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УВОД 
 
 Општина Оџаци се налази у северозападној Србији. Конкретније, Оџаци 
заузимају западни део Бачке. Општина се простире на 411,15 км². Територијалним 
уређењем округа из 2010. године, али и ранијим, Оџаци су под ингеренцијом 
Западнобачког округа.  
 
 Територијално се граничи са општинама Апатин, Сомбор, Кула, Врбас, 
Бачка Паланка и Бач. Западну границу општине представља река Дунав, који је 
истовремено и државна граница са Републиком Хрватском.  
 
 По последњем попису становништва из 2011. године на простору који 
захвата општина Оџаци живи 31.196 становника. Оно што је карактеристика ове 
општине, али и бројних других војвођанских места (урбаних и руралних) јесте 
разноликост у националности и вероисповести становништва. Најбројније групе 
становништва, према националности су Срби, Мађари, Словаци и Хрвати. Поред 
ових, значајнију групу становништва чине и Роми. 
 
 Централно и једино градско насеље у општини су Оџаци. Према попису 
из 2011. године у централном насељу општине живи 9.021 становника. Око њега 
су готово радијално концентрисана остала насеља општине: Каравуково, Дероње, 
Српски Милетић, Богојево, Бачки Брестовац, Бачки Грачац, Ратково и Лалић. 
 
 Општина Оџаци је релативно добро повезана са остатком округа, 
покрајине и државе. Наиме, до Оџака и осталих насеља општине је могуће доћи 
коришћењем друмском и железничког саображаја. Регионалне и локалне 
саобраћајнице представљају основу комуникације са остатком државне 
територије. Железнички правац Нови Сад – Ратково – Оџаци – Каравуково – 
Богојево главна је саобраћајница овог дела Србије. Иста се касније рачва према 
Сомбору и што је још битније према граничном прелазу са Републиком Хрватском.  
 
 Само градско језгро је удаљено од великих административних центара 
Србије. Због близине Новог Сада већина становништва је усредсређена на 
покрајински административни центар. Наиме, Нови Сад је од Оџака удаљен свега 
57 км. С друге стране, главни град је на 139 км удаљености, док је Ниш удаљен 
378км, а Суботица 96 км. 
 
 Рад се, поред основних (садржаја, увода, закључка и литературе) састоји 
из осам међусобно повезаних делова. Први део бави се проблематиком 
географског положаја општине Оџаци и због тога носи, исти наслов Географски 
положај општине Оџаци. Представљена је микро и макро позиција општине 
Оџаци. Конкретније, представљена је позиција саме општине Оџаци, насеља 
Оџаци, затим позиција општине у округа којем припада – Западнобачки, и 
позиција округа у регионалном контексту. Поред тога, указано је на повезаност 
општине са остатком Србије и великим градовима. У другом делу рада указано је 
на природне и геограгфске одлике Оџака, кроз представљање климатских, 
рељефских и хидрографских података. Овај део рада насловљен је Природно – 
геограгфске одлике.  У трећем делу рада указано је на најстарије трагове 
цивилизације на територији општине Оџаци. Овде је дат кратак историјски 
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преглед настанка и развоја насеља. Овај део рада битан је за схватање положаја 
који је општина Оџаци имала током своје историје. Трећи део рада је под насловом 
Најстарији трагови насељености општине Оџаци. Иако мала општина била је 
индустријски развијена, а свој развој највише дугује Дунаву и плодним 
пољопривредним површинама. Неизоставни део истраживања представља и 
политички живот. Основно о друштвеним дешавањима у општини Оџаци 
приказано је у четвртом делу рада. Организација друштвеног живота на 
територији општине Оџаци је наслов четвртог дела рада. У петом делу рада 
представљене структуре становништва. Приказано је кретање броја становника 
по пописним годинама, представљена структура становништва по различитим 
критеријумима и теоријски концепт демографије.  Шести део рада насловљен је 
Демографске промене и структура становиштва општине Оџаци. У завршној 
глави овог дела рада представљено је кретање природног прираштаја. 
Миграциона кретања су била опште обележје скоро свих општина на територији 
југословенске федерације након Другог светског рата. Проблематика миграција је 
део шестог дела рада који се управо зове Миграције. У седмом односно осмом 
делу указано је на брачну структуру становништва и број домаћинстава општине 
Оџаци. Наслови ових делова су идентични односно, Брачна структура 
становиштва и Домаћинства. 
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1. ГЕОГРАФСКИ ПОЛОЖАЈ ОПШТИНЕ ОЏАЦИ 
 
 Географски положај Оџака на карти Србије и генералној географкој карти је  
45° 30' 14” СГШ, 19° 15' 24” ИГД. Оџаци су градско насеље у Србији. Средиште су и 
административни центар истоимене општине. Поред самог насеља Оџаци, 
општину чине још осам насеља. Град, односно подручје се налази у Западнобачком 
округу на западу Војводине у Панонској равници. 
 
 Оџаци се налазе на левој обали Дунава. У дужини од скоро 10 километара 
Дунав протиче кроз општину. Посебна погодност није само Дунав и његова 
природна граница са Хрватском, већ и близина званичног граничног прелаза са 
поменутим западним суседом. 
 
 Оџаци су највеће насеље у истоименој општини како по површини тако и 
броју становника. Према попису становништва из 2011 године град има 9.021 
становника. Већинско становништво чине Срби. Треба рећи да је број становника 
у паду. Наиме, од претходног пописа који је обављен тек још 2002. године број 
становника се драстично смањио.  
 
 Иако су Оџаци мала општина у земљишним књигама се помињу још у 14. 
веку. Оно што је интересантно за ово место је велики број различитих назива и 
имена. Одос или Ходос је први сачувани писани назив овог места. Касније 1522. 
године насеље односно село се среће под именом као Кéмéнд. Оџаци су дуго 
времена били центар кудеље, због чега су добили назив Ханфхаусен односно Кућа 
конопља. У табели која следи представљени су називи које је место имало током 
свој историје. Због бројних колонизација и освајачких похода које су се десиле на 
простору данашњег града, Оџаци имају утицај разних култура. За разлику од 
средине друге половине 20. века када су Оџаци били велики индустријски центар, 
ситауција данас није ни налик некадашњој. Друштвено-економски живот насеља 
данас се је свео на организацију међународних и домаћих привредних, културних 
и спортских манифестација. 
 

Табела бр. 1 – Називи Оџака кроз историју 
Име Објашњење 

Оџаци  Српски назив; први пут забележен под овим називом 1557. год. 

Kéménd Стари мађарски назив  

Hódság Нови мађарски назив 

Hanfhausen Стари немачки назив 

Hodschag Нови немачки назив 

Оджаці Украјински назив, мањина живела на данашњој територији 

Оджаци Руски назив, мањина живела на данашњој територији 

Odzlak Турски назив 

Извор: www.odzaci.rs 
 

http://www.odzaci.rs/
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На наредној слици приказан је положај Оџака у оквиру некадашње велике (СФРЈ) 
државе. Наиме, СФР Југославија је имала веома развијену текстилну индустрију 
тако да су многи градови у оквиру 20-омилионске државе били тесно повезани 
привредним везама.  

 

Слика бр. 1 – Положај Оџака у националном и континенталном смислу1 

 Према званичној територијалној и политичкој подели Србије из 2010. 
године Оџаци имају следећу територијалну распрострањеност.  

  

Слика бр. 2 – Позиција Оџака на карти Србије2 

                                                           
1 www.odzaci.rs 
2 Исто. 

http://www.odzaci.rs/images/Slike/mapa-opstina-evropa.jpg
http://www.odzaci.rs/


Демографске промене у насељима општине Оџаци у другој половини 20. и почетком 21. 
века 

7 
 

 На основу претходне слике јасно се уочава да Оџаци спадају међу средње 
општине Војводине и Србије, када се као критеријум користи територијална 
распрострањеност. 

 У регионалном контексту општина Оџаци се граничи са општинама Апатин, 
Сомбор и Кула са којима чини Западнобачки округ и општинама Врбас, Бач и 
Бачка Паланка који су у саставу јужнобачког округа. Наредна карта показује 
положај Оџака у регионалном контексту. 

 

Слика бр. 3 – Положај Оџака у регионалном контексту3 

 Територија општине Оџаци састоји се од девет катастарских општина. Ради 
се о следећим општинама: Оџаци, Бачки Грачац, Бачки Брестовац, Српски 
Милетић, Богојево, Каравуково, Дероње, Ратково и Лалић. Ове катастарске 
општине истовремено су и насељена места.  

 
Слика бр. 4 – Положај катастарских општина у оквиру општине Оџаци4 

                                                           
3 Стратегијски планови и документа општине Оџаци, доступна на: www.odzaci.rs 
4 Исто. 

http://www.odzaci.rs/
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 Као што се и види на основу претходне слике Оџаци су централно насеље 
истоимене општине. Остале катастарске општине су зракасто распоређене у 
односу на средишњу општину и општински центар. 

 Кад је у питању саобраћајна повезаност, може се рећи да су Оџаци веома 
добро повезани са остатком аутономне покрајине Војводина и Србије. Дунав 
повезује пловним путем, док железничка инфраструктура повезује Оџаке са 
Сомбором и Новим Садом. У релативној близини се налази домицилни Никола 
Тесла аеродром (у Београду), као и аеродром у Осјеку. Саобраћајно-друмска 
инфраструктура је релативно добро изграђена, тако да су Оџаци једна од ретких 
општина на територији Србије које се могу похвалити оваквом повезаношћу са 
остатком државе и региона. Све је ово приказано на наредној слици. 

 

Слика бр. 5 – Саобраћајна повезаност Оџака са остатком државе5 

 
 

                                                           
5 www.odzaci.rs 
 

http://www.odzaci.rs/images/Slike/mapa-odzaci-srbija.jpg
http://www.odzaci.rs/
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2. ПРИРОДНО – ГЕОГРАФСКЕ ОДЛИКЕ 
 

 Основни облик региона Оџака и шире настао је у олигомиоцену 

петрографским неогеним наслагама. Квартарни слојеви истичу континенталну 

фазу за коју су карактеристичне еолска ерозија и дефлација, као фазе флувио-

ерозивних процеса. Из наведеног произилази да су квартарни спољашни процеси 

најважнији у формирању морфолошких јединица Оџачког краја. Пружа се на 

крајњем западном делу општине Оџаци и у лучном повијању, тангенцијално 

додирује ток Дунава. Морфолошка издвојеност меридионална оријентација 

правца пружања, надморска висина на сектору комуне, која југозападно од 

Богојева износи 82 метра, а у области Камаришта на Дунаву свега 80 метара, 

рељефска неразвијеност, ниски инундациони терени, који су резултовали нижим 

економским потенцијалом, разнолик биљни и животињски свет, битне су 

физиометријске особине ове морфолошке јединице испитиваног краја. 

(Стојановић, 2008.) 

 

2.1. РЕЉЕФ 
 
 Предео општине Оџаци је представљен непрегледном и широком равницом. 

Надморске висине се спуштају према Дунаву, где је формиран већи број депресија 

и бара као последица хидролошке активности велике реке. У широком појасу 

између Српског Милетића и Богојева налази се предео изворних слатина. Слатине 

су подручја која карактерише заслањено земљиште. На таквим површинама, у 

оквиру Оџака али и других делова Војводине своје станиште је пронашао велики 

број врста биљног и животињског порекла. Неке од њих су, чак и законом 

заштићене врсте и спадају у нематеријално благо овог и подручја Србије. Због 

овога, али и целокупног значаја очекује се да ће цео предео понети статус 

заштићеног природног добра. 

 
 На основу морфометријских и геолошких података, као и на основу 
критеријума генетичких процеса, територија Бачке је подељена на четири 
рељефне целине. Ради се о следећим:  
 

1. лесне заравни (Тителски брег и Бачка лесна зараван); 
2. дилувијална тераса; 
3. алувијалне равни и  
4. Суботичка пешчара. 

 
 
 Како се површина дилувијале терасе може поделити на западни, источни и 
јужни део, тако је уочљиво да се Оџаци налазе у пределу сучељавања њеног 
западног и јужног дела. Надморска висина овог терена износи 88 метара. У 
геолошки састав дилувијалне терасе улазе преталожени, барски и сувоземни лес. 
Западно од Оџака налази се алувијална раван Дунава, и то њен виши део, познат 
као алувијална тераса. Границу између дилувијалне терасе и алувијалне равни 
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представља канал Каравуково – Бачки Петровац. Реч је о некадашњем кориту реке 
Мостонге. Алувијална тераса је за 3 до 4 метара нижа од површине дилувијалне 
терасе. У геолошком погледу састављена је од песка и преталоженог леса. 
Апсолутна висина алувијалне терасе западно од Оџака износи 84 метара. 
(Стојановић, 2007.) 
 
 

2.2. КЛИМА 
 

 Клима је веома битан фактор у настајању и морфолошком развоју насеља. У 

случају Оџака она нема локални предзнак. То значи да клима овог краја односно 

насеља поседује регионално и шире значење. Особеност климатског фактора се у 

панонској низији очитује кроз начин подизања кућа, посебно традиционалних. Тај 

тип традиционалних кућа морао је да послужи као добра заштита од зимских 

хладноћа (које су због ветрова углавном оштрије него у осталим деловима Србије) 

и летњих жега. 

 

 Општа карактеристика климе оџачког краја може се дефинисати у 

следећем: топла лета и хладне војвођанске зиме. Ветрови најчешће дувају са 

севера и северозапада. Учесталост кошаве (као југоисточног ветра) у укупним 

ветровитим данима је на трећем месту.  

 

 Клима општине Оџаци може се окарактерисати као умерено-

континентална. Просечна годишња температура износи 10,9 степени по 

Целзијусовој скали. Најхладнији месец је  јануар са просечном температуром од -

0,3 степени, док је јул најтоплији месес са просечном температуром од 21,4 

степени Целзијуса. Укупна осунчаност у току године износи 2.014 часова. С друге 

стране, децембар и јануар су месеци са најмање сунчаних сати у години.  

 Топла пролећа и лета омогућују спорт и рекреацију на водама, као и низ 

других садржаја на отвореном. Тиме Оџаци, поред свог природног значаја могу 

побољшати и свој друштвени, јер свакако имају великог потенцијала. 

 Наредна слика приказује основне климатске податке, односно просечну 

температуру по месецима (обележено црвеним бројевима) и укупну вредност 

падавина по месецима (обележемо плавим бројевима)- 
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Слика бр. 6 – Климатрограм Оџака6 

 
 
 Просечне годишње падавине износе 612 мм. Укупан број дана са 
падавинама износи 122. Током јуна, просечно падне највећа количина падавина и 
износи 81 мм, док је најмања просечна количина падавина падне током месеца 
фебруара и износи 30 мм.  
 
 На слици бр. 6 приказане су просечне вредности температуре и падавина 
током године. Јасно се уочава да су јул и август најтоплији месеци током године, 
како и то да током јуна падне највећа количина падавина. На поменутој слици 
представљени су подаци у европским параметрима (степенима Целзијуса и 
милиметара) и америчким параметрима (Фаренхајтовим степенима и инчима). 
Поједини климатолози све чешће говоре о томе да је Фаренхајтова скала 
прецизнија за мерење температуре ваздуха, али се због практичности више 
користи Целзијусова. 
 
 Доминантни ветрови дувају из северног правца. Средња вредност њиховог 
појављивања током године износи 140%0 . Они најчешће дувају током зиме, затим 
пролећа и јесени. Севернозападни ветрови су други по учесталости и то најчешће 
током пролећа, а затим током лета.  
 
 Релативна влажност ваздуха креће се од 68% током маја и јула, да би током 
зиме конкретније јануара достигла проценат од 85. Средња годишња вредност 
релативне влажности износи 75%. (Стојановић, 2007.) 
 
 
 
 

                                                           
6 Републички хидрометеоролошки завод Србије: http://www.hidmet.gov.rs  

http://www.hidmet.gov.rs/
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Табела бр. 2 – Климатограм Оџака 
 

Показатељ / Месец Јан  Феб Мар  Апр  Мај  Јун  Јул  Авг  Сеп  Окт  Нов  Дец  Год.  

Апсолутни 

максимум °C  
19 21 26 29 35 37 40 40 36 29 24 20 40 

Средњи     

максимум °C 
4 6 12 18 23 26 29 29 24 18 10 4 17 

Средња 

температура °C 
0 1 6 11 16 19 21 20 16 11 5 1 11 

Средњи      

минимум °C 
−3 −3 1 6 11 14 15 15 11 6 2 −2 6 

Апсолутни 

минимум °C 
−27 −22 −20 −6 1 4 7 6 2 −7 −18 −24 −27 

Количина    

падавина мм  
37 30 36 45 60 81 66 53 54 47 54 47 612 

 
Извор: Републички хидрометеоролошки завод Србије: http://www.hidmet.gov.rs  

 
 

2.3. ХИДРОГРАФИЈА 

 

 Општа каратеристика хидрографије општине Оџаци може се представити 

као разливено пространство мирних панонских вода. 

 

 Дунав, тачније хидролошка активност ове реке је током комплетног 

постојања насељеног места у садејству са људима одређивао комплетну 

хидролошку слику овог краја.  Део тока који протиче кроз општину Оџаци у 

дужини од око 10 км, представља њен највреднији природни амбијент. Између 

широке дунавске воде и изворних равничарских шума, на месту где је река 

премошћена према Ердуту у суседној Републици Хрватској, подигнуто је викенд 

насеље. Постоји и пристаниште мањем капацитета и величине које углавном 

користе локални аласи, а које се може искористити у најразличитије сврхе.  

 

 Током двадесетих година прошлога века овај део Бачке задесиле су велике 

поплаве. На делу простора од Дунава до Богојева створена су језера Штранд. У 

природном окружењу монументалних топола и пешчаних плажа, ова језера су 

постала веома значајни регионални локалитет. Настанак језера је везан за 

катастрофалну поплаву из 1926. године. Вода са овог места се није вратила у 

речно корито, и на тај начин су настала јерера од којих је највеће преуређено у 

купалиште. Како поменута језера немају ниједну притоку, нити отоку, то 

обезбеђује и осигурава воду од потенцијалних загађивача, који је у последње две 

http://www.hidmet.gov.rs/
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деценије све више. Ова језера обезбеђују купалишно-рекреативне активности и у 

потпуности су искоришћена. Поред тога, укупна површина плажа износи 2 

хектара, што је за прилике насељеног места величине Оџака и околине више него 

довољно. 

 

 Посебна погодност овог краја је и систем калана Дунав-Тиса-Дунав. Дужина 

каналске мреже Хидросистема Дунав-Тиса-Дунав на простору општине Оџаци 

износи 43 км. Канали су повезани са Дунавом и таквих су карактеристика да 

омогућавају пловидбу разноликих пловила. Посебна погодност канала је пловност 

пловила капацитета до 20 путника. Коришћење мањих пловила омогућава много 

лакши и бржи маневар, пристајање на различитим локалитетима, чак и релативно 

лак пренос преко кратких копнених раздаљина. Поред овога, овај систем канала је 

на располагању и у функцији спортско-рекреативних такмичења. За разлику од 

осталих каналских делова укупног система Дунав-Тиса-Дунав у оквиру Бачке, овај 

део канала је знатно сређенији и чистији. Због тога постоји све већа могућност 

коришћења у спортске професионалне активности. 

 

 Ритови су једна од највреднијих природних целина у Војводини. У пределу 

влажног станишта Богојевачког рита налази се већи број бара, језера и канала. 

Једна од најлепших – Холцер бара, окружена трском, тополама и врбама, 

представља станиште природног склада, тишине и богатства биодиверзитета. 

Према типу преовлађујућих карактеристика он припада тзв. влажним 

стаништима. Предео Богојевачког рита је прикладан за упражњавање неке 

рекреативне активности, часове екологије или фотографисање. 

 

 На широј територији општине налази се Камариште. То је природна целина 

која се у широкој основи ослања на Дунав, и где се налази и истоимено ловиште. 

Услови станишта погодују узгоју срнеће дивљачи и дивљих свиња, као и бројних 

врста ситне дивљачи. По својој архитектури препознатљива ловачка кућа, увек је 

на услузи заинтересованима за природне ресурсе овог простора. Језеро Провала, 

речица Жива, ада Голић и гигантска стабла старих храстова, само су неке од 

природних препознатљивости Камаришта. 

 

 Каналска мрежа припада укупном хидротехничком систему Дунав-Тиса-

Дунав. Кроз општину Оџаци канал се пружа у дужини од 40 км и тиме доприноси 

побољшању опште слике и позиције Оџака. Пловидба по овим мирним водама и 

популарни риболов (шаран, штука, сом, смуђ, амур, лињак и друге врсте) 

откривају праву слику природних вредности Оџака. 
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3. НАЈСТАРИЈИ ТРАГОВИ НАСЕЉЕНОСТИ ОПШТИНЕ 
ОЏАЦИ 

 
 Прво званично помињање Оџака везује се за 1557. или 1558. годину. Оџаци 
се тада помињу као насеље у Бачкој које су основали Турци за време војних 
операција које су водили у јужној Угарској.  
 
 О самом пореклу назива (имена) постоје различите теорије и виђења. Једна 
од њих каже да је име општина добила по имену турског војног одреда који је 
боравио на простору насеља за време напада Турака на аустро-угарско царство. С 
друге стране, постоји теорија по којој име води порекло од турске речи за димњак. 
Наиме, из земуница некадашњег насеља  вирили су димњаци (оџаци) па је због 
тога и насеље добило ово име. Постоји још једна теорија о настанку имена. Наиме, 
током 16. века из насеља Оџак (које се данас налази на територији Босне и 
Херцеговине) на просторима овдашњег насеља је досељено неколико српских 
породица. Због тога што су населили ово подрручје у мало већем броју, а дошли су 
из насеља које се зове Оџак по њиховом претходном месту је и добило назив – 
Оџаци. (прилагођено према: Стојановић, 2008.) 
 
 Током бурног 17. века Оџаци су опустели. Због великог војног притиска, 
високих и великих дажбина које су наплаћиване за војне потребе и потребе рата, 
становништво се је иселило са тероторије насеља. Велики проценат становништва 
је пребегао у Аусто-угарску, највише у јужне крајеве панонске низије. Забележено 
је да је у 18. веку насеље обновљено и да је тада у Оџацима живело око стотинак 
српских и шокачких породица. Средином 18. века Хабзбуршка монархија  одлучује 
да колонизује овај простор немачким колонистима. То је за дирекнту последицу 
имало присилно исељавања староседелачког становништва. Овде се пре свих 
мисли на породице (становништво) српског и шокачког порекла.  
 
 Године 1755. почиње колонизација Оџака немачким становништвом. Тада 
је чак 300 немачких породица насељено на територији данашњег насеља. Исте су 
од тадашње хабзбуршке власти због доласка добиле значајне поседе 
пољопривредног земљишта као и парцеле на којима је била предвиђена изградња 
кућа. Поред ових бенефиција, немачке породице добиле су статус слободних 
царинских поданика. То значи да су биле изузете од пореских намета. Колонисти 
(немачке породице) који су населили Оџаке били су већином из немачких 
области: Бадена, Шварцвалда, Алзаса, Лорене, Хесена итд. Веза до новог места 
боравишта био је Дунав. Апатин је био тадашње место искрцавања, тако да су до 
новог места путовали релативно кратко. Први колонисти су у Оџаке дошли већ 
1756. године и међу њима су биле и виђеније немачке породице попут 
Котманових.  
 
 Пољопривреда је била основна делатност новонасељених колониста. Иако 
су производњу конопља још Турци током свог периода донели, немачки 
колонисти су учинили да Оџаци постану познати управо по узгајању ове 
једногодишње биљке. Немачки колонисти су омасовили узгој конопља и уписали 
Оџаке на географску карту Европе. Наиме, земљиште у Оџацима и околини било је 
идеално за гајење ове биљке, чему је највише доприносила река Мостонга. Наиме, 
Мостонга је идеална за прање и потапање конопља што је била незаобилазна фаза 



Демографске промене у насељима општине Оџаци у другој половини 20. и почетком 21. 
века 

15 
 

у овој производњи. Баронска породица Котман је била водећа у овом послу, а при 
томе је била веома утицајна у пословном свету тога времена. На тај начин је ово 
мало насеље било повезано јаким пословним везама за моћни Беч. Касније се 
производња омасовила, а Оџаци постали један од највећих центара за производњу 
кудеље у Европи. Оџаци постају толико значајни да је 1779. године одржан и први 
сајам (вашар) кудеље, који је временом добијао на значају. Процесом 
индустријализације и аутоматизације 1907. године отвара се фабрика за прераду 
кудеље и производњу ужади. Ову фабрику је отворила још једна веома утицајна 
породица Ертл. Фабрика је направљена по узору на тада веома развијену фабрику 
у Сегедину. Од почетних 200 радника фабрика се брзо развија и већ 1929. године 
достиже цифру од 880 запослених. Временом производња се шири па се осим 
ужади производе и јутани теписи, а од 1933. и вунена и свилена тканина. 
(www.odzaci.rs ) 
 
 На основу претходно реченог, јасно се види да се од досељавања првих 
колониста Оџаци нагло привредно развијају и добија на друштвеном значају. 
Поред индустријског развоја треба напоментуи да је 1762. године основана је прва 
школа, на немачком језику. Прва црква саграђена је 1764. године, али од ње није 
сачуван никакав траг. Године 1818. одржана је прослава поводом постављања 
темеља нове цркве која је завршена 1821. године. Почетком 19. века, тачније 1813. 
године Оџаци добијају привилегију одржавања недељног сајма и два годишња 
вашара и добијају статус трговишта. Привредни напредак био је праћен и 
друштвеним напретком па је 1871. године основан срески суд, а 1879. године 
установљена служба земљишних књига. Поред овога током друге половине 19. 
века у Оџацима је основана и штампарија, кроз насеље је прошла железничка 
инфраструктура која је директно била повезана са Новим Садом као 
административним, културним и политичким центром моћи.  
 
 У првој деценији 20. века отварају се фабрике за производњу и прераду 
канапа и ужарије, насеље добија електродистрибутивну инфраструктуру, отварају 
се школе и финансијске организације карактеристичне за то доба (штедионице и 
каса узајамних помоћи).  
 
 За време Првог светског рата у Оџацима се отвара војни лазарет у згради 
основне школе у којем су лечени рањеници донешени са фронта. Током  Првог 
светског рата 162 Оџачана је погинуло у борбама против окупаторске осовине. По 
завршетку Великог рата и ослобођењу, Оџаци постају део Краљевине Срба, Хрвата 
и Словенаца, логично, касније и Краљевине Југославије. 
 
 Друштвени живот пратио је развој привредног. Наиме, први фудбалски 
клуб у Оџацима основан је 1919. године под именом Оџачки спортски клуб, а 1928. 
године основан је и тениски клуб који је био један од фаворита на тениским 
такмичењима у тадашњој држави. Тениски клуб је располагао са 5 тениских 
терена. Ово само говори у корист који су Оџаци имали за део Војводине и државе. 
Између два рата у  Оџацима је радило Соколско друштво део Сокола Краљевине 
Југославије, а одржан је и Соколски слет. Ово су дешавања која су захтевала знатна 
финансијска средства, а познато је да је након Великог рата Србија и генерално 
Краљевина била у озбиљним друштвеним проблемима који су последица ратова 
са Турцима и Аустројом.  (Ђорђевић, 2012.) 
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 Током инвазије снага Трећег рајха на Југославију, територија Бачке 
окупирана је од стране мађарске војске. Током окупације вршен је систематски 
прогон Срба, Јевреја, Рома као и политичких неистомишљеника свих 
националности од стране мађарске војске и жандармерије. Ослобођење у Другом 
светском рату дошло је 22. октобра 1944. године. Оџаке су ослободиле Војвођанске 
бригаде заједно са јединицом Црвене армије. Велики број Немаца се након 
капитулације и ослобођења вратио на територију Немачке и Аустрије. По 
завршетку Другог светског рата долази до колонизације становништва из мање 
развијених крајева државе у Војводину, како би се населио простор на ком је пре 
рата живела немачка национална мањина. У општини Оџаци углавном су 
насељени колонисти из јужне Србије и то из: врањског, лесковачког, пиротског, 
нишког и топличког округа. Тако постоје званични спискови у којима јасно стоји 
да су у Каравукову насељени колонисти из врањске котлине и Горње Пчиње, у 
Раткову из Топлице и околине Лесковца, у Српском Милетићу из Јабланице, 
Власотинаца и Суве реке, у Дероњама из околине Пирота, а у Оџацима из околине 
Пирота и Ниша. У Бачки Брестовац и Бачки Грачац насељени су колонисти из 
Босне и Лике. (www.odzaci.rs ) 
 
 Након ослобођења од фашистичке окупације број становника био је у 
константном порасту. Ради се на успостављању новог образовног, 
административног, културног и политичког система. Веома брзо су обновљене и 
формиране нове образовне институције (Државна нижа гимназија) и 
модернизована традиционална индустрија. Оџаци постају локални и општински 
центар западне Бачке. Када је реч о индустријама, током 20. века прехрамбена, 
текстилна, метална, хемијска, грађевинска и графичка индустрија су биле носиоци 
привредног и општег развоја и раста. Ужарија, на основу које су Оџаци препознати 
на географској карти, је национализована, а делатност фабрике се даље 
порширила и модернизовала, па је тако 1960. године ова фабрика почела са 
производњом тврдо тканих тепиха, пластичних и полупластичних подних облога 
и сл. Године 1971. почиње се са прерадом полипропилена за израду везива и 
фолије, а 1979. фабрика се шири отварањем погона за производњу получешљаног 
предива на бази: полипропилена, полиестера, полиакрила и цел влакана. Све то је 
пратио и систем образовања у оквиру којег је од 1955. године отворена средња 
Техничка школа тврдих влакана, а на захтев удружене текстилне струке 
Југославије, која је у значајној мери допринела даљем развоју текстилне 
индустрије у општини. Културни живот општине постаје богатији и разноврснији. 
Због честих насељавања од 17. века до средине прошлога, Оџаци су постали 
мултикултурално поднебље у којем се преплиће фолклор Угара, Немаца, 
Аустријанаца, Срба из различитих крајева државе, Хрвата и Рома различитих 
вероисповести. (Прилагођено према: Стојановић, 2007.) 
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4. ОРГАНИЗАЦИЈА ДРУШТВЕНОГ ЖИВОТА НА ТЕРИТОРИЈИ 
ОШТИНЕ ОЏАЦИ 

 

4.1. ПОЛИТИЧКО И АДМИНИСТРАТИВНО УРЕЂЕЊЕ 
 
 Оџаци имају статус градског насеља. Како је већ напред речено, седиште су 
општине Оџаци. Органи власти у Оџацима, као и у свим другим општинама Србије 
су: Скупштина општине Оџаци, Председник Општине, Општинско веће, 
Општинска управа и независна регулаторна тела 
 

 

 
Слика бр. 7 – Положај насеља у општини Оџаци7 

 
 
 Представнички огран је Скупштина општине Оџаци. Скупштина општине 
врши основне функције локалне власти, које су утврђене Уставом Републике 
Србије, законима исте, и статутом саме Скупштине општине Оџаци. Укупан број 
чланова Скупштине општине Оџаци износи 27. 
 
 Председник Скупштине општине бира се из реда одборника на период од 
четири године. Гласање за председника и заменика председника врши се тајно и 
простом већином гласова од укупног броја одборника. У функционисање 
политичког живота заједнице егзистира и функција председника општине. 
Председник општине бира се на предлог председника Скупштине општине. 
Моментом избора за председника односно потпредседника престаје мандат 
одборника у Скупштини општине.  
 
 Поред ова два органа (председника Скупштине општине и председника 
општине) у политичком животу Оџака постоји и Општинско веће. На предлог 

                                                           
7 Локални акциони план развоја општине Оџаци: www.odzaci.rs  
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председника општине Скупштина општине бира Општинско веће. Оно се бира за 
период од четири године. Главни задаци Општинског већа су следећи: 
 

 да утврђује предлог одлуке о буџету општине; 
 да врши надзор над радом општинске управе; 
 да поништава и/или укида акте општинске управе који нису у сагласности 

са законима Републике Србије, статутом и другим општим актима  или 
одлукама које доноси Скупштина општине; 

 да решава у управном поступку у другом степену о правима и обавезама 
грађана, предузећа и установа и других организација из изворног 
делокруга општине.  

 
 
 Статутом Општине Оџаци предвиђено је да се Општинско веће састоји од 11 
чланова. Општинским већем председава  председник Општине Оџаци.  
 
 Општинска управа је стручно-извршна служба, која непосредно спроводи 
прописе саме општине, али и законе републичког нивоа и друге прописе чије је 
извршење поверено општини. Поред овога, општинска управа припрема и нацрте 
одлука и других аката које доноси Скупштина општине и председник општине. 
Такође, општинска управа врши и стручне послове које јој повери Скупштина 
општине и/или Председник општине.  
 
 На основу Статута општине Оџаци у свим насељеним местима (насељима) 
Оџака врше се одређени послови који су предвиђени и Законом о локалним 
самоуправама. Поред јавних органа и тела и грађани учествују у вршењу  послова 
општине преко изабраних одборника у Скупштини општине. Поред овог, постоје и 
грађанске иницијативе и зборови грађана који такође имају утицаја на политички 
живот саме општине. Све загарантовано Уставом Републике Србије, Законима, 
Статутом општине и актима општине на располагању је цивилном сектору.  
 
 Као и свака друга територијално политичка јединица у Србији, тако и 
Оџаци имају своја званична обележја. Оно што је карактеристично за општину 
Оџаци је да имају два грба општине.  
 

 
Слика бр. 8 – Званично обележје (грб) Општине Оџаци8 

 
 Овај псеудохералдички амблем сматра се и користи се као званично 
обележје. Као елементи, јасно се види класје, лабораторијска посуда, име општине 
и најбитније године у историји насеља (1557. и 1944. година). Поред ових 

                                                           
8 Стратегија локалног одрживог развоја општине Оџаци 2015-2020. доступно на: www.odzaci.rs 
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елемената, до пада комунистичке власти, грб је красила и неизоставна петокрака 
као симбол пролетеријата и комунизма. 
 
 Поред овог, Оџаци имају још један грб који се званично не користи и који је 
због елемената који се налазе на њему, намерно или ненамерно, ван употребе. 
следећа слика представља стари грб Оџака  
 

 

 
Слика бр. 9 – Некадашње обележје (грб) Оџака9 

 
 Због времена у којем се живело и политичке идеологије која је владала од 
краја Другог светског рата до по распада велике државе (Социјалистичке 
Федеративне Републике Југославије) грб је промењен. Наиме, на старом обележју 
општине као што се види на слици бр. 8 доминирају православно-хришћански 
мотиви. Тачније ратник са мачем симбол је арханђел Михаило, а приказан је у 
моменту борбе са злим бићем. Како се тадашња политичка власт драстично 
дистанцирала од црквене власти и није постојала никаква комуникација између 
ових цркве и власти, власт је прећутно променила грб.  
 
 Друштвено – политички живот сличан је осталим општинама у Републици. 
Оџаци славе 22. октобар као Дан општине. Дан општине установљен је после 
ослобођења и симболизује управо борбу против фашизма. Наиме, 22. октобар је 
датум ослобођења од мађарске и немачке окупације у Другом светском рату. 
Главни трг, на коме се уназад обележава Дан општине, такође носи назив „22. 
октобар“. Управо се овог датума додељују и општинске награде најзаслужнијим 
појединцима из сфере образовања, културе, политике, спорта и сл.  
 

                                                           
9 Срдановић Б. (2013) Прошлост Оџака кроз старе фотографије, Оџаци 
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5. ДЕМОГРАФСКЕ ПРОМЕНЕ И СТРУКТУРА 
СТАНОВНИШТВА ОПШТИНЕ ОЏАЦИ 

 
 Демографија се бави изучавањем биолошких, социјалних, економских, 
интелектуалних карактеристика становништва одређеног подручја. Овакво 
схватање о демографији новијег је датума. Наиме, демографи су раније заступали 
став да наука о становништву треба искључиво да се бави старосно-полном и 
брачном структуром. И данас постоје научници из ове дисциплине који су овог 
мишљења. Они су мишљења да изучавање осталих структура не улази у концепт 
демографије већ других научних дисциплина, односно да предмети истраживања 
из социологије, економије, медицине, антропологије, генетике, етнологије, 
психологије не улазе у састав демографије. (Прилагођено према: Манић, 2015) 
 
 Стављање у епицентар истраживања појединца главни је разлог зашто се 
поједини демографи противе и залажу да демографија остане у оквирима 
старосно-полне и брачне структуре. Демографија, по дефиницији, изучава 
структуре становништва са првенствено следећим циљевима: дескрипција, 
утврђивање тенденција у променама, узроци промена и фактори који утичу на 
промене, проучавање закономерности и стварање могућности за прогнозирање 
промена и будућих структура, проучавање веза и међузависности структура и 
кретања становништва итд. 
 
 Када је реч о биолошкој структури становништва демографија се бави 
истраживањем старосне и полне структуре, конкретније факторима који доводе 
до промене у њима. Истраживања осталих биолошких структура становништва  
углавном су парцијалног карактера. То су истраживања која се односе на генетске 
структуре, физичке карактеристике, расну припадност, здравствено стање 
становиштва и сл. и она не могу дати прецизан нити тачан резултат који може 
задовољити демографски истраживачки процес. Једноставно,  не задовољавају 
демографски аспект односно анализу за целокупно становништво.  
 
 Социо – економске структуре су подложне променама. Са техничко – 
технолошким и економским развојем оне постају комплексније, добијају на 
мултипликацији и што је још важније структура се шири. Самим тим што се 
структура шири, број анализа се повећава, али се са овим повећањем повећавају 
односно стварају и нови проблеми које треба решавати. Анализе социо – 
економске структуре постају комплексније и дуготрајније. 
 
 Када је у питању интелектуална структура становништва треба нагласити 
да је иста релативно мало изучавана као демографско подручје. Писменост и 
школска спрема, као и квалификациона структура радне снаге су елементи од 
значаја за анализу интелектуалне структуре становништва. С друге стране, остале 
структуре су ређе испитиване односно парцијална истраживања становништва  
нису довољно квалитетна да би се на националном нивоу одредило стање ствари. 
Таква је ситуација са коефицијентом интелигенције становништва која је предмет 
анализе и других научних дисциплина. Демографија не прихвата резултате 
истраживања, на пример Mensа јер су њихова истраживања углавном спроведена 
на одређеном узорку становништва које нити је репрезентативно, нити већинско, 
а још мање задовољава критеријуме демографске науке.  
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 Парцијалне структуре су у демографском смислу прихватљиве када се ради 
о комплексним структурама становништва. Због тога демографија као наука 
потпомаже развој и истраживачки процес и других наука. С обзиром на своје 
специфичне методе истраживања демографија пружа допринос развоју других 
наука тиме што оне користе демографска искуства и резултате истраживања. 
Наиме, она користи сазнања до којих су дошле неке друге науке а које су своја 
истраживања базирале на демографским искуствима, као на пример медицина. На 
тај ове две науке су у компатибилности. С друге стране, и наука о безбедности 
користи демографска истраживања о укупном броју становника.  
 
 Када је реч о анализи демографских структура највећи број се односи на 
квалитативна обележја. У овом контексту настају одређени и веома чести 
проблеми, као што је нпр. разврставање појединаца према класификационим 
групама које ће бити подесне за анализу, а истовремено сврсисходним с обзиром 
на постављене циљеве и истраживања, с обзиром на величину скупа и на потребе 
статистичке обраде. 
 
 На основу сукцесивних истраживања, као што је попис становништва 
испитују се промене у демографским структурама. Том приликом мора се водити 
рачуна о упоредивости дефиниција и класификација која се користе у конкретном 
истраживању. Сажете класификационе шеме користе се за добијање уопштеног 
сазнања. Међутим, исте могу проузроковати одређене проблеме јер не пружају 
увид у уже групе. Примера ради, класификација по великим групама код анализе 
старосне структуре је следећа: омладина (старости од 0 до 19 година), 
средњовечни (чији је интервал старости од 20 до 59 година) и стари (старости 
преко 60  година). Ова класификација је веома заступљена. Међутим, када се ради 
истраживање феномена демографских процеса старења важни су и други 
показатељи, као на пример односи између контигената омладине и старог 
становиштва, али и однос групе старијих и млађих средњовечних. (Манић, 2015) 
 
 Сва истраживања структуре треба да се односе на што дужи период 
посматрања. Само на тај начин истраживања се могу научно оправдати.  
 
 У демографском смислу постоји међузависност и међусобна условљеност 
кретања становништва и демографских структура. Компоненте кретања 
становништва утичу на поједине демографске структуре односно на комплексну 
структуру становништва, док саме структуре имају повратни утицај на кретање 
становништва. (Прилагођено према: Манић, 2015.) Ово се најбоље може приказати 
на конкретном примеру. У фази трансфера пољопривредног становништва, до 
којег долази услед индустријализације и развоја других привредних делатности, 
најчешће се брзо мења структура укупног и активног пољопривредног 
становништва према старости и полу. Поменуте промене условљене су 
селективном структуром мигрантског становништва према старости и полу, а 
касније и последицама које изазива промењена старосно – полна структура на 
фертилитет и морталитет пољопривредног и непољопривредног становништва. 
 
 Демографска структура условљена је биолошким, социо – економским и 
психолошким факторима. Сви они делују на компоненте кретања.  Оно што 
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посебно треба нагласити јесте да ови фактори делују углавном повезано и 
међусобно, ретко када појединачно. Још више долазе до изражаја тиме што 
постоји међузависност између кретања и структура становништва. 
 
 Када се ради о економској структури, пре свега радно-активног 
становништва треба рећи да је иста условљена генералном структуром привреде 
и друштва. Претежно аграрна структура привреде у једној земљи условиће 
претежно аграрну структуру њеног становништва. Логично је да важи и обрнуто, 
односно да је у индустријски развијеним државама већински део становништва 
запослен у индустријским привредним гранама. Повећање продуктивности рада 
пре свега у производним делатностима доводи до опадања удела радне снаге у 
тим делатностима, док се истовремено повећава удео радне снаге у терцијарном 
сектору. Професионална структура активног становништва, тј. подела рада с 
обзиром на индивидуална занимања, унутар неког предузећа или привредне 
гране биће више рашчлањена ако предузеће или привредна грана располажу 
савременијим средствима за производњу, техничко-технолошким достигнућима, 
ако организација рада буде на вишем степену и сл.  
 
 Оно што је важно за економску структуру јесте да иста зависи од 
образовног система одређене државе. Тако, процент активних код омладине 
зависи од релативног удела младих који настављају школовање, који се 
истовремено и школују и раде итд. 
 
 Када је реч о економској структури, иста зависи и од односа који се 
формирају у породицама односно домаћинствима, а који се односе на број 
активних и издржаваних лица. Код датих услова, активирање жена зависиће од 
економских прилика, од става који се формирао код становништва према женском 
раду, од њихове образовне структуре итд. Међутим, треба нагласити да и 
фертилитет жена такође може бити значајан фактор који утиче на њихово 
активирање. Може се закључити, генерално, да бројни фактори делују међусобно 
и повезано, као и то да су директно или пропорцијално условљени. 
 
 Полна структура становништва зависи од полне структуре живорођене 
деце, од диференцијалне смртности према полу, од миграционих кретања и од 
неких спољних утицаја као што су кризе регионалних размера или ратови. Између 
броја мушке и броја женске живорођене деце однос је релативно стабилан у току 
времена. Када се ради о Србији треба напоменути да се у просеку рађа 106 до 107 
мушке на 100 женске деце. И у већини других европских држава односно нација 
ситуација је слична.  Утицај смртности на полну структуру је различит код разних 
популација. Код највећег броја популација са ниским морталитетом, смртност 
мушкараца је виша од смртности жена готово у свим годинама старости. Код 
становништва са високим морталитетом, смртност женског становништва може 
да буде виша код деце и жена у фертилном периоду.  
 
 Миграције, такође могу имати утицаја на структуру становништва. 
Емиграциона подручја имаће мањкове мушкараца ако у већој мери емигрира 
мушко становништво и обрнуто. На имиграционим подручјима, логично, 
ситауција би била супротна. Ратови, револуције и сличне кризне  проузрокују 
знатно већи број жртава међу мушким него међу женским становништвом, па се 
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структура становништва у кратком року мења. Коефицијент маскулинитета се 
користи у аланизи полне структуре становништва. То је стопа која указује на 
однос броја мушких и броја женских становника.  
 
 У анализи полне структуре становништва, поред поменутог коефицијента  
користе се други односи мушке, односно женске популације у поређењу са 
укупним становништвом. Коефицијенти маскулинитета и показатељи полне 
структуре посебно се израчунавају за поједине старосне групе, за контингенте 
становништва који се диференцирају према различитим обележјима. Анализа 
професионалих, образовних, економских и других структура становништа према 
полу су значајне како за саму теорију, тако и за организацију друштвено-
политичког живота. На пример, у одређеном броју занимања као што су рудари, 
грађевинари, шофери, непосредни извршиоци у области тешке металне 
индустрије преовлађују мушкарци. С друге стране, жене преовладавају у неким 
другим занимањима као што су занимања текстилне струке. У подјенакој мери 
мушкарци и жене се јављају у административно-услужним пословима. 
Неписменост становништва обично је виша код женског дела становништва. 
Слична ситуација  је са школском спремом и квалификацијама. Ситуација је оваква 
из више разлога. Делом, то је последица ранијих времена у којима су мушкарци 
имали апсолутну и доминантну улогу у друштву, док је и делом последица и 
садашњих обичаја где је женској популацији ускраћено право на школовање и 
образовање. (Манић, 2015) 
 
 Вишкови женског становништва карактеристични су оне територијално-
политичке јединице које су биле захваћене ратним дешавањима. Највећи вишкови 
јављају се непосредно након окончања ратова. Касније се вишкови жена 
постепено смањују, углавном због већег броја мушке живорођене деце. Такав је 
пример са југословенским становништвом где су жене били вишкови у периоду 
након окончања, пре свега Првог светског рата, а затим и Другог светског рата.  
 
 Што се тиче савремене Србије, по попису из 2002. године10 било је 48,6% 
мушког и 51,4% женског становништва у укупном. Посматрано по старости, више 
мушког становништва има у свим старостима до 30-те године, после чега се 
ситуација мења у корист женског становништва. Иначе, са порастом старости, 
бројчана предност жена се повећава, да би на пример код старијих од 95 година 
био однос 2:1 (2 жене на једног мушкарца).  
 
 За демографску анализу је од важности и изучавање полно-старосне 
структуре становништва, јер се на основу исте израђују пројекције које су веома 
битне код испитивања токова миграције, анализирања тренда стопе активности и 
сличним случајевима. Поједини демографи, али и социолози сматрају да је 
старосна структура становништва једна од најважнијих демографских структура. 
Наиме, анализа старосне структуре представља темељ за сва друга демографска 
изучавања.  
 

                                                           
10 Треба напоменути да становништво Косова и Метохије није узето у обзир, иако се, у домицилном 
смислу, јужна покрајина и даље сматра територијом Србије. 
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 У старосној структури становништва долази до изражаја демографски 
развитак дате популације у току дужег раздобља. Старосне кохорте које 
проистичу из раздобља ниског наталитета (у нас за време Првог и Другог светског 
рата) су бројно крње, што се испољава у старосној структури. Даље, у старосној 
структури запажају се утицаји ратних губитака – особито код оних старосних 
кохорти које су највише учествовале у ратним збивањима. (Манић, 2015) 
 
 Старосна структура становништва омогућује анализу смртности и 
фертилитета становништва, истраживање токова миграција, али и проучавање 
свих демографских структура. Истраживање, изучавање и анализа радне снаге, 
професионалне и економске структуре становништва, образовног нивоа укупног 
становништва не може се вршити без истовременог сагледавања састава 
становништва према старости. Посебно треба нагласити да старосна структура 
становништва није у функцији само демографије као науке, већ и других наука и 
пракси. На основу ње се утврђује трајање радне способности, раде се 
криминалистичка истраживања, као и биолошко – медицинска истраживања и 
анализе.  
 
 Старосна структура становништва условљена је наталитетом, смртношћу, 
али и миграционим кретањима. Повезаност између поменутих демографских 
појава и старосне структуре је непосредна, али и узајамна, јер старосна структура 
има повратно дејство на наталитет, смртност и миграције. У ситуацији када опада 
стопа наталитета становништва, у опадању ће бити и удели који отпадају на 
младо становништво, а у даљој перспективи стопе наталитета биће на нижем 
нивоу због тога што ће у репродуктивно доба улазити старосне кохорте које 
проистичу из периода ниског наталитета.  
 
 У анализи старосне структуре користе се следећи показатељи:  
 

 промене у старосној структури становништва, односно компарације за 
различите популације врше се помоћу ралативних бројева, најчешће 
упоређивањем броја становника у појединим старосним групама, са 
укупном бројем становника. Ови релативни бројеви изражавају се обично у 
процентима. 

 врло честа је и примена коефицијената; ту се упоређује број становника у 
различитим старосним групама, на пример, број старог становништва (60 и 
више година) и број младог становништва (испод 20 година) – овај 
показатељ се у демографској анализи назива индексом старења; даље се 
испитује однос броја младих и старих (лица стара преко 60 година и лица 
стара испод 20 година) према броју средовечног становништва (лица стара 
од 20 до 59 година) итд.  

 средње вредности – такође се употребљавају у анализи старосне структуре 
укупног становништва или у старосној структури појединих контингената. 
Најпрецизнији су рачуни ако се располаже дистрибуцијом становништва по 
појединим навршеним годинама старости. Тада је формула за 
израчунавање аритметичке средине следећа; 

 развојем информационих технологија и софтвера све чешће се користи 
сликовити графички приказ, у којем се старосни састав становништва 
приказује у виду старосне пирамиде. Старосна пирамида може се заснивати 
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на апсолутним односно релативним показатељима. Ако је старосна 
пирамида дата према структури у процентима, могућно је вршити 
међусобна поређења између разних популација, односно према различитим 
пописима становништва. На старосној пирамиди истовремено су приказане 
старосне структуре за мушко и за женско становништво. Отуда могуће је 
компарација старосне структуре и по полу. (Манић, 2015.) 

 
 
 Старосна структура датог становништва представља демографски оквир за 
формирање радне снаге. Популација са већим уделима становништва у радном 
контигенту имају и већи број активних, под условом да су остали услови и 
фактори који делују на формирање радне снаге приближно једнаки. Постоје и 
случајеви, пре свега оних популација чија су друштва у развоју односно са високим 
стопама наталитета, које имају ниске уделе становништва у радном контигенту. 
Из овога се може закључити да изразито млада старосна структура и није баш 
најповољнија ситуација, односно изразито млада старосна структура представља 
неповољан демографски услов за формирање виших удела активног у укупном 
становништву. 
 
 Поред наведеног, старосна структура укупног становништва и са њом 
повезана старосна структура радне снаге (активног становништва), односно 
запослених као посебне категорије у укупној радној снази, значајна је са аспекта 
просте репродукције радне снаге у целини, односно појединих контигената радне 
снаге, примера ради запослени у услужном сектору. Наиме, проста репродукција 
биће релативно ниска ако је у питању изразито млада старосна структура, 
односно ако је удео старијих у радној снази низак.  
 
 Када је реч о женском делу популације значај старосне структуре за 
формирање радне снаге је специфичан због учествовања жена у репродукцији 
становништва. Већа просечна породица представља један од демографских 
фактора који утиче на волумен радне снаге. 
 
 Посматрано из угла теорије, изразито млада старосна структура 
становништва, као и старосна структура са изразитим тенденцијама ка старењу, 
не представљају повољан демографски оквир за формирање радне снаге. У првом 
случају удели становништва у радној старости су ниски и то непосредно утиче на 
ниске стопе активности становништва. С друге стране, изразити демографски 
процес старења узрок је стварању неповољних односа између активног 
издржаваног становништва, проценти пензионера су високи, а са даљим 
одвијањем овог процеса могу се јављати мањкови радне снаге, јер број активних 
лица који одлазе у старосну или инвалидску пензију, тј. престаје да буде активан, 
може да буде већи од броја лица којим се радна снага повећава. (Манић, 2015.) 
 
 Подела укупног становништва према активности извршена је на следећи 
начин: 
 

 активна лица; 
 лица са личним приходима и  
 издржавана лица.  
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 Волумен радне снаге (термини активна лица, активно становништво, 
употребљавају се у истом смислу) зависи од демографских, социјалних и 
економских фактора. Сем наведеног, у многим срединама привредно активирање 
неких група становнишва (посебно жена) зависи и од социолошких чинилаца. У 
анализи структуре становништва према активности потребно је имати у виду 
поменуте факторе, па ће на овом месту бити дата интерпретација неких од тих 
фактора. 
 
 Економска структура становништва односно састав становништва према 
делатности (на пример подела на пољопривредно и непољопривредно 
становништво) такође утиче на стопу активности. Тако на претежно 
пољопривредним подручјима стопе активности су високе, из разлога јер нижи 
удео омладине наставља своје школовање него на осталим подручјима. Поред тога  
знатан део лица (овде се пре свега мисли на мушки део популације) се у старијим 
старосним групама сматра привредно активним, мада њихово учествовање у 
пољопривредној производњи није значајно. За ниво стопе активности (процент 
активних у односу на укупно становништво) значајно је и како се схвата и 
анализира привредна активност жена у пољопривредним домаћинствима. 
(Манић, 2015) 
 
 Фактори који утичу на активност женског становништва су бројни. 
Најчешће су социолошке односно економске природе. Величина породице, 
обичаји односно религијски став о женском роду, развијеност привреде и 
појединих услужних делатности (овде се пре свега мисли на финансијски сектор) 
у многоме утичу на висину генералне стопе пословне активности женског дела 
популације.  
 
 Када су у питању варијације у активности мушког становништва у 
неразвијеним и развијеним земљама су релативно мале. Разлике могу бити 
значајније само код млађих старосних група, код којих су стопе активности на 
неразвијеним подручјима на вишем нивоу, а слична је ситуација и код старијих 
група становништва, пошто највећи број лица из тих група због непостојања 
социјалног осигурања наставља своју активност, макар и у веома ограниченом 
обиму. Испитивања су показала да између процента радно способног и процента 
активног становништва (оба процента рачуната према укупном становништву) 
постоји висок степен корелационе зависности, без обзира да ли је реч о 
развијеним или неразвијеним подручјима. (Манић, 2015.) 
 
 Међутим, оно што посебно треба нагласити, што су и показала поједина 
истраживања јесте да висока општа стопа активности становништва не мора да 
значи и високи степен привредне развијености. Да би анализа привредне 
развијености била реална потребно је сагледати структуру активног 
становништва према економским карактеристикама, као што су делатност, 
занимање и др. 
 
 Економске структуре становништва којима се посвећује посебна пажња су: 
привредна делатност, занимање, облик својине, степен стручног образовања 
односно квалификација, положај у занимању, социо – професионална припадност, 
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начин стицања квалификација. Када се све ове структуре узму у обзир добија се 
заокружена слика комплетне популације.  
 
 

5.1. КРЕТАЊЕ УКУПНОГ БРОЈА СТАНОВИШТВА 
 
 Према званичним подацима Републичког завода за статистику 2002. године 
општина Оџаци је бројала 35.582 становника. Када се је две године касније 
вршила процена броја становника иста институција је дошла до следећих 
података: општина Оџаци је имала 34.366 становника, док је просечна густина 
насељености износила 89 становника на 1 км². Крајем прве деценије 21. века, 
тачније 2009. године поновна процена републичког завода за статистику је 
показала да је у Оџацима живело 31.220 становника. Овим проценама треба 
додати и чињеницу да је ово подручје Војводине подложно миграцијама, како 
дневним тако и сезонским (пословним), али и миграцијама ка урбаним деловима 
државе. На основу резултата пописа спроведеног током 2011. године у општини 
Оџаци живи 30.196 становника. Простом компаративном анализом уочава се да се 
је број становника у последњем међупописном периоду (2002-2011.) смањио за 
чак 5. 386 становника. 
 
 Када је реч о укупном западнобачком округу ситуација односно стање у 
вези укупног броја становника одсликава стање ствари комплетне територије 
Србије. У наредној табели приказани су подаци о кретању броја становника по 
општинама које припадају западнобачком округу од средине прошлога века до 
последњег пописа. 
 
Табела бр. 3 – Број становника по општинама западнобачког округа у пердиоду од 

1948. до  2011. године 
 

 

Општина  

Број становника по пописним годинама 

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

Западнобачка 

област 

200.465 207.941 219.331 220.671 220.876 215.916 214.011 188.087 

Градска насеља 70.998 74.893 85.770 98.060 106.183 107.669 110.195 100.712 

Остала насеља 129.467 133.048 133.561 122.611 114.693 108.247 103.816 87.375 

Апатин 31.145 32.612 34.836 34.279 33.843 32.999 32.813 28.929 

Кула 39.488 41.622 46.062 48.727 49.898 49.311 48.353 43.101 

Оџаци 39.355 41.124 42.242 39.585 37.967 37.501 35.582 30.154 

Сомбор  90.477 92.583 96.191 98.080 99.168 96.105 97.263 85.903 

Извор: Републички завод за статистику 
 
 Претходна табела показује и однос становништва према типу насеља у 
којем живе. На основу првог пописа након Другог светског рата јасно се уочава да 
је становништво било пољопривредно настројено. Скоро 65% становништва 
западнобачког округа живело је ван градског насеља (урбаног дела) што наводи 
на закључак да су се бавили пољопривредом. Са друштвено-економским развојем 
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и наглом индустријализацијом током седме деценије прошлога века, уз 
истовремени пораст броја становника, становништво почиње да мигрира ка 
урбаном подручју односно ка граду. До средине 80-тих година 20. века број 
становика који живи у урбаном и руралном делу овог дела Србије изједначио се је. 
Почетком 90-тих година са општепознатим друштвено-политичким дешавањима 
долази до успоравања укупне привредне активности. То се је одразило и на 
пољопривредну производњу па је одређени број становника спас од опште кризе 
нашао у сељењу ка урбаним деловима града. 
 
 Оно што је евидентно, а што се провлачи кроз сва истраживања јесте 
чињеница да се број становника западнобачког округа константно смањује. 
Послератне године (мисли се  на Други светски рат) довеле су до значајног 
индустријског напретка, стабилности у примањима и генерално друштвено-
економске стабилности што је за последицу имало и повећање броја становника. 
Након кризних година с краја прошлог века, почиње нагло да опада. Разлози за 
такву ситуацију су бројни. Основни је материјална ситуација и безбедност која је 
била значајно угрожена, па се је, не само општина Оџаци и Западнобачки округ, 
већ и цела Србија суочила са тзв. белом кугом. Табела број 3 јасно говори у прилог 
овоме.  
 
 Упоређујући становништво које живи у руралним и урбаним деловима 
општине структура је у корист руралног дела. Наиме, чак 72% ставновишта Оџака 
живи у руралном делу општине. Због све већег значаја пољопривреде у последњих 
неколико година становништво постепено почиње да се враћа примарној 
делатности. У наредној, табели број 4, приказано је кретање броја становника по 
пописним годинама од средине прошлога века до  2011. године.  
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Табела бр. 4 – Број становника насеља општине Оџаци у периоду од 1948. до 2011. 
године 

Насеља општине Број становника насеља општине Оџаци по пописним годинама 

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

ОЏАЦИ 39.355 41.124 42.242 39.585 37.967 37.501 35.582 30.154 

Градска 6.607 7.266 7.841 9.052 9.933 10.567 9.940 8.811 

Остала 32.748 33.858 34.401 30.533 28.034 26.934 25.642 21.343 

Бачки Брестовац 5.991 5.795 5.226 4.589 3.876 3.737 3.469 2.819 

Бачки Грачац 4.383 4.394 4.284 3.343 2.996 2.924 2.913 2.286 

Богојево 2.930 3.053 3.037 2.874 2.557 2.301 2.120 1.744 

Дероње 3.147 3.337 3.312 3.154 2.963 2.889 2.847 2.487 

Каравуково 5.008 6.024 6.472 5.925 5.682 5.607 4.991 4.215 

Лалић 2.365 2.351 2.351 2.125 1.859 1.699 1.646 1.343 

Оџаци 6.607 7.266 7.841 9.052 9.933 10.567 9.940 8.811 

Ратково 4.835 4.904 5.266 4.684 4.337 4.114 4.118 3.411 

Српски Милетић 4.089 4.000 4.453 3.839 3.764 3.663 3.538 3.038 

Извор: Републички завод за статистику 
 
 
 На следећем графикону приказан је тренд кретања броја становника од 
1948. године до последњег званичног пописа.  
 

График бр. 1 – Кретање броја становника у општини Оџаци у периоду од 1948. до 
2011. године 

 

 
 
 У следећој табели представљени су подаци о кретању броја становника 
општине Оџаци од 1869. године  до првог пописа у Југославији након завршетка 
Другог светског рата 
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Табела бр. 5 – Кретање броја становика насеља Оџаци за период од 1869. до 1948. 
године 

 
Година Број 

становника 
1869. 3.908 
1900. 4.335 
1910. 5.099 
1931. 5.929 
1948. 6.607 

 
Извор: прилагођено према: Ћурчић С. (1996) Број становника Војводине, Матица 
Српска, Одељење за друштвене науке, Нови Сад и званични сајт општине Оџаци: 

www.odzaci.rs 
 
На наредном графикону приказан је тренд претходних година. 
 
 
График бр. 2 – Тренд кретања броја становника насеља Оџаци за перииод од 1869. 

до 1948. године 

 
 

Извор: Ћурчић С. (1996) Број становника Војводине, Матица Српска, Одељење за 
друштвене науке, Нови Сад и званични сајт општине Оџаци: www.odzaci.rs 

 
 
Тренд повећања становништва карактеристичан је за комплетно подручје 
Војводине тога времена. Број становника је имао узлазну путању јер је то време 
смиривања политичке ситауција у Европи. Иако је Први светски рат однео велики 
број живота, ратне последице се нису много одразиле на наталитет. 
 

 
 
 
 

http://www.odzaci.rs/
http://www.odzaci.rs/
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Табела бр. 6 – Ланчани индекс кретања становиштва општине Оџаци за период од 

1953. до 2011. године 

 
Табела број 6 показује промене броја становиштва у односу на претходни период. 
Када је реч о градским насељима ланчани индекс је имао позитиван тренд све до 
деведесетих година. Пописом из 2002. године види се на у Оџацима живи скоро 
6% мање становника него у претходном пописном периоду. Када се ради о укупној 
површини, односно територији општине Оџаци индекс је у тренду опадања још од 
70-тих година прошлога века. Међутим, треба посебно напоменути да су градска 
насеља у смислу пораста становништва веома брзо расла са стопом од најмање 
10% све до распада велике (федеративне) државе. 
 
 

5.2. РАЗМЕШТАЈ СТАНОВНИШТВА И ГУСТИНА НАСЕЉЕНОСТИ 
 
 Посматрано из угла појединачних насеља сами Оџаци имају највећи број 
становника у односу на остала насеља општине. Иако не заузима територијално 
највећу површину општине (видети табелу број 7), насеље Оџаци у последњих 
неколико деценија имају значајно већи број становника у односу на сва остала 
насеља. То јасно показују подаци који се налазе у четвртој табели. У табели број 7 
се поред броја становника за године за које су постојали званични подаци (на 
основу пописа) представљене и величине територија које заузимају насеља.  
 
 

Табела бр. 7 – Површина насеља и кретање броја становника од 1948. до 2011. 
године 

Насеље км2 1948. 1953. 1961. 1971. 1981. 1991. 2002. 2011. 

Бачки Петровац 
56 5.991 5.795 5.226 4.589 3.876 3.737 3.469 2.819 

Бачки Грачац 30,6 4.383 4.394 4.284 3.343 2.996 2.924 2.913 2.286 

Богојево 38,3 2.930 3.053 3.037 2.874 2.557 2.310 2.120 1.744 

Дероње 54,2 3.147 3.337 3.312 3.154 2.963 2.889 2.847 2.487 
Каравуково 60,5 5.008 6.024 6.472 5.925 5.682 5.607 4.991 4.215 

Лалић 35,6 2.365 2.351 2.351 2.125 1.859 1.699 1.646 1.343 
Оџаци 49,3 6.607 7.266 7.841 9.052 9.933 10.567 9.940 9.021 

Ратково 51,6 4.835 4.904 5.266 4.684 4.337 4.114 4.118 3.411 

Српски Милетић 
37,7 4.089 4.000 4.453 3.839 3.764 3.663 3.538 3.038 

∑ 411 39.355 41.124 42.242 39.585 37.967 37.501 35.582 30.154 

Извор: Републички завод за статистику 
 
 
 
 

 1953/48 1961/53 1971/61 1981/71 1991/81 2002/ 
1991 

2011/
2002 

Оџаци 104,49 102,72 93,71 95,91 98,77 94,88 84,75 

Градска насеља 109,97 107,91 115,44 109,73 106,38 94,07 88,64 

Рурална 
насеља 

103,39 101,60 88,76 91,82 96,08 95,20 83,23 
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Када је реч о густини насељености у самом насељу Оџаци овај тренд је пратио 
промене које су везане за укупан број становника. Тако је: 
 

 1948. године у насељу Оџаци живело 134 становника по км2; 
 број становника по км2  током 1953. године износио 147,4; 
 1961. године по км2  је живело 159 становника; 
 183, 6 становника по км2 је живело у насељу Оџаци током 1971. године; 
 број становника по км2 у 1981. години износио је 201,5; 
 1991. године у самом насељу Оџаци живело 214,3 становника по км2; 
 2002. године густина насељености износила је 201,6 становника по км2; 
 да би по последњем званичном попису густина насељености износила 193 

становика по км2. 
 

 
На територији целе општине Оџаци густина насељености: 
 

 1948. године износила је 95,75 становика по км2; 
 по км2 1953. године износила је 100,06 становника, 
 102,78 становника по км2 је износила густина насељености у општини 

Оџаци током 1961. године; 
 1971. године износила је 96,31 становник по км2; 
 износила је 92,28 становника по км2 у 1981. години; 
 у 1991. години износила је 91,2 становника по км2; 
 на почетку 21. века, 2002. године број становника по км2 износио је 86,57 

становика; 
 по последњој евиденцији становништва износила је 73,37 становника по 

км2. 
 
 
Табела бр. 8 – Густина насељености општине Оџаци за пописне годинe од 1948. до 

2011. године 
 
 Површина у 

km2 
1948 1953 1961 1971 1981 1991 2002 2011 

Оџаци 411 95,75 100,06 102,78 96,31 92,38 91,24 86,57 73,37 
Градска 
насеља 

49,3 134,02 147,38 159,05 183,61 201,48 214,34 201,62 178,72 

Рурална 
насеља 

361,7 90,54 93,61 95,11 84,42 77,51 74,47 70,89 59,01 

Извор: републички завод за статистику 
 
 
 У претходној табели представљена је густина насељности општине Оџаци 
према подацима из пописних година. Укупна површина општине Оџаци износи 
411 км2. Од тога на градска насеља отпада 49,3, док површина земљишта које се 
налази под категоријом рурална насеља износи 361, 7 км2. 
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График бр. 3 – Приказ тренда кретања густине насељености општине Оџаци за 

период од 1948-2011. године 
 

 
 
 
 Када је реч о самом насељу Оџаци, исто је по попису из 2011. године имало 
9.021 становника. Просечна старост становника износила је 43 године. Просечна 
старост жена је већа неко просечна старост мушкараца. Попис је показао да је 
просечна старост мушкараца 41 година, док је код жена просечна старост 44,9 
године.  
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5.3. СТРУКТУРА СТАНОВНИШТВА 

 
5.3.1. ПОЛНА СТРУКТУРА 

 
 Полна структура показује однос броја мушког и женског становништва у 
укупној популацији. Разлика између броја мушкараца и жена настаје већ 
приликом рађања. Фактори од којих зависи полна структура одређене политичко-
географске јединице су бројни. Од наталитета и морталитета директно зависи и 
полна структура. Поред овога, на полну структуру утичу и социо-друштвена 
дешавања, као што су миграциона кретања, економска ситуација у региону, 
ратови и сл. (прилагођено према: Кицошев, Голубовић, 2004 ). 
 
 Многи теоретичари сматрају да су ратови најзначајнији узрок промене у 
оквиру полне структуре. Тако је примера ради у првим годинама трајања Другог 
светског рата однос мушкараца и жена био 48:52. Деструктивним дешавањима тај 
однос је значајно поремећен у другој половини пете деценије прошлога века.  

 
Табела бр. 9 – Полна структура општине Оџаци за период од 1971 – 2011. године 

 
Година Укупно Мушко % мушког 

становништва 

Женско % женског 

становиштва 

1971. 39.585 19.493 49,24 20.092 50,76 

1991. 37.501 18.340 48,9 19.161 51,1 

2002. 35.582 17.331 48,7 18.251 51,3 

2011. 30.154 14.906 49,43 15.248 50,57 

 
Извор: Републички завод за статистику 

 
 
 Претходна табела показује да је становништво општине Оџаци у 
равнотежи. То значи да је број мушкараца и жена скоро исти. Једино се почетком 
21. века направила осетније разлика у односу, али није имала никаквих 
друштвених утицаја. Број мушке, али и женске популације смањио се сразмерно 
смањењу укупног броја становника на целој територији.  
 
 Уколико се посматра прост број јасно се уочава да су жене доминирале у 
укупном броју популације општине Оџаци. Последњих година, тачније по попису 
из 2011. године женска популација је била бројнија за 342 особе.  
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5.3.2. СТАРОСНА СТРУКТУРА 
 
 Када је у питању старосна структура укупне популације треба рећи да је 
14,9% становништва било у групи испод 14 година старости. С друге стране, 
процена укупног становништва који је имао преко 65 година износио је 17,7. И у 
овом случају, конкретније односу најстаријих и најмађих структура је 
уравнотежена.  
 
 Просечна старост становника општине Оџаци износи 43,7 година. Овај 
показатељ Оџаке чини општином са врло старом популацијом, што се директно 
одражава на стуктуру и конкурентност запослених на подручју општине. Иако је у 
последњих 6 година број становника пао за 12%, занимљиво је да није било већих 
промена у броју радно активног становништва које се у истом периоду смањило 
само за 3%. Природни прираштај у општини Оџаци је већ дуги низ година 
негативан и наставља да пада. То је генерална карактеристика целе територији 
Војводине. Поређења ради, природни прираштај је 1999. године био – 7,8, а 2005. 
године -11,7. 
 
 Попис из 2011. године је веома систематичко и транспарентно припреман. 
Сматра се да је веома добро утврдио структуру укупног становништва Републике 
Србије, значи тиме и општине Оџаци.  
 
 На основу последњег пописа, а што је приказано на наредном графикону, 
највећи проценат становништва Оџака имало је између 55 и 59 година. По овом 
показатељу, социолози и географи сматрају да је само насеље Оџаци тзв. старо 
насеље.  
 

График бр. 4 –Пирамида старости  општине Оџаци за 2011. годину 
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 Последњи старосни интервал по попису из 1971. године износио је 70-74 
година. Након тога интервал је остао отворен и носио је назив 74 и више, што је 
пописом из 1991. године промењено. То се јасно уочава на следећем графикону, 
коме недостају затворени старосни интервали интервали за старије од 74 године 
што  није карактеристика за 2011. годину. 
 
График бр. 5 – Пирамида старости општине Оџаци по попису из 1971. године 

 
 
 
 У следећем року број становника неће имати велике осцилације. Међутим, у 
првом наредном попису, уколико не буде било конкрентних акција у смислу 
повећања наталитета број становника ће драстично пасти. Оваква ситуација 
произилази на основу података из претходног графикона. Наиме, продуктивно 
становништво све касније заснива породицу. С друге стране, преко 15% 
становништва је у годинама просечног трајања живота у Србији.  
 
 Поред овога, стратегије развоја и запошљавања морају бити конкретније и 
делотворније. Да би се становништво задржало, пре свега на селу, држава и 
локална самоуправа морају предузети кораке у смислу подстицања 
пољопривредне производње и олакшања живота у руралним деловима. Политика 
запошљавања мора се ослонити на регионалне карактеристике, а не на треднове 
који су заступљени у великим и развијеним индустријским центрима. У 
супротном, и даље ће постајати снажна миграторна кретања ка урбаним 
срединама која више негативних него позитивних карактеристика у условима 
какви владају у Србији. 
 
 
 
 
 
 
 



Демографске промене у насељима општине Оџаци у другој половини 20. и почетком 21. 
века 

37 
 

Табела бр. 10 – Становништо према старости на територији општине Оџаци за 
перидо од 1961 – 2011. године 

 
 

Год. 

Укупно 

становништво 

0 - 19 20 - 39 40 - 59 60 и више 

број % број % број % број % 

1961. 36.956 14.429 39,04 12.600 30,09 6.835 14,50 3.092 16,37 

1971. 39.585 12.411 31,35 12.336 31,16 10.462 26,43 4.856 12,27 

1991. 37.504 9.449 25,19 10.235 27,29 10.212 27,23 7.608 20,29 

2002. 35.582 7.798 21,92 9.107 25,60 9.993 28,08 8.684 24,40 

2011. 30.154 5.464 18,12 7.450 24,70 9.174 30,42 8.066 26,76 

 
Извор: Републички завод за статистику 

 
 
 Када се анализира претходна табела јасно се види смањење одређеног 
контигента становништва. Наиме, број становника из контигента до 19 година 
највиши је током 60-тих година прошлога века. Разлог за тавку чињеницу лежи 
ситуацији да су то послератне године и да је током Другог светског рата држава 
изгубила велики број становништва способног за људску репродукцију. То се 
одразило тако да је већину на почетку 21. века чинило становништво из групе 
људи старости од 40-59 година.  
 
 

5.4. СОЦИО – ЕКОНОМСКА СТРУКТУРА 
 
 

5.4.1. АКТИВНО СТАНОВНИШТВО 
 
 Приликом анализе пописа посебно је важна класификација становништва 
према делатности коју обавља. Ти подаци од великог су значаја разним владиним 
и невладиним институцијама и привредним друштвима. Наиме, на основу 
делатности коју обавља одређени проценат становништва креирају се образовна, 
социјална, политика запошљавања, али и праве владини планови о улагањима у 
различите секторе, конкретније и недовољно развијене гране. 
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График бр. 6 – Укупно активно становништво општине Оџаци по попису из 2011. 
године 

 

 
 

Извор: Републички завод за статистику 
 
 Укупан број активног становништва општине Оџаци износи. 11.059. Од овог 
броја 6.655 отпада на мушки део популације, док је укупан број активног 
становништва које је женског пола 4.404. Категорију активног становиштва чине 
запослено активно становништва, затим активно становништво које је 
незапослено и активно незапослено становништво које никада није радило 
односно у процесу је тражења свог првог посла. Када је реч о активно 
незапосленом становништву ради се о популацији која је некада радила, али се 
због одређених друштвено-економских, генералних или личних разлога тренутно 
налази ван система запослених. 
 
 
График бр. 7 – Укупно неактивно становништво општине Оџаци по попису из 2011. 

године 
 

 
Извор: Републички завод за статистику 

 
 
 На основу претходног графика уочава се следеће: укупан број неактивног 
становништва општине Оџаци износи 19.095. Од тога 8.251 је мушко пола, док је 
10.844 женског пола. Категорију неактивног становништва чине пензионери, 
студенти, стипендисти и издржавана лица. Удео жена у неактивном становништву 
је већи, јер су женске особе старије од 65 година углавном биле домаћице.  
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5.4.2. АКТИВНО СТАНОВНИШТВО ПРЕМА ДЕЛАТНОСТИ 
 
 У следећим табелама (број 11 и број 11а) представљене су делатности у 
којима је становиштво Оџака ангажовано. И поред тога што се Оџаци налазе у 
једном од најплоднијих делова Србије, највећи број становништва ангажован је у 
прерађивачкој индустрији. У примарном сектору укупно ради 210 становника. С 
друге стране, поменута прерађивачка индустрија ангажује 1.618. становника. 
Значајан број становника ради и у трговинској делатности, али и пословима 
јавног карактера као што су образовање, државна управа и одбрана.  
 
Табела бр. 11– Класификација становиштва Оџака према делатности коју обавља 

по попису из 2011. године 
 

Пол Пољоприв
реда,  
лов и 

шумарств
о 

Рибарст
во 

Прерађивач
ка 

индустрија 

Производњ
а и 

снабдевање 

Грађеви
нарство 

Тргови
на 

Хотели 
и 

рестора
ни 

Хотели и 
ресторан

и 

М 114 1 970 16 69 236 52 110 

Ж 66 1 648  15 275 36 28 

∑ 210 2 1618 16 84 511 88 138 

 
Извор: Републички завод за статистику 

 
 
Табела бр.11а– Класификација становиштва Оџака према делатности коју обавља 

по попису из 2011. године 
 

 

Пол 

 

Фин. 

Посредовањ

е 

 

Некрет

нине 

Држ. 

управа и 

одбрана 

 

Образовање 

ЗС рад 

Остале 

услужне 

активност

и 

Непозн

ато 

 

∑ 

М 32 26 104 48 50 54 75 1987 

Ж 59 25 76 137 132 42 54 1594 

∑ 91 51 180 185 182 96 129 3581 

Извор: Републички завод за статистику 
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           Изненађујућа је ситуација, пошто је шире подручје Оџака традиционално 
пољопривредно настројено, да је удео становништва који ради у трговини већи од 
удела становништва који ради у примарном сектору. Поред тога у области 
рибарства ангажоване су само две особе, иако постоје услови за развој ове 
делатности. Услужни сектор је развоја као и на републичком нивоу. У сектору 
финансијско посредовање ангажован је 91 становника Оџака што показује ниво 
развијености, пре свега банкарског сектора.  
 

5.4.3. ПОЉОПРИВРЕДНО СТАНОВНИШВТО 
 
 Када је реч о пољопривредном становништву у првој деценији 21. века 
ситуација у западнобачном округу, уосталом као и широм Србије је у тренду 
напуштања пољопривредне производње. У наредној табели дат је преглед броја 
чланова пољопривредних газдинстава према носиоцу и стално запосленим на 
истим.  
 

Табела бр. 12 – Носилац пољоприредног газдинства по попису из 2012. године 
 Укупан број 

чланова 
пољопривредног 

газдинства 

 
Укупан број 

жена 

 
Укупан број 
мушкараца 

Западнобачки 
округ ∑ 

17.933 3.870 14.063 

Апатин  2.245 497 1.748 
Кула 3.782 767 3.015 
Оџаци  3.709 762 2.947 
Сомбор  8.197 1.844 6.353 

Извор: Републички завод за статистику 
 
 

Табела бр. 13 – Број сталнозапослених на пољопривредниим газдинствима по 
попису из 2012. године 

 Стално запослени 
на пољоприведном 

газдинству 

 
Укупан број 

жена 

 
Укупан број 
мушкараца 

Западнобачки 
округ ∑ 

74 10 64 

Апатин  8 3 5 
Кула 5 1 4 
Оџаци  9 2 7 
Сомбор  52 4 48 

Извор: Републички завод за статистику 
 
 
 Економска моћ пољопривредних газдинстава сигурно би била јача да сви 
упослени у оквиру пољопривреде имају уредно пријављено пољопривредно 
газдинство и по том основу остварују приходе. Због познате друштвено-
политичке ситуације велики број становника пољопривредом се бави као другом 
делатношћу по основу које остварује приходе.  
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5.5. ШКОЛСКО – ОБРАЗОВНА СТРУКТУРА 
 
 Образовна структура становништва у савременим глобалним условима 
постаје један од главних фактора раста и развоја одређеног подручја (државе, 
региона, града, општине). Подаци представљени у наредним табелама односе се 
на завршену школу односно степен образовања становника општине Оџаци.  
Подаци укључују становништво старије од 14 односно 15 година јер се сматра да 
сви матуратни успешно завршавају основно образовање.  
 
 

Табела бр. 14 – Структура становништва општине Оџаци старијих од 15 година 
по основу школске спреме у 2011. години 

 ∑ Без 
школске 
спреме 

Непотпуно 
основно 

Основно Средње 
образовање 

Више Високо непознато 

Оџаци  26.382 967 3.142 6.081 14.016 1.384 2.297 40 
М. 12.932 169 1.058 2.851 7.807 731 1.068 19 
Ж. 13.450 798 2.084 3.230 6.209 653 1.229 21 

Извор: Републички завод за статистику 
 
 
 Број неписмених становника показује однос друштва према образовању. 
Тенденција је да се неписменост апсолутно искорени. Тај задатак захтева најширу 
друштвено-политичку акцију и консензус у друштву. У наредној табели 
представљен је број неписмених општине Оџаци, с тим да је становништво млађе 
од 10 година није узето у обзир.  
 
 
Табела бр. 15 – Структура неписмених становника оопштине Оџаци старијих од 14 

година у 2011. години 
 ∑ 

неписмених 
Учешће у 
укупној 

популацији 

10-14 15-19 20-34 35-49 50-64 65 и 
више 

Оџаци  732 2,54 6 6 39 42 83 556 

М. 137 1,01 6 3 19 27 26 56 

Ж. 595 4,22  3 20 15 57 500 

Извор: Републички завод за статистику 
 
Због традиционалног односа према женама, проценат неписмених жена је далеко 
већи од укупно неписмених мушкараца. Уколико би се занемарила категорија 
старијих од 65 година јасно се види да је проценат неписмених у полном односу у 
ближној равнотежи. 
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5.6. СТАНОВНИШТВО ПРЕМА НАЦИОНАЛНОМ САСТАВУ И ВЕРСКОЈ 
ПРИПАДНОСТИ 

 
 Структура становништва се није значајно променила од почетка 21. века до 
данас. Наиме, скоро 83% становништва општине Оџаци се изјашњава као Срби. 
Логично, на основу географског критеријума већину међу остатком становништва 
чини мађарска мањина. Проценат Мађара који живе у општини Оџаци износи 4,42. 
Поред Мађара значајан удео у структури становништва имају и Словаци са 
процентуалним учешћем од 2,82.  Остатак становиштва чине остале мањине које 
су заступљене, пре свега у Војводини и Србији. Те мањине су заступљене са мање 
од 1% у укупном броју становника. На основу овога може се закључити да је 
Хришћанство преовладавајућа религија. Проценат православаца доминира у 
верској структури.  
 
Од укупног броја становника, 9.021 највеће скупине чине: 
 

 Срби, којих има   7.487; 
 Мађари, њих      229; 
 Словаци, којих има     125; 
 Хрвати      102; 
 Роми броје         96; 
 Југословени        53: 
 Црногорци        48. 

 
 
 Интересантна је ситуација да се и након 25 година од распада 
Социјалистичке Федеративне Републике Југославије одређени број становника 
изјашњава као Југословени. Социолози напомињу да у томе нема ничег необичног 
јер су то људи који су рођени непосредно и након Другог светског рата и на које је 
политичка идеологија оставила највећи утицај. С друге стране, постоје и емотивни 
и социолошки разлози због чега се појединци изјашњавају као припадници неке 
државе која више не постоји.  
 
 У већини насељених места на територији целе општине Оџаци већински 
део становништва чине Срби. Насеља Богојево и Лалић су изузеци од овога. У 
Богојеву већинско становиштво чине Мађари, док су Словаци већински део 
становништва у насељу Лалић. У наредној табели представљена је национална 
структура становништва за укупну територију општине Оџаци. Подаци се односе 
на попис из 2002. године.  
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Табела бр. 16 – Национална структура становништва општине Оџаци по попису 
из 2002. године 

Национална 

припадност 

%  

становништва 

Срби  82,84 

Мађари 4,41 

Словаци  2,81 

Роми 2,35 

Извор: Републички завод за статистику 
 
 Када је у питању друга деценија 21. века, стање у етничком саставу се није 
драстичном променило. Срби и даље доминирају, с тим да се је њихов удео 
повећао  на 83,16%, док се проценат Мађара смањио, али незнатно. Мађари су у 
2002. години чинили 4,41% укупног становништва, да би по попису из 2011. 
године тај проценат пао на 3,93.  
 
 Слично као и у ситуацији са мађарском мањином и Словаци су се у укупној 
структури незнатно променили, у смислу смањења. Проценат Словака 2002. 
године износио је 2,81 да би се по попису из 2011. године 2,77 % становништва 
изјаснило као Словаци.  
 
 Ситуација са Ромима је мало другачија. Проценат у укупној структури се 
повећао. Међутим, многи демографи сматрају да је ова ситуација чисто политичко 
– социјалне природе. Наиме, Роми се као једна од најзаступљенијих мањина света 
по различитим законским и подзаконским актима од 2008. године до данас 
добила различите привилегије и права. Добили су привилегије у смислу социјалне 
помоћи, образовања, укључења у политички живот и сл. По том основу, сматрају 
неки демографи и социолози, одређени број становника се намерно определио и 
изјаснио као Роми иако нису реално у тој скупини.  
 
 Одређени број становника, социолошко – демографска истраживања 
показала су да су се појединци изјаснили као Роми због новчаних надокнада које 
су им законом загарантоване за одређену величину породице. Поред тога, Роми 
имају и привилегије приликом уписа деце у образовни систем, па су се некадашњи 
Југословени, Македонци, чак и Срби изјаснили да су Роми. Образовни систем, 
високошколско образовање предвиђа да се Роми на факултетима широм Србије 
уписују као рањива категорија становиштва и омогућено им је лакше и 
једноставније приступање фондовима факултета, универзитета и касније 
запослење.  
 
 На следећем, графику број 8, представљен је етнички састав становништва 
општине Оџаци на основу пописа из 2011. године.  
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График бр. 8 –Графички однос етничког састава становништва општине Оџаци по 
попису из 2011. године 

 
Извор: Републички завод за статистику 

 
 
 Поред тога што се на графикону јасно уочава пораст, не тако велики, уочава 
се да Срби чине доминанту скупину становништва и по попису из 2011. године. 
График веома прегледно показује и ставове који су изнети у претходним редовима 
и омогућује компаративну анализу. Поред овога, уочава се да се скоро 4 % 
становништва није изјаснило о својој националном припадности тј. неопредељени 
су (неизјашњени), спадају у групу „осталих“, односно спадају у групу „непознато“. 
 
 У укупној структури становништва доминирају Срби. По попису из 2011. 
године поред Срба, значајнију скупину становништва чине и Мађари, Словаци и 
Роми. Пописом је утврђено следеће чињенично стање представљено кроз табелу 
број 17.  
 
 

Табела бр. 17 – Структура и број становништва по националности по попису из 
2011. године 

 

Народ Број становника Становиштво у % 
Срби  25.077 83,16% 

Мађари  1.188 3,94% 

Роми  1.035 3,43% 

Словаци  835 2,77% 

Неизјашњени и неопредељени 700 2,32% 

Регионално опредељени 302 1,00% 

 
Извор: Републички завод за статистику 
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 Како је већ напред објашњено Срби, Мађари, Роми и Словаци чине огромну 
већину у популацији Оџака. Скоро 4% становништва није имало тачно 
прецизирану категорију припадности. Социолози такву ситуацију објашњавају 
тиме да су се, вероватно Хрвати изјаснили као регионално опредељени или чак и 
неопредељени. Постоји и могућност већ поменуте ситуације са Ромима, као и са 
могућношћу бојкота11 пописа који је реално постојао. Структура становништва 
према националности слична је мултинационалној слици комплетног српског 
дела Војводине. 
 
 Поред Срба, Мађара, Рома и Словака, остатак становништва чине 
Црногорци, Албанци, Босанци, Хрвати, Русини, Руси, Власи, Бугари, Румуни. 
 
 На основу напред представљених података лако се може закључити да је 
подручје Оџака, и генерално Војводине, мултиетничко. На основу националне 
припрадности може се утврдити и структура становништва на основу 
вероисповести. Наиме, према већ приказаним подацима логично је да је 
православна вероисповест најзаступљенија у верској структури. Наредна табела, 
табела број 18 указује на заступљеност религија у Оџацима.  
 

Табела бр. 18 – Структура становништва на основу религијске припадности 
током 2011. године 

 
Религија Број становника % учешће 

Православна  25.320 83,97 

Католичка  2.131 7,07 

Протестантска  807 2,68 

Не изјашњавају се 1316 4,36 

 
Извор: Републички завод за статистику 

 
 
 Православно-хришћанска вера има доминанту улогу у структури 
становништва на основу религијске припадности. Ова табела показује и једну 
нелогичност. Наиме, подаци говоре да су се као припадници исламске вере 
изјаснила тек 32 становника. Упоређујући број Албанаца, Рома (који су углавном 
исламске вероисповести) може се закључити да је постојао разлог њиховог 
неизјашњавања или намерног погрешног изјашњавања о верској припадности. 
Скоро 94% становништва је хришћанске вероисповести. У категорији „не 
изјашњавају се“ могу се препознати Албанци и Роми.  
 
 Поред горе представљених остатак становништа се изјашњава као атеисти 
(и то 0,98%. Ка исламској припадности определило се је свега 0,11% што 
представља контрадиктораност која је претходно поменута.  

                                                           
11 У појединим друштвеним круговима заговарао се став да се попис треба бојкотовати, јер сличи 
пописима из 1953. и 1961. године на основу којих се и вршила национализација земљишта и 
некретнина. 
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 Оваква ситуација се јавља јер је попис рађен у време изразитих политичких 
напетости. Политички дијалог са косовским албанцима је био неопходан за 
успостављање нормалних односа са кључним факторима међународне сцене. 
Албанци су константно притискали и провоцирали на тлу Косова и Метохије што 
се одразило на онај део њиховог становиштва који живи у Србији. Били су 
изложени спорадичним вербалним, али и физичким нападима. Део албанске 
мањине који живи у Србији, односно ван Косова и Метохије, вођен лично 
безбедносним факторима одлучио је да се не изјашњава о верској припадности. 
Социолози сматрају да је то један од кључних разлога зашто је исламска 
вероисповест на границама непостојања. (Детаљније о социјалној страни пописа у: 
Минић, 2012.) 
 
 Када је реч о матерњем језику пописом из 2011. године је установљено да се 
преко 88% становништва изјашњава да је матерњи језик српски. Слично, као и у 
структури становиштва по националности, поред српског језика као матерњи 
језик се користи још и мађарски, ромски и словачки. Проценат становништва које 
мађарски језик користи као матерњи износи 3,70 док се ромским језиком као 
матерњим служи 2,77% становништва Оџака. Словачки језик као матерњи говори 
2,63 % становништва.  
 
 Остали језици су знатно мање коришћени. Све мањине које су заступљене у 
ширем регионалном контексту користе свој матерњи језик. Проценат тог 
становништва је мали, а интересантно је да се преко 1,3% становништва није 
изјаснило о свом матерњем језику или навело у интервјуу као категорију „остало“.  
 

Табела бр. 19 – Структура становништва према матерњем језику 2011. године 
 

Језик Број становника Процентуално учешће 

Мађарски  1.116 3,70% 

Ромски  836 2,77% 

Словачки  792 2,63% 

Српски  26.579 88,14% 

Извор: Републички завод за статистику 
 
 Поред ова четири најзаступљенија језика, као матерњи језик јавља се и 
хрватски. Таква ситуација је логична јер је општина Оџаци погранично место, 
управо са Хрватском. Међутим, веома мали број становника се изјаснио као Хрвати 
и за матерњи језик одабрао хрватски.  
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5.7. ПРИРОДНО КРЕТАЊЕ СТАНОВНИШТВА 
 

 Пре него што се представе званични подаци о кретању природног 
прираштаја на територији општине Оџаци неопходно је појаснити поједине 
појмове који детерминишу сам природни прираштај. Ради се о следећим:  
 

 Живорођено дете – дете које је после рођења показивало знаке живота 
(дисање, односно куцање срца), макар и за најкраће време, без обзира на 
трајање трудноће мајке. 

 Умрли – лице код којег је било када након живорођења дошло до трајног 
престанка свих знакова живота. 

 Умрло одојче – дете код кога је након живорођења, а пре него што је 
навршило једну годину живота, дошло до трајног престанка свих знакова 
живота. 

 Природни прираштај – представља разлику између броја живорођених и 
умрлих у посматраној години. 

 Општа стопа наталитета – представља однос броја живорођених и броја 
становника у посматраној години. 

 Општа стопа морталитета представља однос броја умрлих и броја 
становника у посматраној години. 

 Стопа смртности одојчади – представља однос броја умрле одојчади и 
живорођених у посматраној години. 

 Стопа природног прираштаја – представља годишњу разлику живорођених 
и умрлих у односу на број становника у посматраној години. ( Природно 
кретање становиштва у Републици Србији, 2012.) 

 
 

5.7.1. НАТАЛИТЕТ 
 
 Како је већ у уводним редовима овог дела украткот представљено 
представљено, наталитет се може дефинисати као позитивна компонента 
природног кретања становништва. Наталитет директно утиче на пораста 
бројности популације. Број жиророђенчади на 1000 становника у једној години је 
наталитет. Велики број фактора утиче на стопу наталитета на одређеној 
територији. Сви се могу класификовати у три велике групе. Ради се о биолошким, 
социо-економским и психолошким факторима.  
 
 Када се ради о годишњој светској стопи  наталитета, иста се може 
окарактерисати као: 
 

 висока – уколико је већа од 25 ‰; 
 средња – када се креће у интервалу од 15 - 25 ‰ и  
 ниска – уколико је мања од 15 ‰ (прилагођено према: Кицошев, Голубовић, 

2004.) 
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Табела бр. 20 – Кретање стопе наталитета у општини Оџаци од 1961. до 2010. 
године 

Година Број становника Живорођени Стопа 
наталитета 

1961. 42.242 654 15,5 
1971. 39.585 494 12,5 
1981. 37.967 515 13,6 
1991. 37.501 384 10,2 
2001. 36.725 284 7,7 
2010. 30.691 258 8,4 

Извор: Републички завод за статистику 
 
 Од 1961. године па све до 2010. стопа наталитета је у константном опадању. 
Изузетак је 1981. година када је стопа наталитета била виша у односу на 1971. 
годину. Након тога стопа наталитета има константни пад. 
 
 

5.7.2. МОРТАЛИТЕТ 
 
 Морталитет је у супротности са наталитетом. Сходно томе, морталитет је 
негативна компонента природног кретања становништва. Број умрлих на 1.000 
становника у једној години представља стопу морталитета. Морталитет као и 
наталитет се исказује у промилима. 
 

Табела бр. 21 – Кретање стопе морталитета у општини Оџаци за период 1961 – 
2010. година 

Година Број становника Умрли Стопа 
морталитета 

1961. 42.242 254 6,0 
1971. 39.585 311 7,9 

1981. 37.967 424 11,2 
1991. 37.501 483 12,9 

2001. 36.725 545 14,8 
2010. 30.691 558 18,2 

Извор: Републички завод за статистику 
 
 На основу претходне табеле уочава се пораст броја умрлих. Стопа 
морталитета константно расте још од средине прошлога века. Стопа морталитета 
и природног прираштаја су углавном обрнуто пропорционалне, што значи да 
пораст стопе морталитета узрокује смањење стопе природног прираштаја.  
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5.7.3. ПРИРОДНИ ПРИРАШТАЈ 
 
 
Природни прираштај се најчешће дефинише као  промена броја јединки неке 
популације по јединици времена. Исто као и наталитет и морталитет исказује се у 
промилима. У следећој табели представљени су обједињени подаци стопе 
наталитета и морталитета како би се што ефикасније приказала стопа природног 
прираштаја. 
 
 
Табела бр. 22 – Кретање природног прираштај у општини Оџаци за период од 1961. 

до 2010. године 
 

Год. Број 
становника 

Живо- 
Рођен

и 

Умрли Природни 
прирашта

ј 

Умрла 
одојчад 

На 1000 становника Умрла 
одојчад 
на 1000 живоро

ђ. 
умрли п. п. 

1961. 42.242 654 254 400 52 15,5 6,0 9,5 79,5 

1971. 39.585 494 311 183 18 12,5 7,9 4,6 36,4 

1981. 37.967 515 424 91 9 13,6 11,2 2,4 17,5 

1991. 37.501 384 483 -99 10 10,2 12,9 -2,7 26,0 

2001. 36.725 284 545 -261 2 7,7 14,8 -7,1 7,0 

2010. 30.691 258 558 -300 – 8,4 18,2 -9,2 – 

Извор:  Природно кретање становништва у Републици Србији 1961 – 2010, 
Републички завод за статистику, Београд, 2012. 

 
 
Претходна табела приказује кретање природног прираштаја и са њим 
детерминисаним подацима.  Једина позитивна ствар након уласка у нови 
миленијум је што је стопа умрлих одојчади анулирана односно једнака је нули. 
Природни прираштај је у константном опадању још од 1961. године. Од распада 
Социјалистичке Федеративне Републике Југославије природни прираштај је 
константно негативан односно број умрлих је већи од броја жировођених. Овај 
алармантан податак није само каратеристика општине Оџаци, већ и огромног 
дела Србије. 
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6. МИГРАЦИЈЕ 
 
Проблематика миграција није ни мало једноставна. Миграције представљају веома 
сложену друштвену појаву. Ова појава доводи по промена укупног броја 
становника, самим тим и густине насељености.  
 
У основи миграционих кретања евидентна су два подручја и то: подручје порекла 
и подручје досељавања. На основу овога, произилазе основне компоненте 
миграција, а то су: имиграција и емиграција. Имиграције подразумевају 
досељавање, док се процес исељавања сматра емиграцијом. 
 
Постоје различити и бројни критеријуми за поделу миграционих кретања. 
Најчешће се миграциона кретања деле на коначне и привремене миграције. Према 
узроку миграциона кретања се најчешће деле на економске и политичке 
миграције.  
 

Табела бр. 23 – Порекло становништва западнобачког округа по попису из 2011. 
године 

 

Извор: Републички завод за статистику 
 
 
На основу претходне табеле уочава се да је велики број  становника општине 
Оџаци емигрирао. Разлози емиграције у овом делу западнобачког округа су 
бројни. Наиме, општина се налази на највећој реци у држави. Поред тога, имала је 
веома развијену индустрију, али и примарну производњу.  
 
Поред националних емиграната, у општини Оџаци живе и емигранти из 
иностранства. Податке о томе показује наредна табела која се односи на цео 
Западнобачки округ (регион). 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Од рођења 

станује у 

насељу 

 

∑ 

Свега Досељено 

из другог 

насеља 

исте 

општине 

Досељено 

из друге 

општине 

истог 

округа 

Досељено 

из другог 

округа 

Непознат

о 

Западнобачк

и округ 
109.537 78.550 38.766 15.414 6.855 16.497 26 

Апатин 17.458 11.471 4.434 1.422 1.514 1.498 1 

Кула 26.122 16.979 8.303 3.016 919 4.368 3 

Оџаци 17.423 12.731 7.812 2.411 768 4.633 8 

Сомбор 48.534 37.369 18.217 8.565 3.654 5.998 14 
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Табела бр. 24 – Емигранти из иностранства по попису из 2011. године 

 
Западнобачки округ  Укупан број ино 

емиграната 
Емигранти из бивших 

република СФРЈ 
Емигранти из осталих 

држава 

Апатин 7036 6687 349 

Кула 8673 8168 505 

Оџаци 4911 4550 361 

Сомбор 19138 17994 1144 

Ивзор: Републички завод за статистику 
 
 

Табела бр. 25 – Број досељеног становништва на територији општине Оџаци у 
периоду од 1980. до 2011. године 

 
Оџаци 
 
Период 

Укупно досељено Досељено 
становништво из 
Србије 

Досељено 
становништво из 
иностранства 

Непознато 

Укупно  12.731 7.812 4.911 8 
1980 и раније 6.350 4.213 2.134 3 
1981-1985 749 569 178 2 
1986-1990 654 499 155 – 
1991-1995 1.702 341 1.358 3 
1996-2000 1.059 466 593 – 
2001-2005 612 454 158 – 
2006. и касније 894 768 126 – 
Непознат период 
досељавања 

711 502 209 – 

Извор: Републички завод за статистику 
 
 
У претходној табели дат је преглед броја емиграната на територији општине 
Оџаци. Највећи број долазака на овом поднебљу десио се је до 1980. године. Разлог 
томе лежи у процесу индустријализације, али и модернизацији средстава која 
служе за примарну производњу. Повећање броја емиграната на почетку 90-тих 
година последица је друштвених дешавања односно миграције становиштва из 
Хрватске и Босне и Херцеговине због ратних дешавања. 
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7. БРАЧНА СТРУКТУРА СТАНОВНИШТВА 
 
 Брачна структура становништва представља један од основних 
демографских показатеља. Ова структура је важна јер се управо унутар брачних 
заједница становништво репродукује. 
 
 Према важећим законским прописима у Републици Србији, брак је веза 
између два лица супротног пола. Двоје ступају у брачну заједницу ради креирања 
заједничког живота и стварања потомства. Брачна заједница је основ за стварање 
породице. У специфичним условима, иако нису законски регулисали однос, двоје 
могу имати брачни статус, односно живети у ванбрачној заједници. 
 
 Попис из 2011. године сматра се посебно битним, јер је то прва званична 
евиденција независне и самосталне Србије. Иако се на основу бројних других 
друштвених анализа могао претпоставити оквирни број и структура одређене 
скупине, исти је званични инструмент утврђивања стања једне нације. Тако на 
пример, исти је показао да је укупан број ожењених 2.499, док је примера ради број 
разведених жена био 279. Наредна табела управо је показатељ ставновништва 
према брачном стању и полу.  
 
 

Табела бр. 26– Становништво према брачном стању и полу 2011. године 
 

Пол ∑ Неожењен/ 

Неудата 

Ожењен/ 

Удата 

Удовац/ 

Удовица 

Разведен/ 

Разведена 

Непознато 

Мушки 3967 1157 2499 165 138 8 

Женски 4486 920 2512 762 279 13 

Извор: Републички завод за статистику 
 
 
 Када се посматрају подаци за целу општину Оџаци подаци су приказани у 
наредној табели. Наиме, само лица старија од 15 година могу засновати брачну 
заједницу. Од укупног броја становника општине Оџаци 26.382 многи и улазе у 
брачну структуру географско-политичке целине. Тако је, примера рад, укупан број 
ожењених у целој општини иносио 7.233 мушкараца. С друге стране, укупан број 
удатих женских особа износио је 7.221.  
 
 У наредној табели систематично су приказани подаци о становништву 
општине Оџаци, према томе да ли су ожењени односно удати, неожењени односно 
неудате, затим да ли се ради о удовцима или удовицама, разведеним особама или 
спадају у категорију непознато.  
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Табела бр. 27 – Становништво општине Оџаци према законском брачном статусу 
2011. године 

 
 ∑ 15-19 20-24 25-29 30-39 40-49 50-59 60 и 

више 

Просечна 

старост 

Оџаци  26.382 1692 1850 1912 3688 4141 5033 8066 xxx 

Мушки ∑ 12932 851 987 1049 1947 2068 2528 3502 xxx 

 Неожењен  4325 841 928 761 782 470 344 199 31,57 

 Ожењен  7233 6 56 273 1059 1421 1887 2531 53,80 

 Удовац  758 1 - - 2 17 94 644 72,33 

 Разведен  586 - 2 12 98 156 196 122 50,68 

 Непознато 30 3 1 3 6 4 7 6 44,00 

Женско ∑ 13450 841 863 863 1741 2073 2505 4564 xxx 

 Неудата  2717 817 682 390 330 196 122 180 29,27 

 Удата  7221 20 168 445 1264 1632 1841 1851 50,21 

 Удовица 2840 - 1 1 16 101 362 2359 7097 

 Разведена  641 - 9 22 128 137 174 171 51,44 

 Непознато 31 4 3 5 3 7 6 3 40,44 

Извор: Републички завод за статистику 
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8. ДОМАЋИНСТВА 
 
 Када је реч о типу становања треба нагласити да у општини Оџаци 
преовладава породични тип становања. Просечна величина домаћинства је испод 
3 члана, конкретније износи 2,89 чланова по домаћинству. 
 
 Насеље Оџаци је 2011. године бројало 3.352 домаћинстава. За разлику од 
пописа из 2002. године, просечан број чланова по домаћинству за 2011. годину 
износио је 2,63 члана. Пад у укупном броју становника проузроковао је и просечну 
величину домаћинства. У претходним редовима је наглашено да је просечна 
величина домаћинства изностила 2,89 чланова по попису из 2002. године.  
 
 

8.1. ПРОМЕНЕ БРОЈА ДОМАЋИНСТАВА 
 
 Број домаћинстава у односу на претходни, попис из 2002. године скоро да 
није промењен. У наредној табели могу се видети подаци који се односе на број 
домаћинстава општине Оџаци. Табела бр. 28 показује тренд повећања односно 
смањења броја домаћинстава, који није карактеристичан само за Оџаке, већ и целу 
Војводину и Србију, уопште.  
 
Табела бр. 28 – Кретање укупног броја домаћинстава општине Оџаци за период од 

1948. до 2011. године 
 

Година  
пописа 

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

Број  
домаћинстава 

8.851 9.585 11.086 11.690 12.122 12.596 12.443 11.073 

Општински центар 1.924 2.039 2.225 2.757 3.299 3.623 3.520 3.352 
Рурална насеља 6.927 7.546 8.861 8.933 8.823 8.973 8.923 7.721 

Извор: Републички завод за статистику 
 
 Када је реч о укупној територији општине Оџаци број домаћинстава је 
растао у периоду од 1948. до 2002. године. Први пад укупног броја домаћинстава у 
општини Оџаци забележен је 2002. године. За разлику од претходних пописних 
година 2002. године број домаћинстава на територији Општине смањен је за 153 
домаћинства. Тренд смањења броја домаћинстава настављен је и 2011. године 
када је забележено 11.073 домаћинства. У односу на претходну пописну годину 
број је смањен за чак 1.370. Значајан пад у укупном броју домаћинстава резултат је 
смањења броја домаћинстава у руралним насељима. Наиме, број домаћинстава у 
руралним насељима у 2011. години у односу на 2002. годину опао је за чак 1.202. 
 
 Претходна табела је слика настанка и развоја једне општине, која може 
имати карактеристике и мале и средње. Након Другог светског рата број 
домаћинстава је био далеко најнижи. На основу броја домаћинстава може се 
увидети и развој општине, покрајине и целе државе. Током два светска рата 
Србија је претрпела значајне губитке, не само у материјалном контексту, већ и у 
људству. Први светски рат је однео четвртину радно-способних мушкараца, а 
велики број оставио у категорију инвалида. Током кратког времена опоравка, 
Србија и тадашња Краљевина Југославија се опорављала, у смислу да се  
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друштвено – политичка ситуација одвијала и у нашу корист, па се то одразило и 
на број становника, односно број домаћинстава.  
 
 Посматрано из српске перспективе Оџаци су општина средње величине. 
Број домаћинстава, као што се може видети из података табеле број 28 растао је 
процесом индустријализације и друштвеног развоја Србије и Југославије. Од 1961. 
године број домаћинстава на сваких десет година се повећавао за по 500. Од 1961. 
до средине осамдесетих година политичка ситуација је била више него повољна. 
Логични след околности је да се са друштвеном стабилношћу повећава и број 
становника, односно домаћинстава. И поред очигледних мањих или већих 
проблема политичке природе у периоду од 1981. до 1991. године број 
домаћинстава у насељу Оџаци је порастао за 324. Након тога уследиле су године 
политичке и друштвене нестабилности. Привреда је била значајно заостала за 
светом, што није био случај до средине осамдесетих година. Политичка 
нетрпељивост елита шест држава које су чиниле федерацију довела је до ратних 
дешавања. Рат је проузроковао најгоре сценарије. Током почетних година 
последње деценије 20. века владао је хаос у друштву, привреди, политици. 
Логичан след околности био је и  пад укупног броја становника и тренд смањења 
демографских показатеља. Године 2002. попис је показао је да је број 
домаћинстава у насељу Оџаци опао у односу на 1991. годину. За 103 домаћинстава 
се је смањио број домаћинстава у поређењу ових двеју година. Почетак новог 
миленијума указао је на чињеницу смањења броја становника и да се институције, 
али и појединци морају озбиљно позабавити политиком наталитета. По 
последњем попису, број домаћинстава је опет опао у односу на претходно 
спроведен попис. У 2011. години општина Оџаци има 168 домаћинстава мање него 
2002. године.  
 
 

8.2 ДОМАЋИНСТВА ПРЕМА БРОЈУ ЧЛАНОВА 
 
 На основу наредне табеле јасно се уочава и потврђује стање о смањењу 
броја становника не само у Оџацима и Војводини, већ и генерално у целој Србији. 
Наиме, број домаћинстава која имају само 2 члана доминирају у овој 
класификацији након распада Социјалистичке Федеративне Републике 
Југославије. Углавном је реч о тзв. старим домаћинствима. Слична је ситуација и са 
домаћинствима која имају само једног члана. Реч је о старијима који су остали на 
селу, а који немају наследнике или су исти напустили Оџаке. Овај тренд присустан 
је на територији целе Србије, јер је младо радно-активно становништво окренуто 
урбаним дешавањима и пословима везаним за град.  
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Табела бр. 29 – Број и структура домаћинстава у општини Оџаци  
по пописима из 1971, 1991. и 2011. године 

Извор: Републички завод за статистику 
 
 Број домаћинстава који имају 5 односно 6 чланова у 2011. години износи 
1.333. У тој скупини углавном доминирају ромска домаћинства односно 
домаћинства која су се у више генерација определила за пољопривредну 
делатност и останак у родном крају. Како расте број домаћинстава са једним 
чланом тако се и просечан број чланова по домаћинсту смањује.  
 
 
Табела бр. 30 – Просечна величина домачинства у опшштини Оџаци по пописима из 

1971, 1991, и 2011. године 
 
 
 
 
 
 
 

Извор: Републички завод за статистику 
 
 
 На основу претходне табеле јасно се види пад просечног броја чланова 
домаћинства. На врхунцу индустријског развоја у општини Оџаци, значи током 70-
тих година прошлога века просечан број чланова по домаћинству износио је 3,39. 
На почетку друге деценије 21. века просечна број је пао на тек 2,72 члана по 
домаћинству. 
 
 Просечан број чланова домаћинстава на територији самог насеља Оџаци у 
2011. години у односу на 1991. годину смањен је за 0,3. Оно што је 
карактеристично у поређењу ових пописних година је и чињеница да је број 
домаћинстава која су имала 4 члана у породици значајно опао у 2011. години – за 
326 домаћинстава. (детаљније у књигама пописа становништва 2011. и 1991.) 
 
 Број домаћинстава одређене регије (државе) један је од основних пописних 
параметара. У западнобанатском округу где Оџаци припадају структура 
становиштва је следећа:  
 
 

 
 
 

Број чланова 1 2 3 4 5 6 и више чланова 

Број домаћинства 2011 2.648 3.099 2.045 1.948 826 507 

Број домаћинстава 1991. 2.112 3.480 2.364 2.869 1.068 703 

Број домаћинстава 1971. 1.278 2.323 2.696 3.053 1.326 1.012 

Година Просечан број чланова 

2011. 2,72 

1991. 2,93 

1971. 3,39 
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Табела бр. 31 – Домаћинства према броју чланова Западнобачком округа по попису 
из 2011. године 

Број чланова домаћинства Број домаћинстава 

1 16.425 

2 18.808 

3 13.380 

4 12.397 

5 4.865 

6 и више чланова 3.013 

Укупно 68.888 

Извор: Републички завод за статистику 
 
 На основу претходне табеле уочава се да највећи број домаћинстава у 
западнобачком округу има два члана. Табела број 32, која следи, показује однос 
домаћинстава која се налазе у градском насељу и осталим насељима. Када су у 
питању градска домаћинства, највећи број истих има, такође, два члана. Иста је 
ситуација и са тзв. осталим насељима. 
 
 

Табела бр. 32 – Број домаћинстава западнобачког округа према броју чланова и 
према врсти насеља по попису из 2011. године 

 
Број чланова домаћинства Градско насеље Остала насеља 

1 8.560 7.865 

2 9.961 8.847 

3 7.502 5.878 

4 6.896 5.501 

5 2.483 2.382 

6 и више чланова 1.422 1.591 

Укупно 36.824 32.064 

 
Извор: Републички завод за статистику 
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ЗАКЉУЧАК 
 
 На основу свега изнетог у раду могу се извући одређени закључци о 
демографским карактеристикама и променама које су обележје Оџака у 
претходних шест и по деценија. Наиме, насеље Оџаци се може окарактерисати као 
старо насеље, јер је организовани облик друштвеног живота, писано забележен 
још давне 1557. године. Још у 16. веку постојала је добро организована заједница 
која се бавила различитим пољопривредним активностима.  
 
 Повољан географски положај Оџацима је обезбедила једна од највећих река 
у Европи – Дунав. С једне стране, Дунав је омогућио једноставнију комуникацију, 
пре свега саобраћајну у време када је речни саобраћај био доминантан облик 
превоза робе и људи, са остатком региона и развијене Европе. Из друге 
перспективе Дунав је и отежавао живот јер је веома често плавио плодне оранице 
и наносио неквалитетан материјал на плодно тле, што је за доминанти примарни 
сектор било веома погубно. 
 
 Након, политички турбулентног 19. и прве половине 20. века Оџаци 
добијају садашње стање. Током 19. века, али и генерално кроз историју, због 
близине Дунава ово мало насеље је било поприште и главна саобраћајница многих 
освајача и императора. Из тог разлога постоји велики број назива (имена) овог 
насеља, насељу су име давали Срби, Турци, Немци, Мађари.  
 
 Окончањем Другог свестког рата Оџаци почињу да се индустријски 
развијају. Таква ситуација не чуди, јер је политичка елита тадашње федерације 
имала за циљ обнову порушене државе, а једино је индустријска производња 
могла да учини такав напредак.  
 
 Имајући у виду историјски карактер, друштвено – економски живот 
наставио је традицију која је била започета уназад неколико векова, с тим да су се 
сада користила скоро сва индустријска достигнућа и изуми савремене индустрије. 
Наиме, настављена је традиција производње и прераде канапа и ужарије. Ова 
производња сврстана је у домен текстилне индустрије где су се производили 
најсавременији производи за текстилну индустрију. Ова индустрија је била 
посебно развијена на целој територији Југославије. Оџаци су имали веома добру 
сарадњу са текстилним градовима с југа Србије, пре свега Лесковцем, Нишом и 
Врањем. До средине 60-тих година комплетна привредна активност Оџака је 
индустријализована. Поред текстилне, развијала се је и прехрамбена, металска, 
хемијска, грађевинска и графичка индустрија. Овај развој условио је отварање 
једне од специјалних техничких образовних институција – Техничка школа тврдих 
влакана. Ова средња школа отворена је због потребе развоја индустрије и била је 
водећа образовна институција до почетка 90-тих година прошлога века.  
 
 Развој, у генералном смислу речи пратио је и повећање броја становника. 
Оџаци су мултикултурално насеље из више разлога. Историјски, били су место у 
којем је већинско становништво, у различитим временима било српско, па 
мађарско, затим су Немци извршили колонизацију због својих политичко – 
економских планова на Балкану. Не треба занемарити ни турски утицај пре 19. 
века.  
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 Након окончања Другог светског рата, утврђивања граница и подела 
територије, као и сва друга места у тадашњој Југославији Оџаци почињу да бележе 
повећање броја становника. Оваква ситуација последица је, сматрају неки 
социолози и географи, ратних дешавања јер је велики број становника страдао у 
ратном таласу. Поред тога и процес насељавања из других крајева, посебно 
јужносрпских имао је утицаја на повећање броја становника. Међутим, оно што је 
неоспорно је чињеница да се број становника повећавао са друштвено – 
економским напретком.  
 
 Упоређујући укупан број становника може се закључити и увидети следеће 
стање ствари. Број становника општине Оџаци био је у константном порасту у 
периоду од 1948. године до 1961. године. Након тога бележи се благи пад у 
популацији на укупној територији општине. Међутим, у самом насељу Оџаци 
популација је расла све до 1991. године. То је последица индустријализације и 
преласка ставновништва  са пољопривредне на индустријске послове. Након 1991. 
године број становника почиње да опада. Разлози су многобројни. Као најбитнији 
могу се навести друштвена криза и неприлагодљивост на глобалне промене.  
 
 Још један показатељ да је економски развој главни покретач демографских 
промена је и делатност ангажовања радно-активног становништва. Како се 
привреда Србије и Југославије развијала тако се радно-активно становништво 
„пресељавало“ из пољопривреде у индустријску производњу, а касније и услужне 
делатности. 
 
 Већинско становништво Оџака углавном су сачињавали Срби. Поред Срба, 
Мађари, Словаци и Роми били су значајнија друштвена група становништва из 
перспективе националности становиштва.  
 
 Генерално, број становника Републике Србије је у опадању. Демографи и 
социолози напомињу да се то може закључити и из неких других података, а не 
општим пописом. Наиме, број уписане деце у први разред основне школе, као и 
број уписаних средњошколаца у први разред може бити квалитативно-
квантитативни показатељ промене броја становника.  
 
 Генерални закључак који се може извести је следећи: Демографске промене 
општине Оџаци у периоду од средине 20. века до последњег пописа прате тренд 
комплетне демографске слике Србије која је директно пропорционална са 
друштвено – економским развојем. 
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