 7,82 1208 6,79 

 (извор:РЗС) 
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Графикон 9. Домаћинста према броју чланова на територији општине Вршац  

(извор: Републички завод за статстику 2011.) 

Највећи број домаћинстава је са два члана (4.530). Овај број прате домаћинства 

са по једним чланом (3.976), затим следе домаћинства сапо три члана (3.468) и 

домаћинства са четири члана (3.197). Најмање је домаћинстава у 2011. години било је 

са 5 и више чланова (2.598). 
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10 ПРОЈЕКЦИЈЕ СТАНОВНИШТВА  

 

 Пројекције становништва се раде ради сагледавања демографских, али исто тако 

и  различитих друштвено-економских последица одређених претпоставки на којима су 

оне засноване. У републичком заводу за статистику су урађене  и средњорочне 

пројекције становништва општина/градова, и то за период 2011-2041 године. 

Пројекције су урађене у две варијанте: средња и варијанта нултог миграционог салда. 

Приликом постављања хипотеза коришћена је богата база података о досадашњем 

кретању фертилитета, морталитета, унутрашњих миграција, као и процењеног броја 

становника, према резултатима пописа 2002. и 2011. на нивоу општина. Пораст/пад 

броја становника на крају пројекционог периода (2041. година), а односу на базу , 2011. 

годину, указује на ефекте природног односно механичког кретања становништва и 

њихов утицај на кретање обима укупног становништва. Веома су важне за планирање и 

организовање уређених институција, послова, планирање у области запошљавања, 

образовања, социјалног осигурања, просторно и урбанистичко планирање итд. (РЗС, 

Пројекције становништва Републике Србије 2011-2041) 

Табела 33. Пројекције становништва 2011 - 2041 

Година 

2011. 2041. 

Промене 

становништва 

средином године 

Средња 

варијанта 

Варијанта нултог 

миграционог салда 

Република Србија 7.234.099 6.824.556 6.136.010 

Јужнобанатска област 294.043 257.254 244.705 

Општина Вршац 52.089 47.813 43.247 

 (извор:РЗС 2011) 

 

 Према подацима из Табеле 33 у наредних тридесет година у Републици Србији 

и у општини Вршац просутан је процес депопулације. На простору општине Вршац 

очекује се пад броја становника са 52.026  на 43. 247 становника што се одразите ан све 

структуре становништва. 
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ЗАКЉУЧАК 

 

Општина Вршац се налази у југоисточном рубу Панонске низије у подножју 

Вршачих планина у југоисточном делу Војводине. Граничи се са Румунијом са источне 

и североисточне стране, атарима општине Пландиште са северозападне, Алибунаром 

са западне, Ковином и Белом Црквом са јужне стране. Вршац одликује повољан 

географски положај, јер се општина налази на важном међународоном путном правцу 

E-70 који спаја два паневропска коридора, и то Х и IV.  

Популација општине Вршац увећавала у периоду од 1948. до 1961. године. 

Након тога следи пад броја становника. 1971. године, у општини Вршац је живело 

60.528 становника, На попису из 1991. године у општини Вршац живело је 58.289 

становника, на попису из 2002. године 54.369 и на последњем попису из 2011. године 

забележено је 52.026 становника. Због негативног прираштаја, миграција број 

становника ће се и даље смањивати.  

Природно кретање становништва бележи константно опадање наталитета, 

повећавање стопе морталитета као и константан пад природног прираштаја. Стопа 

наталитета за 2017. годину износила је 8,8‰. док је рецимо 1961. године износила чак 

17,7‰. Стопа морталитета расте из године у годину а у 2017. години је износила 

16,6‰., што је веће од републичког просека за ту исту годину(14,6‰). Највиша стопа 

природног прираштаја забележена је 1961. године и износила је 7,1‰, а 1991. године 

бележи се негативан природни прираштај -2,6‰, док је на последњем попису из 2017. 

године износио је -8,3‰. 

Највећи број мигратана у периоду после Другог светског рата долази из земаља 

бивше СФРЈ. Након тога најступљеније су миграције на релацији село-град што доводи 

до смањења броја становника у сеоским насељима и повећења становништва у 

градским насељима општине Вршац. У оквиру дневних миграција скоро 40% чине 

ђаци и студенти. 

Број жена у односу на мушкарце исказан је у свим пописима након другог 

светског рата. То је узроковано дужим животним веком жена, ратовима у којима је 

мушко становништво процентуално више страдало итд. Од 1971. године до 2011. 
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године  удео жена у односу на мушкарце се константно повећавао. Највећи удео жена 

забележен је на попису из 2002. године и износио је 51,93%, скоро 4% више у односу 

на мушкарце. Овакав тренд је позитиван јер позититивно утиче на нупцијалитет, 

наталитет као и повећање бројности становништва. 

Старосна структура општине Вршац је изузетно неповољна. На попису из 2011. 

године највећи удео у старосној структури становништва чини становништво старије 

од 40 година са тенденцијом повећања у односну на становништво млађе од 20 година. 

Становништво општине Вршац је у фази дубоке демографске старости са индексом 

старења од 1,17 и просечном старости становништва од 41. године. 

Структура активног становништва општине Вршац неповољна а смањење удела 

активног становништва је последица старења становништва и повећања категорије 

лица са личним приходом (пре свега пензионера).  

У образовној структури становништва старијег од 15 године, најзаступљеније је 

становништво са средњим образовањем, док је без основне школе најмањи број 

становника. Према кодацима из 2011. године компјутерска писменост у општини 

Вршац је на незавидном нивоу. 

У општини Вршац регистровано је припадника 20 националности. 

Најступљенији су Срби (72,26%), Румуни (10,42%), Мађари (4,35%), Роми (2,63%) идр. 

Хришћанство је доминантна религија, од чега православаца има највише (84,8%). 

Број домаћинства на територији општине Вршац повећавао до 1981. године, где 

након тога број домаћинства пада Број градских домаћинства констатно расте,док 

сеоска бележе констатан пад броја домаћинствава. Узрок томе је последица 

урбанизације и деаграризације те велики број становниптва се преселио са села у 

градове.  Просечна велична домаћинства се смањује те 2011. изоснио 2,92 становника 

по домаћинству. Највећи удео имају домаћинства са 2 члана. 

На основу свега приказаног становништво општине Вршац има лошу 

демографску слику,демографске параметре која ако се настави овим интезитетом 

имаће далекосежне последице по развој саме општине. Опоравак становништва, 

подизањем квалитета живота, повећање наталитета, одсуство миграција увелико би 

значило напретку саме општине. 
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