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Увод 
 

 

Општина Панчево налази се на крајњем југозападном делу Баната, и 

административно припада јужно-банатском округу и АП Војводини. Највеће насеље и 

општински центар представља Панчево, док поред њега постоји још тринаест насеља. 

Међутим у пописима се обрађују њих десет и поред општинског центра постоје још и: 

Банатски Брестовац, Банатско Ново Село, Глогоњ, Долово, Иваново, Јабука, Качарево, 

Омољица и Старчево. Три насеља која се не обрађују по поисима су Скорбара, Војловица 

и Стари Тамиш. Изузев Панчева, градска насеља су још и Качарево и Старчево.  

Мастер рад се састоји од 12 међусобно повезаних поглавља, поред увода, закључка 

и литературе. Главна тема рада су друштвено-географска обележја насеља у општини 

Панчево у другој половини XX и на почетку XXI века. Међутим, како би стекли праву 

слику о демографској слици овог подручја, морамо обрадити и природно-географске 

карактеристике простора и видети у којој мери утичу на демографску слику општине.  

У првом делу рада обухваћене су најзначајније компоненте природно-географских 

карактеристика, од рељефа, климатских, хидролошких карактеристика и педолошког 

покривача итд. Указано је на повољност географског положаја општине и њене 

повезаности са околним регијама и великим градовима. Преко климатских, хидролошких 

и педолошких карактеристика приказане су могућности и повољности за или против 

насељавања на подручју општине. 

У другом делу мастер рада акценат је бачен на друштвено-географске 

карактеристике поменутог подручја. Указано је на најстарије трагове насељености на 

подручју општине и дата кратка историја настанка и мењања назива општинског центра. У 

овом делу се још спомиње и насељавање, број и територијални размештај становништва 

по насељима. Значајан је и део природног кретања становништва, који нам даје увид у 

пораст или пад популације у одређеном временском периоду и указује на природну 

репродукцију становништва. Механичко кретање, и то унутрашње, на простору општине 

је као и на простору целе бивше СФРЈ било значајно у другој половини XX века, да би 

данас тај примат преузеле миграције ка иностранству. Такође, представљене су и 

најважније структуре становништва, како биолошке, тако и социо-економске. На основу 

полне и старосне структуре одредићемо стадијум демографске старости општине. Преко 

приказа социо-економских струкутра становништва, одредићемо структуру становништва 

која је значајна са привредно-економског аспекта и дисперзије потенцијалне радне снаге. 

У последњим поглављима рада, обрађене су и теме везане за националну припадност 

становништва општине, где је акценат бачен на најбројније групе становништва које 
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учествују у укупном броју становнишва. Последња два наслова су домаћинства, у којем је 

дат упоредни преглед броја домаћинстава и њихова величина у периоду 1948 – 2011. 

година, и насеља, где су нешто детаљније приказана градска и највећа сеоска насеља са 

историјом и основним морфолошким и функционалним карактеристикама. 

У раду су највише коришћени подаци преузети из пописа Републичког завода за 

статистику. Они су обрађивани путем различитих врста метода: анализе, синтезе, 

дескрипције, компарације и статистичке методе. 
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1. Географски положај општине Панчево 

 

 

Општина Панчево је општина у Републици Србији. Припада АП Војводини и 

обухвата крајњи југозападни део Јужно-банатског округа. Налази се између 44˚40ˈ 45˚02ˈ 

северне географске ширине и 20˚30ˈ и 20˚56ˈ источне географске дужине. По подацима 

пописа из 2011. године, општина има 123.414 становника. Према подацима из 2004. 

године, територија општине Панчево заузима 757 km² (Лукић, 2011), од које на обрадиво 

(пољопривредно) земљиште отпада 63.225 ha, док на шумско отпада свега 1.085 ha. 

Центар општине је град Панчево, које по попису из 2011. године има 76.203 становника. У 

општини се налази тринаест насеља од којих је највеће Панчево, а значајна су још и 

насеља Банатски Брестовац, Банатско Ново Село, Глогоњ, Долово, Иваново, Јабука, 

Качарево, Омољица и Старчево. 

Подручје општине Панчево у морфолошком смислу карактеришу 3 области: 

 Ниска алувијална раван са котама терена 69-73 метара надморске висине. 

Ови терени су нижи од нивоа великих вода, Дунава и Тамиша и бране се од 

поплава одбранбеним насипима.  

 Већи део површине општине припада јужнобанатској лесној тераси са котом 

терена од 76-82 метара надморске висине. Лесна тераса представља залеђе 

алувијалних равни Дунава и Тамиша. 

 Изнад јужнобанатске лесне терасе издиже се лесна зараван са котом терена 

око 100 метара надморске висине која представља обронке Делиблатске 

пешчаре. 

Град Панчево се налази на 77 m надморске висине, и то на координатама 44°54′ 

севернe географске ширине и 20°40′ источне географске дужине. Налази се 18 km 

североисточно од Београда, главног града Републике Србије, на ушћуТамиша у Дунав.  

Положај уз леву обалу Дунава, који је од давнина важио за регионални и 

трансевропски пут, близина важних републичких и регионалних путева, условио је 

повољан географски положај како целокупне општине, тако и града Панчева. 

На слици 1 приказан је географски положај општине Панчево. 
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Слика 1. Положај општине Панчево 

Извор: https://sh.wikipedia.org/wiki/Opština_Pancevo 

 

Од Панчева главни град републике – Београд, удаљен је свега 15-ак километара, 

док је регионална пруга Београд-Ниш-Солун/Софија удаљена 20-ак километара. Близина 

Дунава као велике пловне реке,а такође и Тамиша, који је на делу код Панчева делом 

плован, утиче на стратешки положај Панчевачке општине. Све ово условило је главне 

функције Панчева као значајног индустријског центра. 

 

 

Слика 2: Положај општине Панчево у Републици Србији 

Извор: http://www.pancevo.org/opancevu 
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2. Физичко-географске карактеристике 

 

2.1. Геолошка грађа и рељеф 

 

 

Територија општине Панчево припада крајњем јужном делу дна Панонског басена. 

Овакав положај општине, одредио је особености геолошке грађе и рељефа, тако да су на 

овом простору најзаступљенија алувијална земљишта, лесна земљишта, различити 

шљуннкови и пескови. 

 

 

Слика 3: Геолошка карта Панчевачке општине 

Извор: http://www.ekourb.vojvodina.gov.rs 

 

 

Највеће пространство заузима Панчевачка лесна тераса, која припада делу јужне 

банатске лесне терасе. Простире се од Уздина, где је најјужа, па се наставља према 

Панчеву, затим на исток до линије која везује Делиблато с Гајем. Назив је добила према 

највећем насељу (Панчеву) на правцу свог простирања. Састављена је  од сувоземног и 

барског леса. Копненог леса има код Панчева, Војиловице, Старчева и Качарева. Моћност 

(дебљина) леса на тераси је различита. Најмања је на северу а највећа на југу и варира од 1 

до 3 метра. На овом простору у лесу се не јављају смеђе зоне што је главна геолошко-

геоморфолошка разлика између лесне терасе и лесне заравни. Лесне заравни имају бар два 
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хоризонта, растављена смеђом зоном, а лесна тераса један слој без смеђе зоне. 

(Давидовић, Миљковић, Ристановић, 2003). 

Друга по пространству јесте алувијална раван Дунава, која је у Панчевачкој 

општини представљена тзв. Панчевачким ритом. Координате рита су: 44˚60ˈ и 45˚06ˈ 

северне географске ширине и 20˚18ˈ до 20˚39ˈ источне географске дужине. Дужина рита у 

правцу северозапад-југоисток износи негде око 30 km, а највећа ширина је 18 km 

(Давидовић, Миљковић, Ристановић, 2003), док се надморска висина рита креће од 69,5 до 

80 m. Панчевачки рит састављен је највећим делом алувијалним наносима Тамиша и 

Дунава и мањим делом лесним наслагама.  

Плеистоцени шљункови и пескови и други кластични, невезани седименти, налазе 

се у површинском слоју и различите су, знатно мање моћности. 

За формирање рељефа Панчевачке општине, најзначајнији је период после отицања 

Панонског мора. Превасходни агенс формирања рељефа овог дела Баната је био Дунав. 

Цела област је престављена равницом (Панонска низија), која је испресецана речним 

коритима, каналима и рукавцима.  

Површински рељефни облици настали су радом флувијалне ерозије и акумулације. 

У ближој геолошкој прошлости, реке Панонског басена биле су богате водом, носиле су 

велике количине наноса и суспендованих честица и вршиле акумулацију материјала на 

местима где је њихова транспортна моћ слабила. Тако су настале основне рељефне форме 

на овом делу Панонске низије, међутим са доста малим висинским разликама, па се 

облици једва могу приметити на терену.  

Најзначајнији су облици створени речном ерозијом,а то су речна острва и аде, а 

мање значајне су и греде које се јављају као узвишења у алувијалној равни Дунава настала 

акумулацијом речног наноса. 

Поред природних облика рељефа, на овом простору јављају се и млађи рељефни 

облици настали радом човека. То су хумке и одбрамбени насипи. Хумке су мала, вештачки 

подигнута узвишења која су у прошлости служила као споменици, заштита рибараима 

поред река, утрвђења итд., најчешће састављени од песка. Насипи су бедеми који 

окружују и штите Панчевачки рит од високих вода Тамиша и Дунава. 

Потребно је поменути још један ток, речицу Наделу. Њено ушће је између Старчева 

и Омољице и са лесне терасе се улива у Дунав. Њено првобитно ушће било је источно од 

Старчева, где је у то време Дунав имао своје корито. Померањем Дунава према југозападу, 

Надела се изливала у алувијалну раван Дунава и претворила је у мочвару. Касније је 

мелиорационим радовима добила своје канализовано корито. 
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2.2. Климатске карактеристике 

 

 

Град Панчево припада простору умерено континенталне климе коју карактеришу 

дуга и топла лета и јесени, благе зиме и кратка пролећа. Међутим, последњих година овај 

климат трпи извесне промене, па се о клими овог дела Панонске низије може причати као 

о измењеном степско континенталном подручју. Посебну специфичност климе 

представља кошава, јак и сув ветар који траје и један, два, седам, ређе до три недеље. 

Најчешће дува у рано пролеће и позну јесен, а достиже брзину око 100 km на час. У 

хладном периоду јављају се зимски северац и северозападни ветар који доноси дуготрајне 

кише, а лети изненадне пљускове. Локални услови на овом подручју одређени су 

близином велике водене површине реке Дунав као и могућношћу слободне хоризонталне 

циркулације ваздуха због равничарског терена. 

Просечна средња годишња температура ваздуха у Панчеву износи 11.3ºC. 

Најтоплији месец је јул са просечних 21,8ºC, затим следи август са 21,5ºC и јун са 20,2 ºC. 

Најхладније је у јануару са просечних -0,4 ºC, а то је и једини месец у години када је 

средња месечна температура негативна. Годишња амплитуда средњих месечних 

температура у Панчеву износи 22,2 ºC. (http://www.ekourb.vojvodina.gov.rs). 

У табели (Табела 1) приказане су средње месечне и годишње вредности 

темпаратуре ваздуха у Панчеву за период 1961.-2002. год. 

Табела 1 : Средње месечне и годишње вредности темпаратуре ваздуха  

Панчева (период 1961.-2002.) 

 Месец 

I II III IV V VI VII VII IX X XI XII God. 

Просек -0,4 2,0 6,3 11,7 17,1 20,2 21,8 21,5 17,2 11,7 6,0 1,2 11,3 

Макс. 3,7 7,3 10,7 15,5 19,7 22,8 24,8 26,4 21,2 16,3 11,3 5,0 13,4 

Година макс. 1983. 2002. 2001. 2000. 2002. 2000. 1988. 1992. 1994. 1966. 1963. 1985. 2000. 

Мин. -6,7 -4,0 0,6 7,5 13,8 18,1 19,3 17,7 13,6 8,5 0,8 -3,0 10,2 

Година мин. 1964. 1985. 1987. 1997. 1991. 1974. 1979. 1976. 1996. 1974. 1988. 2001. 1978. 

Извор: http://www.ekourb.vojvodina.gov.rs 

 

Из приказане табеле можемо извући закључак да се максималне температуре 

јављају на почетку XXI века, док су најниже температуре просечно бележене 

седамтесетих година XX века, што је у складу са тврдњом да се климат полако мења у 

степско континентални. 



 

10 
 

Просечне годишње количине падавина у Панчеву износе 622,5 mm. Годишња 

расподела падавина је таква да је максимум у јуну (84,6 mm), а минимум у фебруару (35,0 

mm) . Највише падавина за подручје Панчева има лето 178,7 mm, а најмање јесен – 132,2 

mm. Просечно на подручју Панчева највише падавина у току једног дана буде у јуну – 

30,5 mm, а најмање у фебруару 10,9 mm. Апсолутни максимум је забележен 15. јула 1955. 

године и износио је 94 mm. Висина падавина у вегетационом периоду (април-септембар) 

износи 337 mm, што се може сматрати повољним.  (http://www.ekourb.vojvodina.gov.rs). 

Просечна дневна облачност (изражена у десетинама покривености неба) у Београду 

у току године износи 5,4. Највећа облачност је у децембру (7,1) а најмања у августу (3,7). 

У току посматраног периода масец са највећом облачношћу је био децембар 1969. године 

(9,4), а са најмањом август 1992. године (1,7). Облачност на подручју Панчева износи 52 % 

покривености неба. Најведрији месец је јул са просеком 316 часова, а најоблачнији 

децембар, са 63,7 часова. Годишња сума осунчавања је 2.181 час.  

(http://www.ekourb.vojvodina.gov.rs). 

 

Слика 4: Ружа ветрова по годишњим добима на простору града Панчева 

Извор: http://www.ekourb.vojvodina.gov.rs 

У јужном Банату су најчешћи ветрови из правца југоистока. Ови ветрови дувају у 

зимској половини године. То су уједно и најснажнији ветрови са просечном брзином од 

4,6 m/s. На другом месту су ветрови из правца северозапада. Они су исто снажни и 

незнатно заостају за југоисточним. Дувају у топлијој половини године и брзина им је 4,3 

m/s. На трећем месту су ветрови из западног правца. Они се јављају најчешће у летњем 

делу године, мада понекад и током зиме. На четвртом месту су источни ветрови. 

Најдоминантнији је кошава, док остали ветрови немају велики значај за привредну 

активност и живот људи. 
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Северозападни и западни ветрови редовно доносе падавине. Југоисточни (кошава) 

је сув. Неповољно утиче на јесење и пролећне усеве. Северац, ветар из северног 

квадранта, редовно најављује хладно и суво време. У јужном Банату, током летње 

половине године, појављују се изненадни снажни ветрови, олује, чије се јачине крећу од 7 

до 12 степени Бофорове скале. Ови ветрови редовно наносе материјалне штете. 

 

 

2.3. Хидрографске одлике 

 

 

Подручје града Панчева обилује, како површинским тако и подземним водама. 

Подземне воде се могу поделити на плитке (фреатске) и дубоке (артешке) издани. 

Површинске воде могу се посматрати као природне (Дунав, Тамиш, Надела и Поњавица) и 

вештачке (мелиоративни канали и вештачка језера). 

Најзначајнији хидрографски објекти на подручју општине представљени су рекама 

Дунав и Тамиш, који је са западне стране уоквирују , док од других површинских вода 

издваја се и мала речица Надел, са источне стране, која настаје дренирањем подземних и 

сакупљањем површинских вода. 

Дунав представља југозападну границу општине. На самом улазу у град гради 

велики меандар према северу и ту постоје два већа и два мања паралелна тока и између 

њих речна острва Форконтумац, Штефанац и Чакљанац. Око два километра низводно од 

ушћа Тамиша налази се Старчевачка Ада уз леву обалу. Код Иванова се налази други 

рукавац Дунава, који опкољава истоимено острво. У овај рукавац се улива Надела.  

Тамиш је река која извире у северним деловима румунских Карпата у делу који се 

зове Цернеи Планине (Cernei Mountains). Пролази кроз цео Банат а ушће му је код 

Панчева где се улива у Дунав. Укупна дужина, од извора па до ушћа реке Тамиш износи 

359 km. Од 359 km у румунском делу се налази 241 km, а у српском делу 118 km. 

(http://www.ekourb.vojvodina.gov.rs). 

Водостај Дунава и Тамиша посматра се свакодневно на водомерној летви чија је 

„0“ на коти 67,33 m. Апсолутни минимум водостаја је на коти 66,03 m, а максимум на 

74,87 m, те је апсолутна амплитуда 8,84 m. У време малих вода реке имају улогу дренаже 

приобалног подручја, а у време великих (пролећних) вода ниво је виши од приобалног 

подручја и ствара успор у режиму подземних вода. 
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2.4. Педолошке одлике 

 

 

Узимајући у обзир основне педогенетске чиниоце (геолошки састав земљишта, 

климатске прилике, хидрографске особености, као и деловање чинилаца органске 

природе), формирано је такво земљиште које се у основи може окарактерисати као веома 

добро за пољопривредну прозводњу. 

Педолошка заступљеност педолошких типова тла у Банату, којем припада и 

општина Панчево, је следећа: 

 Чернозем  ........................................................................... 43,57 

 Ливадска црница ............................................................... 17,59 

 Ритска црница (смоница) .................................................. 17,21 

 Алувијлно и дилувијално земљиште ................................ 9,38 

 Слатко земљиште .............................................................. 4,97 

 Гајњаче .............................................................................. 2,69 

 Рендзине и парарендзине .................................................. 0,68 

 Смонице ............................................................................. 1,69 

 Иницијално земљиште и смеђа  

степска земљишта на песку .............................................. 2,22 

( Попов, 1984 ). 

Састав земљишта на територији града Панчево обележава присуство више 

различитих педолошких чланова, од којих су најважнији:  

 карбонатни и песковити чернозем;  

 ливадска црница;  

 ритска црница;  

 алувијална земљишта;  

 слатинаста земљишта. 

Чернозем је најраспрострањенији тип земљишта, који са својим подтиповима 

захвата око 70% територије општине. Њега карактеришу веома добре физичко-хемијске 

особине, које га сврставају у ред најквалитетнијих земљишта високих производних 

потенцијала. У панчевачкој општини најраспрострањенији је карбонатни чернозем, који 

доминира атарима Качарева, Јабуке, Глогоња, Панчева и Омољице. Песковити чернозем 

простире се на знатно мањим површинама у вишим деловима лесне заравни, у атарима 

Долова и Банатског Новог Села. Ливадска црница припада групи интразоналних 

земљишта у чијем је стварању битну улогу имао рељеф. Овај тип земљишта заузима 

простор између Банатског Новог Села и Долова. Ритска црница представља хидрогено 
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земљиште које је производ површинских и подземних вода у пределима обраслим барском 

вегетацијом. Спада у минерално-барска земљишта са неповољним физичким особинама. У 

општини Панчево издвајају се три варијетета: - лаке, - тешке и - заслањене црнице. 

Распрострањене су највише на инундационим теренима поред Дунава, Тамиша, Наделе и 

других река. Алувијална земљишта настала су таложењем речног насипа током алувијума, 

а стварају се и сада депоновањем речног наноса. Удаљавањем од речног корита ова 

земљишта се мењају под утицајем услова рељефа и хидрографије. Алувијална земљишта 

заузимају релативно велике површине у ширем појасу поред Дунава и ужој приобалној 

зони Тамиша и Наделе. Слатине су земљишта настала под утицајем семи-аридне климе 

Панонске низије, у условима периодичног прекомерног влажења земљишта и са 

непропустљивим подземним слојем кроз који соли натријума не могу проћи, већ се 

капиларно подижу до површине земљишта и тамо нагомилавају. 

У хидрогеолошком погледу постоје две различите области. Испод непропусног 

слоја глине постоји изданска зона која је у директној комуникацији са реком Дунав као 

залеђем. Друга хидрогеолошка област је пешчани нанос који формира друга водена раван. 

Она настаје као производ сливања свих вода површинског порекла, као и делом од 

изданске зоне која се под притиском филтрира кроз повратни слој, а делом кроз 

одбрамбени насип према реци Дунав.  

 

 

Слика 5: Педолошка карта општине Панчево 

Извор: http://www.ekourb.vojvodina.gov.rs 
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3. Најстарији трагови насељености 

 

 

Повољан географски, геостратешки и геополитички положај општине Панчево, 

условио је веома добре услове за живот и насељавање човека на овом подручју. Бројни 

архелошки и историјски локалитети, како у самом граду Панчеву, тако и у његовој 

околини, указују на давнашњу насељености и на континуитет у насељености општине. 

Вишеслојни налази из неолита, енеолита, бронзаног и гвозденог доба (Бахманова и 

Милорадовићева циглана): материјални остаци културе Дачана: сарматске некрополе, 

налази вила рустика из доба римског провинцијала, аварска појасна гарнитура: налази из 

доба сеобе народа и словенске материјалне културе IX и X века (Најева циглана), 

потврђују интензивно насељавање овог подручја.  

Најстарији трагови насељености на подручју општине представљени су 

,,Старчевачком кулутуромˮ (5300 – 4400. г.п.н.е.) (Павловић, 1998).  

Археолошки локалитет Старчево се налази на левој обали Дунава, 8 km од 

Панчева, северозападно од села Старчева. Због изузетног значаја откривених налаза 

(нарочито специфичне керамике сликане белом, црном и црвеном бојом), култура старијег 

неолита на простору централног Балкана добила је име старчевачка култура. Први налази 

јавили су се још 1912. године приликом ископавања за потребе циглане. 

 

 

Слика 6: Подручје простирања Старчевачке културе 

Извор: https://sh.wikipedia.org/wiki/Starčevačka_kultura 
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На овом локалитету откривене су земунице, пречника 2-6 m, кружног и 

елипсоидног облика, од којих су две садржале пећи. У самом насељу, међу земуницама је 

пронађено неколико гробова, као и бројни предмети, камено и коштано оружје и оруђе. 

Проучавање специфичне старчевачке керамике и њених веза са сликаном керамиком 

неолитских култура у Подунављу, Грчкој и Блиском Истоку омогућава откривање праваца 

кретања првих носиоца неолитских култура у нашим областима. Старчевачка култура је у 

својој најмлађој фази, периоду старијег неолита, била паралелна са винчанском културом. 

Најновија истраживања говоре да је поред старчевачког насеља из 5000. године п.н.е.било 

и једно гвозденодопско насеље које подразумева 2000. годину п.н.е. Такође, откривен је и 

четврти скелет који припада периоду из Старчевачке културе. 

Старчевачку културу на подручју Србије заменила је ,,винчанска култураˮ, а на 

подручје Вучедола након ње долази ,,баденска култураˮ. 

Град Панчево, као доминантно насеље на простору општине, током своје дуге 

историје више пута је мењао своје име. Најстарији назив насеља које се налазило на месту 

данашњег Панчева, на ушћу Тамиша у Дунав, јесте Панука. Због честих промена 

господара (Римљани, Келти, Хуни, Авари, Словени, Мађари, Татари, Турци, Немци) често 

се мења и назив овог стратегијско важног места. 

Други називи града потичу из X века, тачније 972-997. године и гласе ,,Пануцеаˮ и 

,,Паночаˮ, који се налазе у списку утврђења из доба владавине Гезе I. Затим се јављају још 

и називи ,,Бансифˮ који потиче од арапског географа Абу Абдулаха Мухамда ел Идрисија, 

који га 1153. године наводи у свом делу ,,Познавање Балканског полуострваˮ, ,,Панчалˮ, 

који наводи Матија Талоци, ,,Пансегˮ који спомиње француски племић Бертран де ла 

Брокијер, ,,Пајчоваˮ који се налази у рукопису арапског писца Мехмеда Сипахи Заде, 

,,Панз Оваˮ, назив који потиче од турског путописца Евлије Челебије када је 1660. године 

путовао кроз Панчево, ,,Чомваˮ који је Панчеву дао генерал Флоримунд Клаудије Мерси, 

после протеривања Турака 1716. године и ,,Панчоваˮ, који је Панчево носило за време 

владавине Аустријанаца и Мађара. (Лукић, 2011). 
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4. Насељавање, број становника и територијални размештај 

 

У средњем веку Панчево је припадало ковинској жупанији. После Пожаревачког 

мира и ослобођења од Турака 1716. године, цео Банат улази у састав Аустро-Угарске 

монархије као аутономна област под називом Тамишки Банат. Тада почиње нагло 

насељавање ових крајева. Велики број српских породица досељава се у Панчево из 

Темишвара и околине, а досељавају се и Немци из Франачке. На крају XVIII века Панчево 

је имало 4.588 становника, године 1855. имало је 12.845 становника, док је на почетку XX 

века, тачније 1910. године бројао преко 20 хиљада – 20.201 становник. (Панчевачки водич 

92, Панчево 1992, Становништво, пол и старост, подаци по насељима. Подгорица: РЗС, 

2004). 

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

одређеном простору и који се током времена мења у квантитативном смислу. Дакле, ова 

демографска категорија првенствено посматра промене у укупном броју становника на 

одређеној територији (општина, округ, покрајина исл.) или насељу (село, приградско 

насеље, град идр.) и, најчешће, у одређеном временском периоду. (Голубовић, Кицошев, 

2004). У свим резултатима пописа становништва, укупан број станонвика је први и 

основни податак. 

Становништво представља скуп људи који живи на одређеној територији и 

представља најважнији друштвено-географски елемент који условљава развој привреде и 

насеља.(Ђорђевић, 2016). Становништво и његове одлике веома су подложне променама 

које понекад могу бити веома динамичне. 

На кретање становниства општине Панчево утицали су многи фактори. У првом 

реду географски положај, а затим и природни, историјски и економски фактори, војни, 

политички, природно и механичко кретање становништва. Манифестују се у виду раста 

или пада укупне популације, а анализирају се на основу резултата пописа спроведених на 

датој територији. 

Географска позиција Баната и Панчева, као и историјске прилике у XVIII и IXX 

веку знатно су утицале на састав и бројност становника општине. Миграторне струје су 

долазиле из различитих праваца: са северозапада и севера (Немци, Словаци, Мађари), 

североистока и истока (Румуни, Бугари), и југа (Срби, Грци, Роми). Територија општине 

била је и остала густо насељена за војвођанске прилике. 
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Табела 2 : Упордни преглед броја становника у периоду од 1948. до 2011. године 

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

Ребублика 

Србија 
6.527.583 6.978.119 7.641.962 8.446.726 9.513.686 7.822.795 7.498.001 7.186.862 

Јужно-

банатски округ 
279.092 292.125 320.187 331.285 340.189 328.428 313.937 293.730 

Општина 

Панчево 
70.943 76.283 93.744 110.780 123.791 125.201 127.162 123.414 

Градска 

насеља 
39.440 44.322 59.325 76.221 86.622 88.475 92.326 90.776 

Остала насеља 31.503 31.960 34.419 34.559 37.169 36.786 34.836 32.638 

 % 

Градска 

насеља 
55,6 58,1 63,3 68,8 70,0 70,7 72,6 73,6 

Остала насеља 44,4 41,9 36,7 31,2 30,0 29,3 27,4 26,4 

Извор: РЗС (2014), Упоредни преглед броја становника 1948.-2011., књига 20 

На основу података из Табеле 2 можемо закључити да од послератног пописа 1948. 

године па све до пописа 2002. године, број становника на територији општине Панчево се 

увећавао и то са 70.943 становника 1948. године на 127.162 становника у 2002. години. 

Разлике између сеоских и градских насеља, најмање су 1948. године, где су градска 

насеља бројнија за само 12,2%, док су највеће по последњем попису 2011. Године и 

износи 47,2% у корист градских насеља. Највећи пораст бележи се до пописа урађеног 

1981. године, што је у сагласности са текућим процесом индустријализације и 

урбанизације, док се слабији пораст, стагнација и депопулација јавља касније (1991 – 2002 

– 2011. године) у сагласности са трендом на републичком нивоу. Разлози за овакво 

кретање јесте и распад СФРЈ и ратно стање у целој држави, као и веома тешка социјална и 

материјална ситуација.  

Табела 3: Пораст/пад укупног становништва у периоду од 1948. до 2011. године 

Година 1953-48. 1961-53. 1971-61. 1981-71. 1991-81. 2002-91. 2011-02. 2011-1948. 

Република Србија 450.536 663.843 804.764 1.066.960 -1.790.891 -324.794 -311.139 659.279 

Јужно-банатски округ 13.033 28.062 11.098 8.904 -11.761 -14.491 -20.207 -1.289.279 

Општина Панчево 5.340 17.461 17.036 13.011 1.410 1.961 -3.748 52.471 

Градска насеља 4.882 15.003 16.896 10.401 1.853 3.851 -1.550 51.336 

Остала насеља 457 2459 140 2.610 -383 -1.950 -2.198 1.135 

                       Индекс промене 

Територија Ланчани Базни 

Општина Панчево 107,53 122,89 118,17 111,74 101,14 101,57 97,05 173,96 

Градска насеља 112,38 133,85 128,48 113,64 102.14 104,35 98,32 230,16 

Остала насеља 101,45 107,69 100,41 107,55 98,97 94,70 93,70 103,60 

Извор: Израчунато на основу табеле 2 
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На основу података из табеле 3 закључујемо да се највећи просечни пад у јужно-

банатском округу десио на почетку двадесетпрвог века, и то у пописном периоду 2002-

2011. године (-20.207). У истом пописном периоду забележен је и највећи пад на 

територији општине Панчево (-3.748). Након Другог светског рата општина Панчево 

бележи релативно стабилан пораст популације, који је значајно интензиван био у 

пописним периодима 1953-1961. и 1961-1971. године, захваљујући процесима 

урбанизације, индустријализације и убрзаног економског развоја. Општина Панчево је 

једна од малобројних општина која је у пописном периоду 1991-2002. година имала 

повећање броја становника јер је Панчево, после Зрењанина други град по величини у 

Банату, па је велика гравитација локалног сеоског становништва према овом граду.  

Просечна годишња стопа раста становништва општине кретала се од максималних 

20,5‰, у периоду 1953-1961. године, до  минималних 1,2‰ у периоду 1981-1991. године. 

Панчево спада у ред густо насељених општина са густином насељености од 168 

становника/km². Концентрација становништва у општинском центру је висока јер 60,6% 

становништва Општине живи у граду. У односу са територију АП Војводине, али и 

суседних општина, Панчево има знатно већу гуситну насељености, узимајучи у виду малу 

густину насељености Баната која је 2002. године износила 70 становника/km². (Лукић, 

2011). 

 

Слика 7: Густина насељености општине Панчево 2011. Године 
Извор: Израчунато на основу података: http://webrzs.stat.gov.rs/axd/Registar/SlikeRegioni и РЗС (2014), 

Упоредни преглед броја становника 1948 – 2011., Књига 20 

Међутим, густина насељености није једнака за све делове општинекао што се и 

види на слици 7. Па тако у самом граду Панчеву износи 472,23 становника/km², док је у 

Иванову свега 24,74 становника/km². 

Поларизовано дејство града утицало је стално смањење броја сеоског 

становништва и промене његових структура. Демографски процеси који се одвијају на 
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територији општине Панчево указују на даље смањење просечне густине насељености у 

сеоским насељима, као индикатора демографских промена, уз наставак концентрације 

становништва у градском средишту и околним приградским насељима. (Лукић, 2011). 

Сплет различитих природних и друштвено-економских услова развоја насеља 

одразили су се на територијални размештај демографских потенцијала на територији 

општине Панчево. 

Табела 4: Упоредни преглед броја становника у насељима општине Панчево  

у  периоду од 1948 до 2011. године 

Територија 
Година пописа 

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

Општина 70.943 76.283 93.744 110.780 123.791 125.261 127.162 123.414 

Градска 39.440 44.322 59.325 76.221 86.622 88.475 92.326 90.776 

Остала 31.503 31.960 34.419 34.559 37.169 36.786 34.836 32.638 

Б. Брестовац 4.068 4.289 4.322 3.809 3.865 3.713 3.517 3.251 

Б. Н. Село 6.129 6.378 7.225 7.872 7.963 7.987 7.345 6.686 

Глогоњ 3.678 3.175 3.230 3.257 3.605 3.475 3.178 3.012 

Долово 5.983 6.273 6.766 6.582 6.836 6.790 6.835 6.146 

Иваново 2.169 2.196 2.066 1.893 1.947 1.439 1.131 1.053 

Јабука 4.392 4.623 5.245 5.453 6.453 6.598 6.312 6.181 

Качарево (г) 5.044 5.899 7.792 8.088 8.309 8.103 7.624 7.100 

Омољица 5.084 5.026 5.565 5.693 6.500 6.782 6.518 6.309 

Панчево (г) 30.516 30.478 46.679 61.588 71.029 72.793 77.087 76.203 

Старчево (г) 3.880 3.676 4.854 6.545 7.304 7.579 7.615 7.473 

Извор: РЗС (2014), Упоредни преглед броја становника 1948 – 2011., Књига 20 

Анализирајући податке из Табеле 4, запажа се да је највећи популациони раст 

забележен у приградским насељима у последњих педесет година, која су изразито 

неаграрна  по типу. За њима следе Омољица, Долово и Банатско Ново Село са умереним 

популационим растом. У овим насељима који се налазе у залеђу општинског центра и 

слабијих саобраћајних веза, број становника се смањује, уз концентрацију становништва у 

Панчеву и Старчеву. Деведесетих година двадесетог века десиле су се промене у 

просторном размештају становништва које показују да је после Качарева, Банатско Ново 

Село било насеље са највише становника, не рачунајући општински центар. На прелазу у 

нови миленијум, Качарево и Старчево су били готово исте популационе величине, а за 

њима следи Банатско Ново Село, које је треће по величини без општинског центра и 

највеће сеоско насеље у општини. Оно што се такође запажа је да свако насеље у општини 

бележи смањење броја становника по последњем попису,што је у тренду са кретањем 

броја становника на републичком нивоу. 
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5. Природно кретање становништва 

 

 

На кретање становништва може утицати велики број фактора (миграције, биолошке 

карактеристике становништва, социјални и економски услови, епидемије, ратовања итд.) 

чије последице сврставамо у две велике групе: -природно кретање становништва и –

механичко кретање становништва.  

Механичко кретање становништва представља разлика између броја усељених 

(имиграција) и исељених (емиграција) (Голубовић, Кицошев, 2004.). 

Природно кретање становништва подразумева промене укупног броја становника 

на одређеној територији услед деловања његове две основне компоненте: рађања 

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

природни прираштај или пад неке популације. Вредности наведених компоненти одеђују 

ритам и смисао природног кретања (динамике) становништва. Природно кретање 

становништа временом узрокује многе промене код бројности и структура неке 

популације (Голубовић, Кицошев, 2004.). 

Највеће промене у демографској структури и броју становника на простору Баната, 

јавиле су се током XVII и XVIII века узрокована великим сеобама Срба и другог 

становништва из јужнијих крајева. Међутим, због изузетно тешког терена, замочвареног и 

барског земљишта смртност тадашњег становништва била је велика, па је природни 

прираштај у порасту становништва имао споредну улогу. У Војводини тек у IXX веку 

долази до изражаја природна компонента кретања становништва у укупном броју, који се 

наставио и кроз XX век. Према мађарским извештајима у првој деценији XX века, у 

Војводини је природни прираштај износио 11‰ (у Банату 8,8‰). (Лукић, 2011). 

Табела 5: Компоненте популационих промена 

Година 1961-1970. 1971-1980. 1981-1990. 1991-2002. 2003-2011. 

Србија 

Укупни пораст 10,5 12,6 -17,8 -4,2 -4,1 

Природни прираштај 9,6 9,0 6,4 0,4 -4,3 

Војводина 

Укупни пораст 5,1 4,1 -1,0 2,8 -4,9 

Природни прираштај 5,1 3,5 0,6 -3,8 -5,0 

Општина Панчево 

Укупни пораст 16,7 11,1 1,2 3,4 -3,0 

Природни прираштај 7,5 7,5 3,9 -2,2 -2,9 

Извор: Лукић, 2011, Израчунато на основу табеле 2 и РЗС, Природно кретање становништва у Републици 

Србији, 1961-2010. 
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У току демографског развитка на простору општине Панчево, значај одређених 

компоненти се мењао током времена. Из Табеле 5 можемо уочити да највећи утицај 

природног прираштаја на пораст броја становника имамо до пописног периода 1971-1980. 

година, након чега његов утицај опада. Такође укупни пораст становништва 

најинтензивнији је био у пописном периоду 1961-1970. године, што је међу највећим у 

Војводини  и изнад просека за АП, да би у познијим годинама дошло до стагнације. Као и 

целокупна територија АП Војводине, подручје општине Панчево одликује с дуготрајним 

падом природног прираштаја, све до негативних вредности последњих деценија.  

 

 

5.1. Наталитет 

 

 

Наталитет (родност, рађање) представља позитивну компоненту природног 

кретања становништва, која доводи до пораста бројности неке популације на одређеној 

територији. Њиме се проучавају кванитативне појаве које су непосредно везане за рађање 

деце у неком становништву. Фактори који непосредно или посредно, односно дугорочно 

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

 Биолошку: фекондитет, стерилитет, полна и старосна структура 

становништва, просечна старост приликом склапања брака, период између 

сукцесивних тудноћа, наследне особине, ток трудноће и порођај итд. 

 Социо-економску: степен економског развоја, достигнути нивои 

индустријализације, деаграризације и урбанизације, економски услови за 

живот породице, услови за формирање нових породица, став друштва о 

оптималној величини породице итд. 

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

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

жеља за потомством, стање неурозе, депресије или апатија и сл. (Голубовић, 

Кицошев, 2004.). 
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Табела 6: Природно кретање становништва u насељима општина  

Панчево у периоду 1961-2011. година 

Просечне годишње стопе (у промилима) 

 1961-1970. 1971-1980. 1981-1990. 1991-2002. 2003-2011. 

Војводина 

Наталитет 14,8 14,1 12,7 10,5 9,5 

Морталитет 9,7 10,6 12,1 14,2 14,5 

Природни прираштај 5,1 3,5 0,6 -3,8 -5 

Јужно-банатска област 

Наталитет 14,4 13,7 12,5 10,2 9,6 

Морталитет 9,8 11,0 12,7 15,0 14,9 

Природни прираштај 4,6 2,7 -0,2 -4,8 -5,3 

Општина Панчево 

Наталитет 16,3 16,4 13,6 10,1 10,1 

Морталитет 8,9 8,9 9,7 12,4 13,0 

Природни прираштај 7,5 7,5 3,9 -2,2 -2,9 

Извор: Лукић, 2011, РЗС (2012): Природно кретање становништва у Републици Србији 1961-2010, РЗС 

(2012), Витални догађаји у Републици Србији, 2011. 

 

Из приложених података може се закључити да се у последњих четрдесет година 

наталитет на простору општине Панчево смањио са 16,3 на 10,1 промила, односно за 6,2 

промила, док се стопа морталитета повећала са 8,9 на 12,4 промила. Стопа наталитета, која 

је у овом периоду била интензивна, утицала је на ублажавање смањења стопе природног 

прираштаја. Занимљиво је да општина Панчево у другој половини XX века бележи стално 

веће вредности од просека Војводине и Баната захваљујући вишим стопама наталитета, 

као и нижим стопама морталитета.  

 

 

5.2. Морталитет 

 

 

Морталитет (смртност) становништва представља негативну компоненту 

природног кретања становништва, које доводи до смањивања бројности популације на 

једној територији, односно под морталитетом подразумевамо учесталост умирања у 

оквиру једне популације. На висину морталитета много већи утицај имају друштвене 

околности него на висину наталитета. Промене код морталитета становништва директно и 
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индиректно утичу на његову полно-старосну и неке друге структуре, поготово социо-

економске, што има велики значај за укупан привредни развој једне државе. 

Табела 7: Просечна годишња стопа морталитета у  Јужнобанатском округу и  

општини Панчево 1961-2010. године 

Територија 1961. 1971. 1981. 1991. 2002. 2010. 2015. 

Јужнобанатса област 10,2 10,8 11,4 13,1 14,8 14,9 15,1 

Општина Панчево 8,9 9,2 9,3 10,9 12,4 13,0 13,8 

Извор: израчунато на основу података: РЗС, Витални догађаји у Републици Србији, 2015 и РЗС (2012), 

Витални догађаји у Републици Србији 

Табела 7 нам показује да општа стопа морталитета константна расте у општини 

Панчево у посматраном периоду 1961. године свега 8,9‰, све до 2015. године, када стопа 

морталитета достиже максимум од 13,8‰. 

Ниже стопе морталитета градског становништва утичу на нешто мању негативну 

вредност стопе природног прираштаја у градовима. Стопа морталитета у Иванову за 

пописни период 1991 – 2002. одина, износи 20,6‰. У овом насељу биолошка 

депопулација започела још седамдесетих година прошлог века, од декаде 1971-1981. 

година, од када је природни прираштај у овом насељу негативан. Просечна годишња стопа 

морталитета у периоду 1991-2002. године кретала се између 10,5 и 15‰, осим у 

поменутом Иванову, где је стопа била највећа. (Лукић, 2011). До пораста стопе на 

подручју општине дошло је пре свега због поодмаклог процеса старења становништва у 

највећем броју насеља. Мању стопу морталитета имају градска насеља као резултат нешто 

повољније старосне структуре становништва. 

Табела 8: Општа стопа морталитета у насељима општине  

Панчево у 2002. години 

Територија 
Умрли 

Број ‰ 

Банатски Брестовац 581 14,7 

Банатско Ново Село 1.272 15,5 

Глогоњ 472 13,3 

Долово 1.105 14,8 

Иваново 264 20,6 

Јабука 736 10,5 

Качарево (г) 1.012 11,9 

Омољица 809 11,2 

Панчево (г) 9.794 12,0 

Старчево (г) 938 11,3 

Општина Панчево 16.982 12,4 

Извор: Лукић, 2011. 
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Анализа промена учешћа појединих насеља у променама укупног броја становника 

општине Панчево показује да је у периоду 1953-1961. године после градског центра 

највећи допринос порасту броја становника општине дало насеље Качарево, а у периоду 

1971-1981. година нсеље Јабука (захваљујући највећој стопи наталитета на нивоу општине 

у овом периоду). У пописном периоду 1991-2002. година, порасту броја становника су 

највише допринела насеља Старчево и Долово, примивши нове становнике. (Лукић, 2011). 

 

 

5.3. Природни прираштај 

 

 

Природни прираштај предстваља разлику између рађања и умирања у одређеном 

временском периоду. Може бити позитиван или негативан. Када је умирање веће од 

рађања онда је негативан и тада се јавља прирдни пад становништва, а када је рађање веће 

од умирања јавлја се природни прираштај. Постоји и трећа могућност, када је рађање 

једнако умирању и такво становништво има природну стагацију. 

У пракси се разликују четири типа природног прираштаја: 

 врло висок – преко 20‰ 

 висок – 15-19‰ 

 умерен – 5-14‰ и  

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

Природни прираштај на територији општине Панчево се различито кретао и прати 

трендове на нивоу целе Републике, што значи да је у константном опадању.  

 

Табела 9: Природни прираштај у Панчеву у ‰ у периоду 1961 – 2010. година  

Насеље 1961. 1971. 1981. 1991. 2002. 2010. 

Град Панчево 10,1 6,8 6,1 0,2 -2,6 -3,4 

Стопа природног 

прираштаја 

1961-1971. 1971-1981. 1981-1991. 1991-2002. 2002-2010. 2010-1961. 

8,5 6,5 3,2 -1,2 -3 3,1 

Извор: Израчунато на основу података; РЗС (2012), Витални догађаји у Републици Србији, 2011 РЗС (2012): 

Природно кретање становништва у Републици Србији 1961-2010 

 

Подаци у табели 9 нам показују да природни прираштај константно опада, а да 

негативне вредности бележи у два последња пописна периода. Највиши је био 1961 године 

и износио 10,1‰, и од тада константно пада, да би први пут негативне вредности имао 

2002. године, и то -2,6‰,а наредне пописне 2011. године, -3,4‰.  
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6.  Нупцијалитет и диворцијалитет 

 

 

Још један од битних фактора природног кретања становништва јесте нупцијалитет 

и диворцијалитет, односно склапања и развод бракова. Како се највећи део репродукције 

јавља унутар брачних заједница, нуцијалитет и диворцијалитет представљају важан 

показатељ.  

У најширем смислу, брак представља везу између два лица различитих полова ради 

заједничког живота и стварања потомства. Брак се може посматрати и као друштвена 

заједница друштвено призната и одобрена емотивно-полна заједница између две одрасле 

особе супротног пола ради стварања новог живота. (Голубовић, Кицошев, 2004.). 

Становништво према брачном стању можем поделити у четири велике групе: 

a) непородично (неожењени и неудате), 

b) породично (ожењени и удате), 

c) разведено и  

d) удовци и удовице. 

При проучавању ове категорије становништва јавњају се два важна показатеља: 

општа стопа нупцијалитета и општа стопа диворцијалитета. Oпшта стопа нупцијалитета 

представља однос између укупног броја склопљених бракова у току једне године и броја 

становника средином те године. Општа стопа диворцијалитета је однос између броја 

разведених бракова током једне календарске године и броја становника средином исте 

године. (Ивановић, 2016). 

У Републици Србији се стопа нупцијалитета кретала од 9 до 13 50-тих година XX 

века. Потом се бележи континуирани тренд опадања, са повременим стагнацијама. У 

приоду од 1991. до 2005. године, просечна стопа склопљених бракова износила је 5,74 са 

највишом вредношћу (6,94) 1991. године, а најнижом (5,22) 2005. године. Просечна стопа 

разведених бракова, у истом периоду, износила је 1,12. Највише вредности забележе су 

2002. године (1,33), а најниже 2005. (1,03). (Ивановић, 2016). 
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Графикон 1: Закључени и разведени бракови на територији Републике Србије  

у периоду 2002-2015. години 
Извор: Израчунато на основу података преузетих из РЗС, Саопштења СН50 

Из графикона 1 видимо да је највећи број закључених а исто тако и разведених 

бракова везан за 2002. годину. Број закључених бракова опадао је до 2012 године, од које 

бележи лагани пораст, закључно са 2015. годином. Разведени бракови бележе два пада: до 

2012 године, након чега се број разведених бракова повећао у 2013. години и и 2014. 

године у односу на 2013. годину (8.170 према 7.614). У 2015. години јавља се максимум 

броја разведених бракова још од 2002. године.  

На територији Републике Србије тенденције брачних варијабли се крећу ка 

савременом моделу где се у брак ступа у доста каснијем животном добу, разводи су 

чешћи, поново заснивање брачне заједнице, све ређе и све краће трајање брака. Док су 

алтернативне форме заједништва мушкарца и жене све бројније. 

 

Табела 10: Закључени и разведени бракови на подручју Панчева  

у периоду 2003-2015. година 

Година 

Закључени бракови Разведени бракови 

Укупно 
На 1000 

становника 
Укупно 

На 1000 

становника 

На 1000 

закључених 

2003. 724 5,64 172 1,34 237,57 

2004. 686 5,40 152 1,20 221,57 

2005. 645 5,09 114 0,90 176,74 

2006. 732 5,79 150 1,19 204,92 

2007. 629 5,00 220 1,75 349,76 

2008. 678 5,42 164 1,31 241,89 

2009. 568 4,57 213 1,71 375,00 

2010. 597 4,83 165 1,33 276,38 

2011. 609 5,0 215 1,7 353,0 

2012. 563 4,6 166 1,4 294,8 

2013. 655 5,3 334 2,7 509,9 

2014. 500 4,9 192 1,6 320,0 

2015. 577 4,7 207 1,7 358,8 

Извор: РЗС, Саопштења СН50 
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Највећи број закључених бракова у општини Панчево извршен је 2006. године. 

Стопа нупцијалтиета је тада износила 5,79 да би годину дана касније она била смањена на 

5,00. Највећи број разведених бракова извршен је 2013. године, када је била и највећа 

стопа диворцијалитета, односно 2,7. У години за њом, смањен је и број склопљених 

бракова и то са 655 на 500, као и број разведених са 334 на 192 брака. 

 

 

7. Механичко кретање становништва 

 

 

Механичко и природно кретање становништва представљају укупно кретање 

становништва. Механичко кретање становништва данас има мању улогу и порасту и паду 

популације од природног кретања,а ли још увек се јављају традиционалне емигрантске 

земље: САД, Канада, Аустралија, Немачка итд.  

Миграциона кретања у ужем смислу представљају пресељавање лица из родног 

места, односно родног краја, завичаја или претходног места боравка у друго место, 

односно место досељења, ново пребивалиште или садшње место боравка. Миграције могу 

бити условљене и другим факторима, као што су ратови, прогони на верској или 

националној основи, политички разлози и слично. (Голубовић, Кицошев, 2004.). 

Механичко кретање има две компоненте: емиграциону и имиграциону. Емиграција 

значи напуштање одређеног простора, односно пресељење у неку другу државу, град, 

насеље итд. Имиграција значи долазак на одређени простор, односно досељење у 

одређену административну јединицу. (Ђошић, 1996). 

Главни разлози миграцоних кретања јесу тежње за променом дотадашњег социо-

економског статуса и начина живота. Због тога као највећа жаришта миграционих кретања 

јављају се управо економски неразвијени региони, док су региони са вишим степеном 

економског развоја више имиграционог карактера. 

За формирање садашње демографске слике општине Панчево допринели су бројни 

и разноврсни миграциони процеси. Значајне су миграције на релацији село-град, планске 

колонизације, избегличке колонизације, али исто тако и колонизације које су се вршиле из 

политичких али и економских интереса тадашње државе у чијем саставу се налазио и 

Банат, на који су друге државе и те како имале претензија.  

У XVIII и IXX просторе данашње општине Панчево обележиле су колонизације 

становништва извршене у неколико наврата. Највише су се досељавали Немци и Мађари 

док су остали народи насељавали ове просторе у знатно мањем броју. С почетка XX века 
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структура становништва се мења у корист српског живња и такве етничке промене 

одржале су се до данашњих дана.  

Најмасовније планско досељавање становништва после Другог светског рата на 

подручје општине Панчево било је у периоду 1948-1947. година. На простор општине 

колонизовано је укупно 2.635 домаћинстава са 15.518 чланова. Највише колониста је било 

из Македоније – 7.093, затим Централне Србије – 6.273, Босне и Херцеговине – 1.004 и 

Хрватске – 582. (Лукић, 2011). 

Након овог периода почиње стихијско насељавање овог подручја. Првобитно су се 

досељавали рођаци и пријатељи колониста, који су уз њихову помоћ обезбеђивали услове 

за живот: куповали имања, запошљавали итд. Интезитет спонтаног насељавања био је 

најинтензивнији у периоду 1958-1961. година тј. у време убрзаног привредног развоја 

града. Највећи број миграната насељавао је градска или насеља са добрим саобраћајним 

везама, док су остала насеља примала знатно мањи број становника.  

Шездесетих и и седамдесетих година двадесетог века најмасовније миграције биле 

су економског карактера, као и на територији целе Србије, и то махом из пољопривредних 

ка привредно развијеним подручјима. 

У периоду 1971-1981. година, досељавање на простор општине је и даље било 

интензивно. Панчево је било међу девет општина Војводине у које је досељено 63% од 

укупног броја спољних досељеника. (Лукић, 2011). Поред имиграната, у овом периоду 

бележи се и емиграција становништва махом ка Београду и делом ка Централној Србији.  

Табела 11: Мигрантско становништво према подручју  

са којег се доселило и времену досељења 

Година 
Укупно 

досељено 

Досељено из Републике Србије Досељено из других земаља 

Из другог 

насеља исте 

општине 

Из друге 

општине исте 

области 

Из друге 

области 

Из бивших 

република 

СФРЈ 

Из осталих 

земаља 

1980. и раније 820 60 59 124 24 6 

1981-1985. 133 72 12 37 7 5 

1986-1990. 172 95 16 37 18 6 

1991-1995. 194 73 19 43 37 22 

1996-2000. 208 98 16 65 14 15 

2001-2005. 210 85 13 92 5 15 

2006. и касније 324 105 38 136 10 35 

Непозната год. 259 123 51 14 19 26 

Укупно 2.420 1.257 224 674 134 130 

Извор: РЗС, Миграције, Књига 9 
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Након претежно економски оријентисаних миграција, последње деценије 

двадесетог века, узроци миграције се мењају. Као последица грађанског рата заележен је 

велики прилив принудних миграната. Досељавање избеглица допринело је порасту броја 

становника у пописном периоду 1991-2002. година и поред негативног природног 

прираштаја.  

У оквиру државних граница разликујемо унутрашње и спољашње миграције. 

Спољашње  обухватају кретање становништва ван граница једне земље, док су унутрашње 

оне које су везане за сва миграциона кретања унутар граница једне земље. Њима се не 

мође променити број становника у једној земљи, већ више утицја имају у прерасподели 

становништва на њеној територији. (Голубовић, Кицошев, 2004.). 

У зависности од учесталости кретања, трајања одсутности и постојања намере о 

повратку издвајају се три типа миграција:   

 сталне миграције (трајно пресељење, без намере о повратку), 

 сезонске миграције (привремено пресељење радника ради обаљања 

сезонских послова, или ђака и студената ради школовања и сл.),  

 дневне и седмичне миграције (не постоји намера о пресељењу, одсуство из 

места боравка траје од неколико сати до неколико дана). (Ивановић, 2016).  

 

 

7.1. Дневне миграције 

 

 

Појава дневних миграција везана је за започете процесе деаграризације и 

индустријализације који су се јавили крајем XVIII и почетком IXX века. Заменом 

мануфактурне производње индустријском производњом и механизацијом пољоприведе, 

дошло је до стварања великих вишкова радне снаге на једној и потраживања нових на 

другој страни процесом индустријализације. Прве дневне миграције су управо биле на 

релацији село-град, прво из непосредне близине одређеног индустријског центра,а касније 

и из ширег гравитационог подручја истог. Касније процесом секундарне урбанизације, 

јавља се око већих градова, у њиховом непосредном окружењу, појас приградских насеља, 

физиономски сличних селима, али са доминантном функцијом становања а не 

пољопривредне производње. У тим ,,градским спаваоинцамаˮ станује становништво које 

своје радне и друге активности обавља у оближњем граду. Ту се настанило због 

јефтинијег стамбеног простора, мање загађености, могућности допунског привређиваља. 

Из оваквих насеља се регрутују дневни мигранти, који чине запослени који раде у 
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градским предузећима, ђаци и студенти који се школују у граду, пољопривредници који у 

граду свакодневно продају своје производе, као и сва друга лица која свакодневно одлазе 

у град из неког другог разлога. 

Данас су мотиви дневних миграција различити. Одржао се до данас принцип 

дневних миграција на релацији село-град, односно место становања-место запослења, док 

се у другој половини XX и на почетку XXI века јавља нова компонента дневних миграција 

и то ради школовања.  

Табела 12: Дневне миграције активног становништва које обавља занимање и 

ученика/студената из општине Панчево, 2011. године 

 Укупно 

У истој области 
У другој 

области 

У страној 

држави 
У оквиру исте 

општине 

У другој 

општини 

Активно становништво 

које обавља занимање 
13.966 6.830 377 6.735 24 

Ученици/студенти који се 

школују 
5.731 1.763 219 3.739 10 

Извор: РЗС , Дневни мигранти, Књига 11 

Дневне миграције на подручју општине Панчево доста зависе од распореда места 

становања и места запослења, од размештаја насеља и њиховог положаја на развијене 

центре, од распореда школа, здравствених, административних и других установа. 

Из табеле 12 се може видети да највећи број активног становништва које обавља 

занимање у структури дневних миграција, одвија се у оквиру исте општине – 6.830 лица. 

Овај број нам указује да је највећи део дневних миграција усмерен ка центру општине – 

Панчеву. Према другим општинама из истог округа учествује 377 лица, док се ка другим 

окрузима креће 6.735 лица. Према иностранству се креће свега 24 лица, што је пре свега 

условљено нешто већим удаљењем од републичке границе.  

У другој половини XX века долази до повећања интереса за школу, па самим тим 

долази до повећања дневних миграција ученика и студената. Према подацима из табеле 11 

види се да је највећи удео дневних миграција ученика и студената кa другим окрузима – 

3.739 лица, док је у оквиру исте општине под дневним миграцијама обухваћено 1.763 

лица. Студенти/ученици који дневно мигрирају у иностраство броје 10 лица. 
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7.2. Миграциони салдо 

 

 

Основни показатељи миграционих кретања становништва могу се изразити у 

апсолутним и релативним вредностима. У оквиру показатеља са апсолутним вредностима 

разликују се укупна или бруто и нето миграција. (Голубовић, Кицошев, 2004.). Бруто 

миграција показује укупан број миграната на некој територији, док нето миграција нам 

показује да ли је неко подручје емиграционо или имиграционо. На тај начин добија се 

миграциони салдо или разлика између броја усељених и исељених.  

Због оскудности података о имиграционом и емиграционом становништву на 

територији општине Панчево, израчунавању миграционог салда приступићемо преко 

природног кретања становништва, тј. преко разлике укупног броја становништва у 

одређеном пописном периоду и броја природног прираштаја. Разлика између ова два 

показатења даје нам миграциони салдо. 

Табела 13: Миграциони салдо у општини Панчево у периоду 1961-2010. gодина  

Међупописна промена бр. становника Природни прираштај Миграциони салдо 

1961-

71. 

1971-

81. 

1981-

91. 

1991-

02. 

2002-

10. 

1961-

71. 

1971-

81. 

1981-

91. 

1991-

02. 

2002-

2010. 

1961-

71. 

1971-

81. 

1981-

91. 

1991-

02. 

2002-

2010. 

+17.036 +13.011 +1.470 +2.035 -3.596 -189 -10 -717 -362 -749 +17.225 +13.021 +2.187 +2.397 -2.847 

Извор: Израчунато на онову података РЗС, Природно кретање становништва у Републици Србији 1961-2010. 

(број становника процењен 30.6. текуће године) 

На основу података из табеле 13 видимо да је подручје општине Панчево у периоду 

од 1961. године до 2002. године било изражено имигранстко подручје, односно подручје 

са више имиграната – усељеника него емиграната – исељеника. Све до пописног периода 

1991 – 2002. година, миграциони салдо био је позитиван. Максимум бележи у периоду 

1961 – 1971. година и то чак 17.225 лица, након чега бележи знатно мањи позитиван 

миграциони салдо (2.187 у периоду 1981 – 1991. и 2.397 лица у периоду 1991 – 2002. 

година), да би у преиоду 2002 – 2010. година износио –2.847 лица. Поред овог показатеља, 

уочава се и да је природни прираштај негативан у обухваћеном периоду и уколико се овај 

тренд настави, прети нестајање насеља и ишчезавање са демографксе карте.  
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8. Структуре становништва 

 

 

Становништво представља скуп људи који се међусобно разликују по многим 

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

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

квантитативне и квалитативне разлике могу се класификовсти у виду демографских 

структура становништва. Због тога структуре или састави становништва првенствено 

представљају расподелу јединки унутар скупа (становништва), односно њихову 

учесталост или фреквенцију према одеређеним вредностима или моделима. У пракси се 

срећу и користе многобројне поделе становништва према структури. Према основним 

обележјима становништва могу се издвојити четири велике групе структура или састава 

становништва:  

 биолошке структуре (полни или старосни састав становништва), 

 економске структуре (активност, делатност, занимање идр.), 

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

 расна, етничко-верска и лингвистичка структура. 

(Голубовић, Кицошев, 2004.). 

 

 

8.1. Полна структура 

 

 

Полна структура становништва представља квантитативан пропорционалан однос 

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

уједначена, онда је реч о избалансираној полној структури становништва, и обрнуто, тада 

се ради о неизбалансираној структури. Основни фактори или детерминанте који утичу на 

полну структуру неког становништва су: 

 наталитет (структура живорођене деце према полу), 

 морталитет (структура умрлих према полу), 

 полна селективност миграционих кретања, 

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

рада дужина радног стажа итд.) и  

 психолошки разлози (у патријархалним срединама далеко већи значај се 

дају мушкој него женској деци). (Голубовић, Кицошев, 2004.). 
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Код нас се у просеку рађа 106 до 107 мушке деце на 100 женске деце. (Голубовић, 

Кицошев, 2004.). Један од основних показатеља структуре становништва су коефицијенти 

или стопе маскулинитета и феминитета. Стопа маскунилинета изражава број мушкараца 

на 1.000 жена.  

На подручју општине Панчево од 1948. године изражено је опадање стопа 

маскулинитета, што је у сагласности са стопама на нивоу целе Војводине. Сходно оваквом 

тренду јавља се повећање стопе феминитета. Разлози за таква кретања леже у разлици у 

просечном животном веку мушкараца и жена. Међутим и поред поменутих процеса, стопа 

маскулинитета на простору општине Панчево је виша у односу на стопу феминитета, а 

разлози за то су бројне миграције мушког становништва у потрази за послом у 

панчевачкој привреди.  

Табела 14: Полна структура и распон маскулинитета на територији општине  

Панчево у периоду 1971 – 2011. године 

1971. 

Територија Укупно Мушко број % 
Женско 

број 
% 

Стопа 

маскулинитета 

Општина 110.780 54.662 49,3 56.118 50,7 974,1 

Панчево 61.588 30.020 48,7 31.568 51,3 947,7 

Градска 76,221 37.419 49,1 38.802 50,9 963,1 

Остала 34.559 17.243 49,8 17.316 50,2 992,4 

2002. 

Општина 127.162 61.769 48,6 65.393 51,4 944,6 

Панчево 77.087 36.804 47,7 40.283 52,3 913,6 

Градска 92.326 44.404 48,1 47.922 51,9 993,9 

Остала 34.836 17.365 49,8 17.471 50,2 973,6 

2011. 

Општина 123.414 60.012 48,6 63.402 51,4 946,5 

Панчево 76.203 36.375 48,2 39.828 51,8 913,3 

Градска 90.776 43.639 48,1 47.137 51,9 925,8 

Остала 32.638 16.373 50,2 16.265 49,8 1006,6 

Извор: Израчунато на основу података РЗС, Старост и пол, Књига 2, Лукић, 2011 

Према подацима из табеле 14, можемо видети да је стопа маскулинитета на 

територији општине опала у периоду 1971 – 2002. година и то са 974,1 на 944,6, да би по 

последњем попису стопа маскулинитета на територији општине била незнатно већа – 

946,5. У оквиру самог града Панчева стопа маскулинитета опада у обухваћеном периоду и 

то од 947,7 – 1971. године, 913,6 – 2002. године, до 913,3 – 2011. године. У градским 

насељима општине бележи се раст стопе маскулинитета у периоду 1971 – 2002. година из 

разлога повећане индустријализације и урбанизације градских насеља, да би по 

последњем попису 2011. године стопа била мања и износила 925,8. У сеоксим насељима у 

периоду 1971 – 2002. година јавља се изразити пад стопе маскулинитета и то са 992,4 на 

973,6, да би по последњем попису она износила 1006,6. 
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Графикон 2: Број становника према полу у општини Панчево у периоду 1971 – 2011. 

година  
Извор: Израчунато на основу табеле 14 

На графикону 2 види се да у три пописна периода на подручју општине доминира 

женско становништво као резултат бољег здравственог стања и дужег очекиваног трајања 

живота женског становништва. Највећа разлика између укупног броја мушког и женског 

становништва је била 2002. године, када је износила 3.624 становника у корист жена. 

Према последњем попису та разлика је смањена, али запажа се и смањење укупног броја 

становника па је стопа маскулинитета између 2002. и 2011. године незнатно већа у 2011. 

години. 

 
 

8.2. Старосна структура 

 

 

Као једна од најважанијих демографских структура јавља се старосна структура 

становништва. Њена анализа је често основа за готово сва остала демографкса 

проучавања. На промене у старосној струкутри утичу махом исти они фактори који су 

значајни и за полну структуру, међутим најважнији разлог савремених промена у 

старосној структури је опадање наталитета, што доводи до процеса демографског старења 

становништва. Као важан показатељ демографског старења становништва користи се 

индекс старости и показује број лица старијих од 60 и више година према броју лица 

млађих од 20 година (Голубовић, Кицошев, 2004.). За разлику од полне структуре, где 

морталитет има великог утицаја, његов утицај на старосну структуру је занемарљив. Као 
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значајан фактор јављају се и миграције, које код великих урбаних и индустријих центара 

могу значајније утицати на старосну структуру. До најснажнијих поремећаја у старосној 

структури долази услед наступања неких екстремних околности: ратови, привредне кризе, 

епидемије, природне катастрофе итд.  

Ради лакшег сагледавања стања старосне структуре становништва, користићемо 

следећу поделу старосних група: 

1. младо становништво (<19 година), 

2. зрело становништво (од 20 до 59 година) и  

3. старо становништво (>60 година). 

Током година, старосна структура општине Панчево се мењала. У периоду после 

Дргуог светског рата, била је под утицајем старосне структуре досељеног становништва. 

Услед малђег досељеног становништва и компензације након великих губитака у Другом 

светском рату, у периоду од 1953 – 1961. године, запажа се велики удео млађег 

становништва у старосној групи од 20 до 39 година. 

Висок удео старијег средовечног становништва у актуелној старосној групи 

структури општине Панчево упућује на итнензиван процес старења становништва. 

Последице процеса старења одразиће се негативно на структуру становништва, што ће 

даље утицати на свеукупни развој на простору општине. 

Табела 15: Велике старосне групе у оптини Панчево у периоду 1961 – 2011. година 

Година пописа 0 – 19 20 – 59 60+ Просечна старост 

1961. 34,9% 55,3% 9,8% 30,1 

2002. 22,3% 57,3% 20,4% 39,3 

2011. 19,6% 57,5% 22,9% 41,6 

Извор: Лукић, 2011, Израчунато на основу података РЗС, Старост и пол, Књига 2 

Табела 15 нам показује да удео малдог становништва се константно смањује, од 

34,9% у 1961. години, до 19,6% у 2011. години. Самим тим старосна структура општине 

Панчево је неповољна јер доминира зрело и старије становништво, које у групи од 60+ 

година белези константни раст. На неповоњну старосну структуру указује и податак да 

просечна старост становништва стално расте и то са 30,1 године у 1961. години, до 41,6 

година у 2011. години. Тренд смањивања броја младих и повећања броја старих у укупном 

становништву имаће значајне економске последице услед све мањег учешћа младих на 

тржишту радне снаге. 
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Табела 16: Индекс старења и велике старосне групе у укупном становништву 2011. 

gодине у насељима општине Панчево 

Територија 
Младо (0-19) Средовечно (20-59) Старо (60+) Индекс 

старења број % број % број % 

Банатски Брестовац 660 20,4 1.850 57,1 732 22,5 1,10 

Банатско Н. Село 1.280 19,1 3.646 54,5 1.760 26,4 1,38 

Глогоњ 537 17,8 1.740 57,8 715 24,4 1,33 

Долово 1.296 20,1 3.451 56,2 1.399 22,7 1,07 

Иваново 159 15,1 599 56,9 295 28,0 1,86 

Јабука 1.259 20,4 3.639 58,9 1.283 20,7 1,02 

Качарево (г) 1.424 20,1 3.972 55,9 1.705 24,0 1,20 

Омољица 1.239 19,6 3.583 56,8 1.487 23,6 1,20 

Град Панчево (г) 14.774 19,4 44.194 57,9 23.704 22,6 1,60 

Старчево (г) 1.562 20,9 4.224 56,5 1.687 22,6 1,08 

Извор: израчунато на основу РЗС (2012), Старост и пол, Књига 2 

Евидентан је различит демографски развој градских и приградских насеља 

општине и осталих насеља. Док градске средине имају повољно старосну структуру, 

сеоска насеља услед великог броја миграција, и то пре свега млађег становништва на 

релацији село град, белеђе неповољну старосно-полну структуру. Најмлађе становништво 

је оно у приградским насељима, чији проце старења су ублажиле велике миграције млађег 

становништва. У свим насељима приметано је да је број становништва старијег од 60 

година већи него младо становништво, што указује на ниво демографске старости 

општине. 

Старосна структура неке популације се најчешће приказује графички у виду тзв. 

старосне пирамиде, у којој се комбинују елементи старосне и полне структуре, односно 

врши се приказ старосне структуре мушког и женског дела становништва по старосним 

контигентима. Старосне пирамиде имају различит изглед у зависности од типа старосне 

структуре који карактерише дату популацију. 

На основу различитог удела појединих старосних контингент у старосној 

структури укупне популације, могу се разликовати три типа старосне структуре:  

1) прогресивни тип, карактерише га широка база пирамиде староси. У оваквој 

популацији је велики удео деце, стопе наталитета су високе, популације 

имају висок природни прираштај и стални раст становништва;  

2) стационарни тип, има ужу базу пирамиде што значи знатно мањи удео деце. 

За овакве популације је карактеристично опадање наталитета и пораст 

морталитета. Изглед пирамиде старости подсећа на кошницу. Када 

морталитет надмаши наталитет старосна структура прелази у регресивни 

тип;  
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3) регресивни тип, има ужу основу пирамиде старости од њеног средњег дела, 

што је последица малог удела деце у укупној старосној структури. Овај тип 

пирамиде има облик вазе или урне. (Голубовић, Кицошев, 2004.). 

Графикон 3: Старосна структура становништва општине Панчево 1971. и 2011. године  

 

Извор: Израчунато на основу података РЗС (2014), Старост и пол, Књига 2 и РЗС (1973) Попис 

становништва и станова, Пол и старост, II део 

На основу графикона 3, можемо видети структуру становништва општине Панчево 

по последњем попису 2011. године. Старосна пирамида припада стационарном типу, са 

тенденцијом преласка у регресивни тип. Њена основа је ужа од њеног вишег дела који 

припада контингенту зрелог становништва, и незнатно шира од самог врха пирамиде који 
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припада конингенту старог становништва. Уочавамо да је највећи број становништва 

заступљен у старосног групи 55 – 59 година а потом у групи 30 – 34 година. 

 

 

8.2.1. Функционални контингенти 

 

 

За боље праћење и проучавање старосне структуре становништва, издвајамо 

функционалне старосне групе које се још називају и контингентима. Оне нису исте у свим 

срединама и зависе од достигнутог нивоа економског развоја, обичаја, норми или личног 

става оног ко врши проучавање.  

 

 

Значајнији функционални полно-старосни контингенти су: 

 предшколски контингент (0 – 6 године), 

 школообавезни контингент (7 – 14 године), 

 радни контингент ( мушкарци 15 – 64 и жене 15 – 59 године), 

 женско фертилно становништво (15 – 49 године), 

 женско становништво у оптималном репродуктивном периоду (20 – 34 

године), 

 први мобилизацијски контингент (18 – 34 године), 

 старачки контингент (некада 65, а сада 70 или 80 годна) и 

 контингент брачног становништва. 

(Голубовић, Кицошев, 2004.). 

Контингент предшколског становништва, у највећој мери завистан је од наталитета 

и индикретно утиче на већу или мању активност жена. Предшколски контингент на 

простору територије општине Панчево 1961. године, чинило је 11.740 деце, односно 12,5% 

од укупног становништва. У општини је 2011. године пописано 6.966 деце предшколског 

узраста, што је износило 5,6% укупног становништва и мање од просека за ниво целе АП 

Војводине.  

Контингент женског фертилног становништва, поготово у оптималном 

репродуктивном добу, значајно је за ниво наталитета. На простору општине Панчево овај 

контингент континуирано чини око једне четвртине од укупног становништва, док је 

према последњем попису становништва из 2011. године контингент женског фертилног 

становништва смањен испод ове вредности и износи 28.494 лица, што је 23% укупног 

становништва.(израчунато на основу података РЗС (2012), Фертилитет, Књига 6).  
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Контингент радно способног становништва односи се на активност становништва у 

привреди. Удео радног контингента у укупном становништву Панчева након смањења у 

периоду 1981 – 1991. година поново се повећао у последњем међупописном периоду. Томе 

је у највећој мери допринео механички прилив становништва на простор општине 

Панчево. Према попису 2011. године, број радно способног становништва био ј 85.728 

лица и чинило је 69,5% укупног становништва. (израчунато на основу податак РЗС). 

Повећање контингента старог становништва јавља се као потврда интензивног 

процеса старења становништва на подручју општине. Проценат старијег становништва у 

укупном се повећао са 9,5% 1961. године на 19,5% 2002. године, док је број лица старијих 

од 75 година у периоду 1971 – 2002. година удвостручен ( Лукић, 2011), док по попису из 

2011. године, проценат старог становништва је износио 19.164 лица или 15,5% укупног 

становништва. (израчунато на основу податак РЗС). 

 

 

8.2.2. Стадијуми демографске старости 

 

 

Да би се одредили стадијуми демографксе, поред индекса старости морају с еу 

обзир узети и још неки показатељи. То су пре свега удео становништва млађег од 20 

година, удео становништва млађег од 40 година и удео становништва старијег од 60 

година, просечна старост становништва. На основу поменутих показатеља, Г. Пенев је 

извео типологију старосне структуре становништва, коју чини седам стадијума 

демографске старости.( www.dgt.uns.ac.rs/download/regraznolikost01.pdf). 

 

Табела 17: Стадијуми демографске старости и кришеријуми  

за њихово одређивање према Г. Пеневу 

Стадијум демофрафске старости 
Просечна 

старост 

Млади до 

20 г. (%) 

Млађи од 

40 г, (%) 

Стари 60 и 

више г. (%) 

Индекс 

старења 

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

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

3. Демографска зрелост  25-30 40-50 65-75 7-11 0,14-0.28 

4. Праг демографске старости 30-35 30-40 58-65 11-15 0,28-0,50 

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

6. Дубока демографска старост 40-43 20-24 45-52 20-25 0,83-1,25 

7. Најдубља демографска старост 43 и више до 20 до 45 25 + 1,25 + 

Извор: www.dgt.uns.ac.rs/download/regraznolikost01.pdf 
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Стадијуми демографске староси у насељима на подручју општине Панчево према 

поменутој подели и критеријумима припадају шестој и седмој групи.  

Табела 18: Становништво општинe Панчево према стадијуму демографске  

старости по пописима 1961, 2002. и 2011. године 

Година 

Индиктаор (критеријум) Стадијум демографске старости према 

критеријуму Удео становништва у % Индекс 

старења 

Просечан 

старост 0-19 0-30 65+ 1 2 3 4 5 

1961. 34,9 71,0 9,5 0,27 30,1 IV III III III IV 

2002. 22,3 49,8 19,5 0,87 39,3 VI VI V VI V 

2011. 19,6 47,6 22,9 1,17 41,6 VII VI VI VI VI 

Извор: израчунато на основу табеле 15 

Упоређујући податке из табеле 18 и поделу Г. Пенева, видимо да се општина 

Панчево 1961. године, налазила у четвртој и трећој групи – праг демографске старости 

(просечна старост становништва 30,1%), 2002. године у петој и шестој групи – 

демографска старост (просечна старост становништва 39,3%), да би се тренд старења 

становништва наставио и у 2011. години, па становништво спадало у шесту групу – 

дубока демографска старост (просечна старост становништва 41,6%). 

 

 

8.3. Економске структуре 

 

 

Економске структуре становништва, како и само име каже, предсатвљају састав 

неког становништва према економским карактеристикама. Приликом анализе ове 

категорије становништва, обрађују се три показатеља, становништво према 

активностима, делатностима и занимању.  

Економске структуре су један од важних показатеља привредног развоја одређеног 

простора, а самим тим и друштвеног развоја неке средине.  

 

 

8.3.1. Активно становништво 

 

 

Према статистичкој комисији Уједињених нација, 1958. године је усвојена 

дефиниција економски актвиног становништва према концепцији ранда снага која гласи: 

,,Група економски активног становништва која обухвата све особе оба пола који чине 

понуду радне снаге расположиве за производњу економских добара и услугаˮ. Она 
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укључује како запослене, тако и незапослене особе за одређени период који се утврђује 

пописом. (Голубовић, Кицошев, 2004.).  

Ради лакшег сагледавања ове групе становништва, на пописима почевши од 1948. 

године, користе се три основне категорије према критеријуму активности: 

1) Активно становништво – лица која обављају неко активно занимање и на тај 

начин обезбеђују средства за живот, 

2) Лица са личним приходом – лица која не обављају активно занимање, него 

живе од прихода који потичу из њиховог ранијег рада или активности неког 

члана њихове уже породице, 

3) Издржавано становништво – лица која немају сопствених прихода од којих 

би се издржавали, него их издржавају родитељи, рођаци или друга лица. 

(Ивановић, 2016). 

 

На територији општине Панчево, број активног становништва се смањује из године 

у годину, што показују и разлике између последња два пописа, 2002. и 2011. године. 

Насупрот томе, долази до повећања броја издржаваних лица, док категорија лица с 

личним приходима се незнатно смањује. 

Табела 19: Становништво општине Панчево према активности  

у периоду 2002 – 2011. године  

Година 
Активно становништво Лица с личним приходима Издржавано становништво 

Број % Број % Број % 

1971. 45.486 41,0 7.304 6,5 57.990 52,3 

2002. 59.140 46,5 23.883 18,8 43.850 34,5 

2011. 50.634 41,0 22.884 18,5 49.896 40,4 

Извор: РЗС (2013), Економска активност становништва, Књига 7, Извори средстава за живот, Књига 16, 

Лукић, 2011 

 

Према подацима из табеле 19, видимо да се проценат активног становништва из 

1971. године поклапа са 2011. годином, иако је дошло до пораста становништва са 110.780 

на 123.414 становника. Порасту економске активности општине у периоду 1971 – 2002. 

година, доприноси пре свега, већа економска активност града Панчева и приградских 

насеља Јабуке, Старчева и Качарева. Лица са личним приходом су се повећала са 6,5 на 

18,5% и чине их махом пензионери, док је проценат издржаваног становништва у 

последњем међупописном периоду порастао са 34,5% на 40,4%.  
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Табела 20: Активно становништво према полу у општини Пенчево  

у периоду2002. до 2011. године   

Година 
Укупно становништво Активно становништво 

Учешће активног 

становништва у укупном (%) 

Мушко Женско Мушко Женско Мушко Женско 

2002. 61.769 65.393 33.787 25.353 26,6 19,9 

2011. 60.012 63.402 29.213 21.421 23,7 17,4 

Извор: Израчунато на основу података РЗС (2002), Активност и пол, Књига 5, РЗС (2013), Економска 

активност становништва 

 

Из приложених података видимо да је економска активност општине Панчева 

везана више за мушко него за женско становништво и поред већег броја укупног женског 

становништва у односу на мушко. Активност женског становништва зависи од многих 

фактора, пре свега социолошких, економских, породичних, став према женском раду (под 

утицајем обичаја или религије), као и економска структура укупног становништва. 

 
 

8.3.2. Становништво према делатности 

 

 

Структура активног становништва према делатности упућује на крактеристике 

привреде и привредну развијеност неког места.  

Основна подела активног становништва извршена је према делатностима, које могу 

бити привредне и непривредне. Све делатности су груписане у четири сектора:  

1) примарни - обухвата становништво запослено у пољопривреди, шумарству, 

лову, риболову и водопривреди,  

2) секундарни - обухвата становништво запослено у индустрији, рударству, 

грађевинарству и производном занатству,  

3) терцијарни - обухвата лица која обављају услужне делатности као што су 

саобраћај, трговина, услужно занатство, туризам, угоститељство, банкарство итд.,  

4) квартарни - обухвата особе запослене у непривредним делатностима, као што 

су друштвено - функционале делатности, школство, здравство, наука, култура, одбрана, 

администрација итд.  

У Панчеву водеће делатности по попису из 1961. године биле су индустрија, 

трговина и угоститељство. У граду Панчеву је 1961. године 34,3% активног становништва 

било запослено у индустрији, као најзначајнијој делатности у граду, што је утицало на 
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ниску стопу пољопривредног становништва по следећем попису 1971. године – свега 8%, 

док у приградским насељима између 20 и 40%, а у осталим између 50% и 80% 

становништва. (Лукић, 2011). 

Табела 21: Активно становништво према делатности у општини Панчево 

 у периоду 1971 – 2011. година 

Година Примарни сектор Секундарни сектор Терцијарни сектор Квартарни сектор 

1971. 12.699 15.141 8.585 4.811 

2002. 4.844 17.065 13.350 6.992 

2011. 2.147 11.834 11.037 10.100 

Извор: Лукић, 2011, Израчунато на основу података РЗС (2014), Делатност, Књига 15 

Из табеле 21 видимо да учешће примарног сектора у структури становништва 

према делатности смањено је за једну трећину у периоду 1971–2002. година. Највећи 

пораст у истом периоду остварило је учешће запослених у терцијарним делатностима, које 

се по значају приближавају индустрији као водећој привредној делатности општине 

Панчево. Даље се запажа да се примарни сектор смањује интезивно, па се са 12.699 лица у 

1971. години, смањио на свега 2.147 лица у 2011. години. Удео активног становништва 

примарног сектора често се посматра као индикатор степена развијености неког подручја 

Насупрот томе, квартарни сектор константно расте и то са 4.811 (1971. година) на 10.100 

(2011. година). Мањи удео неаграрног становништва у укупном активном становништву 

указује на снагу градских функција околних градова.  

На основу оваквог односа становништва према делатности, могу се даље 

процењивати и оцењивати дневна миграторна кретања активног становништва на 

територији општине и будуће формирање дневних миграторних токова биће све више под 

утицајем промена у секторској структури запослених и економској активности жена. 

 

 

8.3.3. Становништво према занимању 

 

 

Као једно од основних економских обележја становништва, јавља се становништво 

према занимању. Најуопштенија дефиниција занимање посматра као врсту посла којим се 

лице бави у смислу прибављања средстава за живот, односно као врсту посла на којим 

лице троши највећи део свог радног времена.  
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Наша статистика препознаје 5.000 до 6.000 занимања која су сврстана у девет 

великих група: 

1) пољопривредни и сродни радници, 

2) рудари, индустријски и сродни радници, 

3) радници у трговини, 

4) радници у услугама, 

5) особље заштите, 

6) управни, административни и сродни радници, 

7) руководеће особље, 

8) стручњаци и уметници и 

9) остала занимања. 

(Голубовић, Кицошев, 2004.) 

 

Године 1981. чак 92,5% активних лица на простору Општине обављало је неко 

занимање, док се у 2002. години тај удео смањио на 73,2%. Смањен број запослених и 

поред повећања броја и удела лица са личним приходом, који значе ослобађање радних 

места, указује на проблеме запошљавања у панчевачкој привреди изазване њеном 

трансформацијом тј. преласком на рационалније пословање којом приликом су се јавили и 

знатни вишкови радне снаге.  

Број активних лица који обављају занимање смањује се константно од једног до 

другог пописног периода. У односу на 1991. годину, број ових лица у 2002 години се 

смањио за 4.424 лица, док у периоду 2002 – 2011. година за 3.748 лица. 

Табела 22: Активно становништво које обавља занимање према полу у  

општини Панчево у периоду 2002 – 2011. године 

Година 
Активна лица која обављају 

занимање 
Мушкарци % Жене % 

2002. 43.291 25.547 59,0 17.744 41,0 

2011. 38.648 22.449 58,1 16.199 41,9 

Извор: Лукић, 2011, РЗС (2014), Занимања, Књига 14 

Удео активних жена које обављају занимање у укупном активном становништву 

општине Панчево повећан је у периоду 1991 – 2002. година са 38,8% на 41% (Лукић, 

2011), док се у периоду 2002 – 2011. година, повећао са 41% на 41,9%. На 100 економски 

активних мушкараца који обављају занимање долази 69 жена. 
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8.3.4. Пољопривредно становништво 

 

 

У земљама које сматрамо економски слабије развијеним, по правилу је главна 

делатност пољопривреда. Са привредним развојем расте удео секундарних делатности, 

пре свега индустрије, док удео пољопривреде опада. Развој индустрије утицао је на појаву 

процеса деаграризације становништва. То просто значи да се број пољопривредног 

становништва, коме је то била једина активност и извор прихода, смањује, односно 

представља напуштање пољопривреде. При томе, јавља се кретање становништва из 

аграрних у урбане средине, а самим тим се мења и полно-старосна структура, повећавају 

се дневне и сезонске миграције итд. 

Табела 23: Пољопривредно становништво у општини Панчево  

у периоду од 1971. до 2011. године 

Година Укупно Пољопривредно Удео пољ. становништва у укупном 

1971. 110.780 28.735 25,9 

2002. 127.162 6.324 5,0 

2011. 123.414 1.216 1,0 

Извор: Лукић, 2011, РЗС (2014), Занимања, Књига 14 

Нешто већи удео пољопривредног у укупном становништву (25,9%) 1971. године, 

утицај је нешто слабије развијене индустрије и других непољопривредних делатности. 

Каснији периоди одликовали су се све мањом стопом пољопривредног у укупном 

становништву. Уз пораст индустријског становништва,а и све већем броју запошљвања 

Панчевца у Београду, проценат пољопривредног у укупном становништву се смањио до 

1% у 2011. години, што је резултат општег економског развоја општине. Услед потреба 

индустрије за радном снагом градски центар апсорбовао је радну снагу из других насеља. 

Процес деаграризације био је условљен ниским нивоом развијености пољопривреде, али и 

великим економским и социјалним разликама које су постојале између града и села. 

 

 

8.4. Образовна структура 

 

 

Стална појава нових занимаља у директној је вези са образовањем становништва. 

Образовна (или интелектуална, односно школска) структура становништва, важна је из 
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више разлога, јер се на тај начин добијају подаци о писмености популације, нивоу 

школског образовања, дистрибуцији становништва према школској спреми итд.  

Две основне категорије становништва према образовним структурама су: 

писменост и школска спрема.  

 

 

8.4.1. Структура становништва према писмености 

 

 

Структура становништва према писмености показатељ је степена развијености 

одређеног простора, као и њеног образовног потенцијала. Поред тога, утиче и на природне 

и механичке компоненте популационе динамике.  

У општини Панчево 1961. године сваки десети становник био је неписмен. 

Углавном је неписмено било старије становништво, премда је било и млађих. Код свих 

старосних група проценат женског неписменог становништва био је знатно већи од 

мушког. Промене које су уследиле у структури становништва према образовању указују 

на смањивање удела неписмених са 11,3% 1961. године на 2,6% 2002. године, када је реч о 

становништву општине старијем од десет година. У пописном периоду 1991 – 2002. 

година, у удео неписмених становника готово је преполовљен са 4,8% на 2,6%. 

Неписменост је 2002. године и даље била знатно израженија код женске популације 

(4,4%), док је код мушкараца готово ишчезла (1,1%). Највећи проценат неписмених 

становника имају насеља која по типу нису градска (5,2% од укупног становништва 

старијег од десет година). Удео неписмених у женској популацији ових насеља достиже 

чак 8,2%, чему доприноси велики број неписмених жена преко 65 година старости, као 

резултат неједнаког обухвата деце оба пола школовањем код ових генерација. 

Број неписмених старијих од 10 година у општини Панчево у 2011. години износио 

је 1.785 лица. Учешће у укупном станонвиштву је износило 1,6%, док је женског 

неписменог становништва било 1.403 спрам 382 мушког неписменог становништва. 

Највећи број неписмених је у групи становништва 65 и више година и износи 1.099 лица, 

док је најмање неписмених очекивано у групи 10 до 14 година и износи 23 лица. (РЗС 

(2013), Школска спрема, писменост и копјутерска писменост, Књига 3). 
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8.4.2. Структура становништва према школској спреми 

 

 

Школска спрема или ниво образовања становништва посредно утиче на привредну 

активност те представља квалитативну особеност радне снаге и обично обухвата 

контингент становништва 15 и више година. 

Табела 24: Становништво општине Панчево према школској спреми 

 у периоду 1971 – 2011. година 

 Укупно 

Без 

школске 

спреме 

Незавршена 

основна 

школа 

ОШ СШ Виша Висока 

1971. 

Укупно 94.820 17,6 41,2 15,3 22,3 1,4 1,9 

М 46.495 11,7 37,9 14,3 31,2 1,7 2,7 

Ж 48/.325 23,2 44,3 16,2 13,7 1,1 1,1 

2002. 

Укупно 107.580 6,2 10,1 23,6 48,8 4,6 5,4 

М 51.683 3,5 7,3 21,3 56,0 4,5 6,1 

Ж 55.897 8,7 12,8 25,8 42,2 4,8 4,9 

2011. 

Укупно 105.892 2,4 8,0 19,7 54,7 5,9 8,1 

М 51.070 0,5 2,4 8,8 29,7 2,5 4,2 

Ж 54.822 1,8 5,6 10,9 25,1 3,4 4,9 

Извор: Лукић, 2011, РЗС (2013), Школска спрема, писменост и компјутерска писменост, Књига 3 

 

Различити распоред становништва општине Панчево у образовној структури, одраз 

су економског и привредног развоја општине. Становништва са вишом и високом школом 

има три пута више у градским насељима. 

Према подацима из табеле 24 видимо да преовладава становништво са средњим 

образовањем. Које се у односу на 1971. годину повећало са 22,3% на 54,7% у 2011. години. 

У истом периоду број проценат становништва са високим образовањем пораста је са 1,9% 

на 8,1%. Занимљиво је да је структура становништва са високим образовањем таква да је 

по први пут у 2011. години, проценат женског становништва у високом образовању виши 

у односу на мушки (4,9 према 4,2%). Разлог томе је подизање личне свести жена и 

напуштање традиционалних схватања, жеља за каријером, жеља за равноправошћу итд. 

 

 

 

 



 

48 
 

Графикон 4: Однос мушког и женског становништва према високом образовању у 

општини Панчево у периоду 1971 – 2011. година 

 

Извор: Израчунато на основу података из табеле 24 

 

Поред великог броја необразованих 2,4% становништва без основног образовања и 

8% са незавршеном основном школом, слика образовне структуре општине се мења уз 

смањење ових категорија и повећања становништва са вишим и високим образовањем. 

Примећује се висока концентрација високо образованих кадрова у градским насељима као 

резултат потреба града Панчева као индустријског и административног центра Јужног 

Баната и развијености градских функција. Разликама у стручној спреми становништва 

градских и осталих насеља доприносе и разлике у старосној структури становништва. 

Насеља која нису градска по типу имају знатно неповољнији ниво квалификованости 

становништва. 

 
 

9. Становништво према националном саставу 

 

 

Националност најједноставније можемо дефинисати као припадност одређеној 

нацији. На западнојужнословенском говорном подручју и на средњоевропским језицима
 

се под "нацијом" обично подразумијева етничка заједница, па националност по правилу 

представља синоним за нечији етнички идентитет. У другим језицима се, пак, под појмом 

"нација" подразумијева држава, па се еквиваленти појма националности односе прије 

свега на држављанство. 

Према броју етничких група које живр на територији једне државе разликују се: 

 једнонационалне или етнички хомогене земље и  

 вишенационалне или етнички хетерогене земље. 

(Голубовић, Кицошев, 2004.) 

1971 

мушко 

женско 

2002 

мушко 

женско 

2011 

мушко 

женско 
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Највеће промене у етничком саставу, простор општине Панчево су погодиле након 

великих сеоба народа, при чему је дошло до насељавања становништва из јужних крајева 

балканског полуострва и њиховог мешања са тадашњим већинским становништвом. 

Етничка структура становништва Панчева има одлике ниже хетерогености са учешћем 

Срба од 79% и ниским уделом партиципације осталих етничких група. На подручју 

општине Панчево живи преко 18.000 припадника различитих националних мањина.  

Табела 25: Становништво општине Панчево према националној припадности  

Национална припадност 1971. % 1991. % 2002. % 2011. % 

Срби 74.321 67,1 86.333 68,9 97.137 76,4 97.499 79 

Црногорци 1.307 1,2 1.729 1,4 1.003 0,8 529 0,4 

Југословени 2.767 2,5 10.101 8,1 2.992 2,4 586 0,5 

Мађари 7.288 6,6 5.043 3,2 4.037 3,2 3.422 2,8 

Македонци 8.888 8,0 8.488 6,8 5.276 4,1 4.558 3,7 

Роми 294 0,2 1.001 0,8 1.392 1,1 2.118 1,7 

Румуни 6.672 6,0 5.052 4,0 4.065 3,2 3.173 2,6 

Словаци 2.743 2,5 1.692 1,4 1.168 0,9 1.411 1,1 

Хрвати 2.743 2,5 1.692 1,4 1.168 0,9 880 0,7 

Остали 2943 2,7 2061 1,6 1521 1,2 1299 1,1 

Неизјашњени 44 276 2.935 4.278 

Регионална припадност 450 190 398 1.185 

Непознато 441 1.134 2.939 1.675 

Извор: Лукић, 2011, РЗС (2012), Национална припадност, Књига 1 

По подацима из табеле 25 видимо да је основна карактеристика етничке структуре 

општине Панчева стално повећање броја српског становништва уз смањивање броја 

осталих етничких група у укупном становништву, изузев ромског, чији број се повећава из 

године у годину.на повећање њиховог броја утицало је буђење националне свести и такође 

изјашњавање Рома као таквих. Док су се раније изјашњавали као већински народ на 

територији на којој живе. Занимљив је и број македонског становништва, које представља 

најбројнију националну мањину на простору општине. Разлог томе је велики број 

досељених лица за време сеоба народа, чије родбинске везе су утицале на даље 

насељавање овог простора све до последље деценије XX века када услед осамостаљења 

Македоније као самосталне државе и ниског природног прираштаја.  

Етничка структура становништва одражава се на демографски развој појединачних 

насеља и општине Панчево у целини, делујући на компоненте популационе динамике и на 

структуру становништва према различитим обележјима.  
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10.  Домаћинства 

 

 

Домаћинства су најмања социо-економска скупина људи у оквиру које 

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

привређивања последица су читавог низа демографских и социо-економских особина неке 

популације. После Другог светског рата у Србији је започео процес значајне 

трансформације домаћинстава. Те промене су се огледале у интензивном порасту броја 

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

 

Табела 26: Упоредни преглед броја домаћинстава у општини Панчево 

у периоду од 1948. до 2011. године 

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

Пораст-пад 

1948-2011. 

Територија Број % 

Општина 19.073 21.280 27.926 33.211 39.012 40.632 43.403 43.144 24.071 +126,2 

Градска 11.829 13.519 18.995 23.925 28.754 29.887 32.733 33.122 21.293 +180,0 

Остала 7.244 7.761 8.931 9.286 10.258 10.745 10.670 10.022 2.778 +38,3 

Извор: Израчунато на основу података: РЗС (2011) , Упоредни преглед броја домаћинства 1948-2011. и 

станова 1971-2011., Књига 21 

 

Према подацима из приказане табеле уочавамо да се број домаћинстава на 

териотрији општине повећавао све до 2002. године, након које бележи низак пад броја 

домаћинства са 43.403 на 43.144 домаћинства.  

Графикон 5: Кретање броја домаћинстава у периоду 1948 – 2011. година 

 

Извор: Израчунато на основу табеле 26 
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Градска домаћинства на другој страни, бележе константан раст и по последњем 

попису износе 33.122 домаћинства што је за 180% више него по попису из 1948. године, 

као последица процеса урбанизације. Сеоска насеља бележе пораст броја домаћинстава до 

1991. године, након чега по последња два пописа се њихов број смањује, међутим и поред 

тога број домаћинстава у овим срединама се повећао за 38%.  

 

Табела 27: Просечан број чланова у домаћинставима општине Панчево  

у периоду од 1948. до 2011. године 

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

Општина 3,72 3,58 3,36 3,34 3,26 3,08 2,92 2,86 

Градска 3,33 3,28 3,12 3,19 3,01 2,96 2,82 2,74 

Остала 4,35 4,12 3,85 3,72 3,62 3,42 3,26 3,26 

Извор: Израчунато на основу табеле 2 и табеле 26 

 

Просечна величина домаћинства на територији општине се константно смањује, 

што нам показују и подаци из табеле 27. Највеће смањење бележе сеоска насеља, која са 

4,35 просечних чланова у 1948. години, падају на 3,26 чланова у 2011. години. Иако се 

број становника повећавао у градским насељима до 2002. године, а у сеоским до 1981. 

године, просечан број чланова бележи пад, и нижи је у односу на суседне општине јужно-

бантаског округа. За последњих седамдесет година, просечна величина чланова смањила 

се за једног члана. Разлике између насеља са највећим и најмањим бројем домаћинстава су 

велика. Град Панчево има 28.413 домаћинстава са просечном величином 2,68 члана, док 

насеље са најмањим бројем домаћинстава Иваново – 409 са просечном величином 2,57 

члана.  

Табела 28: Домаћинства према броју чланова у општини Панчево 2002. и 2011. године 

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

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

2002. 8.548 19,69 10.540 24,28 8.822 20,32 10.103 23,28 3.213 7,40 2.177 5,20 

2011. 9.209 21,34 11.038 25,58 9.900 20,63 8.498 19,70 3.243 7,52 2.256 5,23 

Извор: РЗС (2013), Домаћинства према броју чланова, Књига 10; РЗС (2011), Општине и региони у Републици Србији 

Промене у структури домаћинстава према броју чланова током времена одвијале су 

се паралелно са променама у броју домаћинства и просечној величини домаћинстава. У 

оквиру саме општине знатно је измењена структура домаћинстава према броју чланова у 

зависности од насеља. Повећава се број малих домаћинстава (до четири члана), на рачун 

смањења броја и удела домаћинстава са више чланова у укупном броју домаћинстава. 
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Значајне су промене у броју домаћинстава са једним чланом тзв. самачка домаћинства, где 

је број са 8.548 повећан на 9.209 домаћинства. Пораст броја домаћинстава са једним 

чланом резултат је старења становништва, уз негативан природни прираштај. Пораст броја 

ове категоије становништва има негативне утицаје на демографску слику општине. 

Очекивано, највећи је број двочланих домаћинстава – 11.038 или 25,58%, што је у 

сагласности са територијом АП Војводина. Број четворочланих домаћинстава се смањио у 

последњем пописном периоду за 1.632 домаћинства, док број петочланих и шесточланих и 

већих домаћинстава бележи благи пораст.  

 

 

11.  Насеља 

 

 

Дефинисање насеља је често доста тешко и компликовано, јер се насеља стално 

мењају и развијају. Дефиниција насеља која се најчешће употребљава у српској 

географској школи јесте она коју је дао Јован Цвијић и она гласи: ,,Насеља која обухватају 

територију под насељем и околни геопростор : под седиштем насеља подразумевамо 

место које насеље заузима са обрађеним и уопште привредно употребљеним земљиштем 

око њега. Седиште насеља увек има географско имеˮ. (Бачевич, Стаменковић, 1992). 

Међутим дефиниција насеља која се највише користи у свету је да је насеље место 

сталног или повременог боравка људи, у којима се одвија њихова производња и друге 

делатности те њихов друштвени и лични живот. Постоје два основна типа насеља: градска 

или урбана и сеоска или рурална.  

На територији општине Панчево, поред истоименог општинског центра, налази се 

још дванаест мањих места, од којих су два градска (Качарево и Старчево), а остала 

сеоског типа. Поред Панчева, ту су још и Војловица, Старчево, Омољица, Иваново, 

Банатски Брестовац, Јабука, Скробара, Глогоњ, Качарево, Банатско Ново Село, Долово и 

Стари Тамиш.  

Према подацима из табеле 4, видимо да у вечини насеља број становника се 

повећавао до пописа 1991. године, након чега бележе пад броја становника. Овакво 

кретање везано је махом за сеоска насења, где је процесима урбанизације и 

индустријализације пад броја становника почео још седамдесетих и осамдесетих година 

XX века. У градским срединама, пораст се наставља све до 2002. године, након чега сва 

насеља у општини бележе пад броја становника. 
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Табела 29: Дистибуција насеља према броју становника у општини Панчево  

у периоду од 1948. до 2011. године 

Година 
Број 

насеља 

Насеља према броју становника 

До 3.000 
Од 3.000 

до 4.000 

Од 4.000 

до 5.000 

Од 5.000 

до 6.000 

Од 6.000 

до 7.000 

Преко 

7.000 

1948. 10 1 2 2 3 1 1 

1971. 10 1 2 0 2 2 3 

1991. 10 1 2 0 0 3 4 

2011. 10 1 2 0 0 4 3 

Извор: Израчунато на основу табеле 4 

 

По подацима из табеле 29 видимо да је највечи број насеља са 6.000 до 7.000 и 

7.000 и више становника од којих је највеће Панчево са 76.203 становника. Насеља 

величине 4.000 до 6.000 становника су по последња три пописа нестала, међутим, како је 

изражен процес депопулације, постоји могућност да се нека већа насеља врате у ову групу 

уколико се ови процеси задрже у истим оквирима. Ту су најугоженија насеља Банатско 

Ново Село, Долово, Јабука и Омољица. 

 

 

11.1. Панчево 

 

 

Положај Панчева је такав да пратим токове Дунава и Тамиша и обухвата простране 

дилувијалне терасе које прате поменуте токове. Управо ове реке представљају велику 

баријеру везама Панчева са Србијом и Сремом. 

Ниско и водоплавно земљиште уз Тамиш, ограничавало је ширење насеља на 

западну страну, па је тек у последње време на овом простору изграђено неколико 

привредних објеката и кућа. По попису 2011. године има 76.203 становника. 

О историјском развоју Панчева било је речи у претходном делу текста. 

Пресудну улогу у формирању и развоју града одиграли су индустријски развој и 

близина Београда. Индустрија има велику традицију и почела је активније да се развија 

још од прве половине XVIII века, да би се крајем IXX и почетком XX века, број фабрика 

драстично увећао. Ако узмемо професионалну структуру активног становништва, можемо 

рећи да највише људи ради у индустрији, а да најмањи удео има аграрно становништво. 

Данас ради неколико већих фабрика као што су петрохемија, рафинерија, азотара и још 

двадесетак мањих и средњих фабрика. 
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11.2. Старчево 

 

 

Старчево с еналази на граници панчевачке дилувијалне терасе са алувијалном 

равни Дунава, тачније на рту терасе који је истурен у алувијалну раван. Управо облик овог 

рта условио је облик насеља, које има неправилан облик у виду  двојног насеља. Источно 

од насеља се налази мала река Надела. Од Панчева је удаљено 8 km. По попису 2011. 

године има 7.473 становника. 

Насеље је најпознатије по археолошком налазишту млађег неолита, које се налази 

на месту званом Град, код сеоске циглане. Ово налазиште само указује на повољности 

географског положаја целокупне општине Панчево. Савремено насеље је младо и настало 

је почетком XVIII века, а његова функција условљена је близином Панчева као и већине 

мањих места у општини. Међутим, суседно Панчево није ниједан свој индустријски 

објекат изместило према Старчеву, већ се функција овог сеоском места огледа, пре свега у 

структури становништва по делатности где је нпр 1991. године било чак 46,3% 

индустријских радника. (Ћурчић, 2004). Готово сви запослени раде у Панчеву.  

 

 

11.3. Омољица 

 

 

Омољица има ивичан положај у општини. Подигнута је уз југозападну страну 

панчевачке дилувијалне терасе према алувијалној равни Дунава. Уз границу терасе налазе 

се фосилна речна корита која су и данас под водом. Веће од њих, Поњавица, протеже се уз 

јужну границу, а мањи дунавац уз западну границу села. По попису 2011. године има 

6.309 становника. 

Село има дугу историју. Било је познато још у средњем веку, и први пут се помиње 

као Молвица, 1458. године. (Ћурчић, 2004). Током своје историје, развијало се према 

доминантним народима који су запоседали овај део Баната. У савременом добу развија се 

доста под утицајем Панчева. 

Функције насеља, кој је приградско, су првенствено аграрне, ипак највише људи је 

запослено у индустрији у ближем Панчеву. Аграрне функције ограничене су на потребе 

локалног становништва. У самом насељу налази се једна фабрика, мали погон трикотаже 

Банаћанка из Панчева.  
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11.4. Јабука 

 

 

Насеље Јабука, изграђено је на западном делу панчевачке дилувијалне терасе, где 

се она граничи са Панчевачким ритом. Дилувијална тераса се простире северно, а 

алувијална терасе јужно од села. Село је дуго око 3 km, са максималном ширином 750 m и 

подсећа на овлик слова ,,Мˮ. Панчево је удаљено 10 km, што је Јабуци дало шансу да у 

новије време промени своје привредне функције. По попису 2011. године у насељу је 

живело 6.181 становник. 

Насеље је почело да се формира у XVIII веку и кроз историју број становника је 

стално осцилирао, што због великог досељавања, што због исељавања и страдања од 

разних болести.  

Највећи део запослених ради у Панчеву или Београду, а у насељу постоји стара 

фабрика сточне хране, док крај насеља је стара фабрика скорба, поред које је подигнуто 

радничко насеље ,,Скробараˮ. У Јабуци се од краја Другог светског рата налази велики 

стационар за хендикепирану децу.  

 

 

11.5. Качарево 

 

 

Качарево се налази у унутрашњости општине и у целости је подигнуто на 

панчевачкој дилувијалној тераси. Качарево има одлике колонистичког насеља, има 

квадратну основу, а распоред улица је у виду решетке. Улице имају из оба смера имају 

исту ширину и исти број кућа. То је типично младо насеље које је грађено да би запосело 

простране обрадиве површине. Временом се насеље транформисало у приградско у којем 

је број стаонвника током друге половине XX века константно растао. По попису 2011. 

године има 7.100 становника. 

Насеље је настало 1790. године, насељавањем 120 немачких породица из Бадена, 

Виртенберга и Швајцарске. (Ћурчић, 2004). Има мало неаграрних функција, али се 

пољопривредом бави мали део становништва. Значајан развој насеље доживљава после 

Другог светског рата, након кога је и основано неколико фабрика, да би данас у насељу 

остале две мале фабрике, један погон панчевачке Утве и погон за производњу боја и 

лакова. 
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11.6. Банатско Ново Село 

 

 

Банатско Ново Село налази с ена граници јужнобанатске лесне зарави и 

дилувијалне терасе. Саобраћајни положај села је добар јер се налази на две важне 

комуникације (пут и пруга који повезују Панчево).  

Претежно је аграрно насеље, док је само једна шестина радила у индустрији. Више 

од две трећине запосленог становништва ради у другим местима, док друге неаграрне 

функције задовољавају само потребе локалног становништва. 

 

Остала насеља су доста мања, са аграрним обележјима. Сва су захваћена процесом 

депопулације и миграцијама на релацији село-град и поред Панчева као гравитационог 

центра, јављају се секундарни центри у другим општинама, на југу према Ковину и северу 

према Ковачици.  

 
 

12.  Пројекције становништва 

 

 

Пројекције становништва се раде ради сагледавања демографских, али исто тако и 

различитих друштвено-економских последица одређених претпоставки на којима су оне 

засноване. У Републичком заводу за статистику су урађене и средњорочне пројекције 

становништва општина/градова, и то за период 2011–2041 година. Пројекције су урађене у 

две варијанте: средња и варијанта нултог миграционог салда. Приликом постављања 

хипотеза коришћена је богата база података о досадашњем кретању фертилитета, 

морталитета, унутрашњих миграција, као и процењеног броја становника, према 

резултатима пописа становништва 2002. и 2011. године, на нивоу општина. Пораст/пад 

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

годину, указује на ефекте природног односно механичког кретања становништва и њихов 

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

организовање оређених институција, послова, планирање у области запошљавања, 

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

Пројекције становништва Републике Србије 2011-2041).  
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Табела 30: Пројекције становништва 2011.-2041. година  

Година 

2011. 2041. 

Процене становништва 

средином године 

Средња 

варијанта 

Варијанта нултог 

миграционог салда 

Република Србија 7.234.099 6.824.556 6.136.010 

Јужно-банатска област 294.043 257.264 244.705 

Општина Панчево 123.445 115.017 107.394 

Извор: РЗС , Пројекције становништва Републике Србије 2011.-2041. 

 

Према проценама Републичког завода за статистику, у наредних тридесет година 

вршиће се континуирани процес депопулације (ако кретање становништва, како природно, 

тако и механичко, остане у садашњим оквирима), како на територији општине Панчево, 

тако и на територији целе Републике Србије.  

Према приказаним пројекцијама у табели 30, очекује се да се становништво 

Републике смањи за чак 1.098.089 лица, што је смањење за 15%. У истом периоду на 

простору општине Панчево, очекује се смањење за 16.051 лице, што износи 13%. Процес 

депопулације одразиће се на старосну структуру становништва, а поред тога, неминовно је и 

смањење учешћа радно-способног становништва. 
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Закључак  

 

 

Веома погодни услови за живот у виду плодног земљишта, атакође и географски 

положај општине, условиле су њену давнашњу насељеност, што потврђују и археолошки 

налази на простору Старчева. Погодни климатски услови, близина двеју великих пловних 

река и отвореност према околним регијама погодовале су насељавању општине током 

година. 

Главну демографску експанзију и развој, општина доживљава тек после Другог 

светског рата. У овом периоду нагло је растао број становника под утицајем 

индустријализације и урбанизације и свој максимум по броју становника општина 

доживљава 2002. содине са 127.162 становника, након чега бележи пад и по последњем 

попису 2011. године износи 123.414 становника.  

Општина Панчево има велику густину насељености 472,23 ст/кm² што је више него 

што је просечна густина насељености Србије која износи 93 ст/кm².  

Неповољна природна кретања са све већим стопама морталитета (13,8‰ у 2015. 

години) и негативним природним прираштајем неповољно утичу на структуру и 

демографску старост општине Панчево, која спада у шесту групу – стадијум дубоке 

демографске старости. У прилог овом неповољном показатељу иде и структура 

становништва по старосним групама, где младо становништво од 0 – 19 година заузима 

19,6%, а старо 65+ година заузима 22,9% укупног становништва. Просечан старост лица 

на простору општине 2011. године био је 41,6 година, што у комбинацији са старосном 

структуром даје неповољну структуру са привредно-економског аспекта (расположива 

радна снага). У вези са природним прираштајем битан је и податак да се све мањи број 

младих одлучује да заснује породицу пре свега због немогућности запослења и тешке 

егзистенције. Ово смањење закључених бракова неповољно се односи и на негативни 

тренд који је заступљен код природног прираштаја.  

Механичка кретања показују да је простор општине у прошлости био привлачан за 

насељавање. Највећи обим дневних миграција усмерен је ка општинском центру и 

Београду. Данас су мотиви дневних миграција различити. Одржао се до данас принцип 

дневних миграција на релацији село-град, односно место становања-место запослења, док 

се у другој половини XX и на почетку XXI века јавља нова компонента дневних миграција 

и то ради школовања.  

На територији општине евидентан је пад пољопривредног становништва. Како је 

цела Војводина, па и овај крај познат по пољопривреди, требало би да се уз помоћ државе 

ово заустави, пре свега омогућавањем да се осавремени механизација, да се уз субвенције, 
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загарантованим ценама откупа пољопривредних произовда и подизањем свести омогући 

просперитет на овом пољу. 

Образовна структура се побољшава из пописног у пописни период. Евидентан је 

пораст женског високо образованог становништво, које у последњим годинама 

преовладава у односу на мушко (4,9 према 4,2%), што раније није био случај.  

Структура становништва према националности је повољна са већинским српским 

становништвом – 79%, док се као значајне мањине у 2011. години јављају још и 

Македонци са 3,7%, Мађари са 2,8% и Роми са 1,7%. 

Број домаћинстава се константно смањује, као и њихова величина, где у сеоска 

насеља просечно већа са 3,26 члана наспрам 2,74 члана у градским домаћинствима. 

Значајне су и промене у броју домаћинстава са једним чланом тзв. самачка домаћинства, 

где је број са 8.548 повећан на 9.209 домаћинства.  

У целини гледано, промене у демографској слици општине Панчево прате трендове 

на нивоу Републике. Све ове промене негативно делују на становништво и насеља 

општине, која би ако се овакав тренд настави могла да нестану са географске карте. У том 

циљу, потребно да целокупан државни апарат прионе на спречавања оваквог кретања 

становништва и дугорочно спречи последице. Како би дошло до опоравка, мора се 

кренути што пре у подизање природног прираштаја, смањење иностраних миграција, 

побољшавања образовне стрктре становништва, јер су последице негативних кретања 

толико велике да ће требати деценије како би се осетио бољитак. 
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Прилог 

 

 

Прилог 1: Густина насељености по насељима општине Панчево у 2011. години  

Насеље Број станонвика Површина у km² 
Густина 

насељености 

Банатски Брестовац 3.251 61,91 52,50 

Банатско Ново Село 6.686 98,96 67,57 

Глогоњ 3.012 42,78 70,42 

Долово 6.146 117,18 52,45 

Иваново 1.053 42,57 24,74 

Јабука 6.181 51,79 119,37 

Качарево 7.100 39,71 78,84 

Омољица 6.309 77,26 81,66 

Панчево град 76.203 161,37 472,23 

Старчево 7.473 62,07 120,42 

Извор: Израчунато на основу података: http://webrzs.stat.gov.rs/axd/Registar/SlikeRegioni и РЗС (2014), 

Упоредни преглед броја становника 1948 – 2011., Књига 20 
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