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УВОД 

Сомбор је градско насеље и седиште града Сомбора и Западнобачког управног 

округа. Град Сомбор се налази на крајњем северозападу Војводине, односно Републике 

Србије. На северу се граничи са Републиком Мађарском, на североистоку са општином 

Суботица, на истоку са општином Бачка Топола, на југоистоку са општином Кула, на 

југу са општином Оџаци, на југозападу са општином Апатин и на западу са 

територијом Републике Хрватске. (https://sr.wikipedia.org/sr/) Међудржавним 

граничним прелазима код Бездана и Богојева представља спону са Републиком 

Хрватском, а Бачким Брегом са Републиком Мађарском.(www.sombor.rs) 

Западне стране града Сомбора запљускују воде Дунава делећи је од Републике 

Хрватске, на истоку је Телечка висораван, на северу се граничи са Републиком 

Мађарском, а на југу је отворена према унутрашњости Србије. На 1.178 km² са градом 

се сместило и 16 салашких насеља, посебна особеност овога краја, и још 15 села: 

Алекса Шантић, Бачки Брег, Бачки Моноштор, Бездан, Чонопља, Дорослово, Гаково, 

Кљајићево, Колут, Растина, Риђица, Станишић, Светозар Милетић, Стапар и Телечка. 

По последњем попису из 2011. године у Сомбору живи 47.485, односно 85.569 

становника укључујући околна села. 

Овај рад се састоји из два дела. У првом делу је укратко описан географски 

положај општине и физичко географске карактеристике, док су у другом делу рада 

детаљно обрађене демографске промене и статистички преглед. 

 

 

 

 

 

 

 

https://sr.wikipedia.org/sr/
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1. ГЕОГРАФСКИ ПОЛОЖАЈ 

 

Град  Сомбор се налази на крајњем северо-западу Републике Србије. Припада 

АП Војводини и налази се између 16°31' и 17°06'30" источне географске дужине и 

46°34'15" и 46°03'20" северне географске ширине. Територија града се граничи са 

суседним државама Републиком Хрватском и Републиком Мађарском. Западна 

граница, према Републици Хрватској још није утврђена, јер је граница била 

дефинисана матицом Дунава. Како је током векова Дунав мењао своје корито, а 

граница задржана на првобитној траси, тако се она само делимично поклапа са 

данашњим коритом Дунава. Северна граница Града Сомбора је према Републици 

Мађарској. Источна граница Града Сомбора је према општинама Суботица и Бачка 

Топола, југоисточна према општини Кула, а јужна и југозападна према општинама 

Оџаци и Апатин.(www.sombor.rs) 

Као што је већ напоменуто, Град Сомбор представља седиште Западнобачког 

управног округа, а уједно је и највеће насељено место као и највеће место по површини 

у овом округу. 

Територија Града Сомбора простире се на површини од 1.177,22 km², што чини 

13,50% територије округа, 5,47% територије АП Војводине, односно 1,33% територије 

Републике Србије Територију Града Сомбора чине сам град и 15 насељених места – 

села: Алекса Шантић, Бачки Брег, Бачки Моноштор, Бездан, Гаково, Кљајићево, Колут, 

Растина, Риђица, Светозар Милетић, Станишић, Стапар, Телечка, Чонопља и 

приградска насеља – салаши: Билић, Буковац, Градина, Жарковац, Козара, Ленија, 

Лугово, Милчић, Ненадић, Обзир, Радојевићи, Ранчево, Централа, Чичови, Шикара и 

Шапоње. 

Град Сомбор је смештен између Паневропских коридора 7 и 10. Паневропски 

друмски коридор 10, који је од Сомбора удаљен око 60 km, повезује регионалне 

друмске и железничке саобраћајнице са међународним речним пристаништем и 

царином код Бездана на коридору 7 – река Дунав. Коридор 7 на подручју Града 

Сомбора заузима дужину од 25 km. (www.sombor.rs) На подручју општине Сомбор 

постоји релативно развијена путна мрежа магистралних у дужини од 89 km, 

регионалних у дужини 67 km и локалних путева у дужини 110 km. Најзначајнији су: 
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 Сомбор – Врбас 

 Сомбор – Суботица 

 Сомбор – Апатин 

 Сомбор – Оџаци 

 Сомбор - Бездан – Бачки Брег – Република Мађарска 

 Сомбор - Бездан - Дунав – Република Хрватска 

На подручју Града Сомбора се налази железнички чвор за путнички и теретни 

саобраћај, са постојећим једноколосечним пругама према Врбасу, Суботици, Богојеву 

и Апатину. 

  

Општина 

Удео општине у 

укупном промету у 

округу(%) 

 

Округ 

Број железничких 

станица 
8 35 23 

Број превезених 

пуника 
70.000 35 200.000 

Број превезених 

пошиљки(t) 
174.911 35 499.745 

Табела 1. Промет робе и путника у железничком саобраћају,2009. 

(извор:http://www.sombor.rs/) 

На само 7 km од самог Града Сомбора налази се војни аеородром који је Мастер 

планом Министарства одбране Републике Србије предвиђен за цивилни саобраћај. 

Аеродром је саграђен 1944. за време немачке окупације у току Другог светског рата. За 

време NATO бомбардовања Савезне Републике Југославије 1999. године, аеродром је 

тешко оштећен и стручњаци процењују да је за његово реновирање потребно најмање 5 

милиона EUR-а. Због свог положаја (налази се на тромеђи Републике Мађарске, 

Републике Хрватске и Републике Србије), Град Сомбор има потенцијал да се претвори 

у центар теретног и путничког саобраћаја. 
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Територију Града Сомбора тангира река Дунав и кроз њу пролазе канали 

Бездан-Врбас и ДТД деоница Бездан-Српски Милетић,што пружа могућности 

интензивног водног саобраћаја. Регионално пристаниште се налази јужно од Сомбора 

на каналу Бездан - Врбас. 

 

Слика 1. Географска локација и повезаност Сомбора 

Извор:http://www.sombor.rs/ 

Захваљујући заступљености свих видова саобраћаја, Град Сомбор је добро 

повезан са суседним општинама, односно територијом Републике Србије, а такође је 

добро повезан и са суседним државама. На територији Града се налазе следећи 

гранични прелази: 

 Друмски прелаз Бачки Брег(за путнички саобраћај) 

 Друмски прелаз Бездан(за путнички и теретни саобраћај) 

 Речни прелаз Бездан 
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2. ФИЗИЧКО-ГЕОГРАФСКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ 

2.1 Геоморфолошке и геолошке карактеристике 

У геоморфолошком погледу терен општине Сомбор је разноврстан јер су, од 

истока према западу, заступљени следећи геоморфолошки облици: лесна зараван, 

лесна тераса и алувијална раван Дунава са алувијалном терасом (виши део) и 

инундационом равни (нижи део). Највиши облик је лесна тераса (око 120 м, а најнижи 

инундациона раван чија висина пада и до 76,00 м). Осим поменутих основних облика 

рељефа присутни су још: речне долине, лучна удубљења, предолице и пешчани 

брежуљци на лесној тераси и дине, интерколинске депресије, предолице и долови на 

лесној заравни. Таложење седимената на овом простору је вршено од половине 

Палеозоика, а каснијим набирањем је тај процес прекинут и вршен по мањим 

басенима: Панонском, Црноморском, Домијском и др. Касније, појавом Дунава и 

формирањем његовог тока је започело отицање Панонског мора, када и настаје фаза 

наношења флувијалног материјала и навејавање солских наслага. Најинтензивније 

навејавање је вршено у Леденом добу када су формирани данашњи слојеви. 

Престанком Леденог доба настаје Алувијална фаза формирања наслага. 

2.2 Климатска обележја 

Клима је умерено-континентална са средњом годишњом температуром од 

11,2°C, средњом температуром најхладнијег месеца (јануар) -0,1°C и средњом 

температуром најтоплијег месеца (јул) 21,9°C. Умереност климе се огледа у тежњи да 

се минималне температуре помере на фебруар, максималне на август и јесен је топлија 

од пролећа за 0,6°C. Средња годишња влажност ваздуха је 72%, средња вредност 

највлажнијег месеца (децембра) је 86%. По годишњим добима, највећа влажност је 

зими, а у току дана највлажније је јутро. Облачност је највећа у децембру (76%), а 

најмања у августу (38%), док је просечна годишња облачност 58%. 
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Месец I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Температура 

(0C) 
-0,1 1,4 6,2 11,6 17,1 20,2 21,9 21,3 16,5 11,3 5,4 1,1 

Р. Влажност 

(%) 
84 78 70 66 64 65 64 66 71 75 82 86 

Трајање 

сијања Сунца 
62,2 97,5 147,6 191,8 244,1 259,5 290,3 274,3 197,1 152,5 80,4 53,0 

Падавине 

(mm) 
37,3 29,9 36,4 45,2 60,0 81,5 66,2 53,1 54,4 47,3 53,7 47,4 

 

Табела 2. Средње вредности основних климатских индикатора у Сомбору  

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

 Укупна инсолација на годишњем нивоу износи 2050,4 сати. Највећа је у току 

јула месеца ( 290,3 сати ), а најмања у децембру ( 53,0 сати ). 

Падавине су важан елемент климе и манифестују се у годишњој количини од 

око 612 мм. Највише падавина се изручи зими 178,7 мм, а најмање у лето 129,0 мм. По 

месечним количинама истиче се јун (81,5 мм) и јул (66,2 мм), а најмање падавина је у 

фебруару 29,9 мм. Просторно, смањује се количина падавина од запада према истоку. 

Облици излучивања су киша, снег и град. Магла је облик који се јавља чешће у 

хладнијем период године (децембар 8 дана), а ретко у топлијем делу године. Годишњи 

број магловитих дана је 39. 

Ветровитост је битан фактор климатских збивања. Укупна годишња 

ветровитост је 883‰, а тишине су 117 ‰. Најучесталији ветрови су из северозападног 

(175 ‰) и северног (173 ‰), а најређи су из јужног (70 ‰) и југозападног (75 ‰) 

правца. Тишине су најчешће у августу, а најређе у фебруару. Јачине ветрова су од 1,8 

м/с у септембру и октобру, а у априлу до 2,8 м/с. (www.sombor.rs) 
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2.3 Хидролошка обележја 

Подручје општине Сомбор је богато водом. Река Дунав, Плазовић, Мостонга, 

канали, многобројне баре и мочваре, фреатске воде и богати артешки хоризонти чине 

то богатство. Главно хидрографко обележје општине Сомбор чини река Дунав, са 

својим меандрима, многобројним рукавцима, барама, адама и ритовима, затим мање 

реке Плазовић и Мостонга, као и канали хидросистема Дунав-Тиса- Дунав. 

Дунав: На основу важнијих хидролошких параметара Дунав је кроз нашу земљу 

подељен на пет сектора. На подручју општине Сомбор налази се први сектор. 

Неуједначено и неуређено корито Дунава, на највећем делу овог сектора одражава се у 

различитим ширинама корита за малу и велику воду. Ширина корита варира између 

380 и 760 м. Овакве варијације проузрокују и различите дубине, које се крећу у 

границама између 4, 7 и 12,6 м у односу на средњи водостај. На сектору од Бездана до 

Вуковара средње брзине тока су 0,81 м/с, а максималне су просечно 1,40 м/с. Према 

расположивим подацима о максималним и минималним водостајима Дунава може се 

изнети оцена о релативно плитком кориту Дунава у делу његовог тока уз територију 

општине Сомбор. 

У оквиру површинских вода, реке Плазовић и Мостонга, као и већи број канала 

чине посебно хидрографско богатство. 

Плазовић (Киђош): извире у Мађарској и у горњем току има уску и дубоку 

долину. У нашој земљи, од Риђице до Бездана, ширина долине се креће од 350-400 м, а 

од Бездана до ушћа 80-100 м. Улива се у Велики Бачки канал код Свете Водице 3 km 

источно од Бачког Моноштора. Плазовић се снабдева водом из атмосфере (највећим 

делом), као и из извора и фреатске издани. Велики водостај се јавља у пролеће, у време 

топљења снега или знатних количина кише, али на висок водостај утиче и бујна барска 

вегетација. У пролећном периоду Плазовић наноси штете подручју кроз које протиче, 

те је стога потребно приступити потпуној регулацији тока као и подизању насипа. У 

летњем периоду Плазовић често пресушује. 

Некадашња Мостонга је настајала од многобројних бара северно од Сомбора и 

протицала је западном периферијом Сомбора, према Бачу до Младеновачког рита. 

Данас су од Мостонге остали само делови, претворени у канале. 
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Подручје општине Сомбор пресеца већи број канала. Главне канале чине: Бајски 

канал, канал Пригревица-Бездан, део канала Оџаци-Сомбор и део канала Врбас-Бездан. 

2.4 Биогеографска обележја 

 Природна вегетација Бачке је знатно измењена исушивањем ритова, 

преоравањем пашњака и култивисањем плодних површина. У Подунављу  и Потисју 

има ливада, пашњака, шума и расту влажне културе. На лесним и култивисаним 

пешчарским површинама расту траве са дугачким корењем. Слатинасте површине око 

Мостонге и живи песак на Суботичкој пешчари су под шумом. 

Сомбор је надалеко познат по свом зеленилу, тачније по бођошима који су 

донесени из долине Мисисипија још 1903. године те са правом носи епитет 

најзеленијег града Европе. 

На територији Бачке живестепске животиње. На Црној Бари,код Бачког 

Моноштора (општина Сомбор),налази се највеће прибежиште црне роде и орла 

белорепана. 

На подручју Сомбора се налази и Специјални резерват природе ,,Горње 

Подунавље“. Специјални резерват природе „Горње Подунавље“ заштићено је 

природно добро I категорије. Простире се уз леву обалу реке Дунав од 1367. до 1433. 

km његовог тока. Део је великог ритског комплекса који се протеже и кроз суседну Р. 

Мађарску и Р. Хрватску и представља једно од последњих великих поплавних подручја 

у Европи. Чине га два велика рита, Моношторски и Апатински, који заједно чине 19 

605 ха шума, ливада, бара и мочвара, укључујући и  саму реку Дунав и њене 

меандре.Резерват представља једно од последњих уточишта за живи свет везан за 

поплавна подручја. У резервату је присутна 51 врста сисара, 248 врста птица, 50 врста 

риба, 11 врста водоземаца, 9 врста гмизаваца, велики број бескичмењака, од којих се 

издваја фауна лептира са преко 60 врста дневних лептира, више од 1000 биљних врста. 

У изузетном флористичком богатству Горњег Подунавља, доминантан утицај 

има његова дендрофлора тако да половину свих површина чине шумски екосистеми. 

Најзначајније врсте су храст лужњак, бела топола,црна топола, бела врба, пољски јасен 

и вез. Што се тиче жбунастих врста присутни су свиб и глог. Значајне врсте из 
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породице орхидеја су пурпурни каћунак, мочварни каћунак и усколисни каћунак. У 

резервату се може наћи и реликтна врста(закржљала перуника) као и једино очувано 

налазиште змијског љутића. Најлепши становници резервата су вероватно бројни бели 

и жути локвањи. 

Фауна резервата је изузетно богата а сами почеци заштите Горњег Подунавља 

настали су из потребе издвајања овог подручја као значајног станишта орла 

белорепана и црне роде, две изузетно ретке и угрожене врсте, овде настањене у 

изузетној густини. Овде се налази укупно 248 врста птица, међу којима су 

најпознатије: гак, степски сокол, црне луње, јастреб, корморан као и велике колоније 

чапљи. Од сисара могу се наћи јелен, дивља свиња, срна, видра, ласица, лисица, дивља 

мачка...Ихтиофауна Горњег Подунавља данас броји изузетно велик број врста од којих 

шест спадају у природне реткости: гавчица, источна говедарка, чиков, балавац, велики 

вретенар и мали вретенар. Велико је богатство фауне инсеката, гмизаваца и 

водоземаца.(www.gornjepodunavlje.net) 

2.5. Педолошке карактеристике 

Територија општине Сомбор је врло разноликог педолошког састава и 

заступљено је мноштво типова и подтипова земљишта. Черноземје најплоднији тип јер 

располаже великом порозношћу. Повољним водним и ваздушни режимом, повољним 

садржајем хумуса (4 – 6%, тј. 40-50 цм горњег слоја) и са својим подтиповима заузима 

највећу површину у општини. Ту су: карбонатни и бескарбонатни чернозем, песковити, 

деградирани, заслањен и слабо заслањен чернозем. Други по значају је тип ливадске 

црнице. Настала је дејством подземних вода, а појављује се у више под-типова: 

деградирана, карбонатна итд. Трећи тип је ритска црница настала дужим деловањем 

подземних вода. Елиминацијом њиховог утицаја се претвара у плодно земљиште. 

Категорију неплодних типова чине слатине и деле се на: солончаке, солонце и соладе. 

Следећа категорија је алувијално земљиште развијено поред речних токова и као 

последица плављења непосредне околине реке. Глиновито земљиште се ствара 

распадањем минерала у песку. То је тип најнеплоднијег земљишта. 

 



Демографске промене у насељима опшине Сомбор после Другог светског рата 

11 
 

3. НАЈСТАРИЈИ ТРАГОВИ НАСЕЉЕНОСТИ 

На територији Сомбора живели су његови прастановници у раздобљу дужем од 

два миленијума. Најстарији археолошки налази на простору Сомбора и околине потичу 

из бронзаног доба (остаци кућа, огњишта и бронзаног оруђа). 

Ове просторе насељавала су илирско-панонска племена која су се мешала са 

трако-кимерским, а касније и скитским племенима која су у периоду између бронзаног 

и гвозденог доба долазила преко Карпата. У IV веку пре нове ере, на ове просторе 

насељавају се Келти. Са простора данашње јужне Русије од половине I до половине II 

века нове ере продиру племена иранског порекла међу којима је најбројније било 

племе сарматских Јазига. Готи су повремено упадали у III веку, а Хуни у IV веку. 

Половином В века досељавају се Источни Готи. Пронађени су остаци раног боравка 

Словена у IV и V веку и остаци вишевековног боравка Авара (од VI до IX века). 

Почетком X века доселило се племе Мађара, азијатског порекла, етнички сродно 

претходним скупинама Хуна и Авара који су живели измешани са словенским 

становницима. 

Из античког и раносредњовековног периода нема откривених и сачуваних 

остатака насеља које је претходило средњовековном насељу Сент-михаљ, касније 

Цобор-сент-михаљ, претечи данашњег Сомбора. Нема јасних трагова када је Сент-

михаљ могао да настане, а најстарији сачуван запис о насељу потиче тек с краја XIV 

века. Под именом Цобор-сент-михаљ насеље је први пут забележено 1403. године, као 

посед угарске племићке породице Цобор. Подизањем тврђаве 1478. године насеље 

Цбор-сент-михаљ уздигнуто је у градско насеље у коме су повремено одржавана 

заседања скупштине Бодрошке жупаније. Под утицајем све бројнијег српског живља 

које је на просторе Бодрошке жупаније почело да се насељава почетком XV века, име 

насеља Цобор-сент-михаљ већ од почетка XVI века изговарано је као Сомбор. 

Турци освајају већи део Угарске након победе код Мохача 1526. године, а 

Цобор-сент-михаљ заузимају 1541. године. Освојено насеље називају Сомбор како га је 

називао затечени српски живаљ. Сомбор је већ 1554. године био седиште једне од 

нахија у Сегединском санџакu. Некадашња типична турска паланка постала је 

временом значајно трговачко седиште. Након пораза код Беча 1683. године отоманско 

царство је знатно ослабљено. Турско становништво и војска напуштају Сомбор 1687. 
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године на глас о приближавању аустријских царских чета. По одласку Турака на овом 

простору живе малобројни Срби и Буњевци, али исте године се досељавају нове 

буњевачке, а потом 1690. године у Великој сеоби Срба и српске породице. Сомбор 

постаје граничарски град, а сомборски војници учествују у биткама против Трака на 

страни Аустријске монархије. Статус војничког шанца Сомбор је добио 1702. године, а 

статус војничке вароши 1717. године. Борба Сомбораца за елибертацију почиње 1745. 

године, а окончава се 17.02.1749. године када је царица Марија Терезија потписала 

повељу којом се Сомбор уздиже у ранг слободних и краљевских градова. 

Сомборцима је на овај начин обезбеђена значајна политичка, судска, привредна и 

просветна самосталност, и град је почео убрзано да се развија и јача као привредно и 

трговачко седиште Бачке. Године 1759. Српска православна црквена општина отвара 

четвороразредну Граматикалну школу, затим се оснива Латинска школа којом 

руководе фрањевци, Аврам Мразовић отвара Норму и овим се ударају темељи за 

школовање учитеља код Срба и других јужнословенских народа на овим просторима. 

Године 1786. Сомбор постаје стално седиште велике Бачко-бодрошке жупаније. Бачко-

бодрошка жупанија, као друга по величини у Угарској, захвата цео простор између 

Дунава и Тисе, на северу јој је граница ишла испод Калоче, а у њеном саставу су били 

и Суботица и Нови Сад. Нешто више од пола века након елибертације, град је доживео 

потпуни урбани преображај и израстао у један од најзначајнијих средишта. Од 

половине XIX века основано је више културних и просветних установа. Град је крајем 

XIX века био калдрмисан, регулисан је ток Мостонге и потпуно је озелењен. 1869. 

године стиже прва железница. Већ постојеће растиње се веома проширује и оно ће 

Сомбор претворити у зелену оазу. 12. октобра 1850. године Карољ Битерман отвара 

прву штампарију и јављају се први листови и часописи.  

 

Слика 2. Зграда жупаније 

Извор:https://sr.wikipedia.org/wiki/ 

https://sr.wikipedia.org/wiki/
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4. БРОЈ СТАНОВНИКАИ ТЕРИТОРИЈАЛНИ РАЗМЕШТАЈ 

СТАНОВНИШТВА 

4.1 KРЕТАЊЕ УКУПНОГ СТАНОВНИШТВА 

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

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

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

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

Промене у укупном становништву сложене су и условљене многобројним 

факторима. Укупан број становника одређеног простора мења се под утицајем 

природног кретања становништва(наталитет и морталитет) и под утицајем 

миграција(емиграција и имиграција). 

У свим резултатима пописа становништва укупан број становника је први и 

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

општини Сомбор по пописима становништва у периоду од 1948.-2011. 
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Место 1948. 1953. 1961. 1971. 1981. 1991. 2002. 2011. 

Сомбор 90477 92583 96191 98080 99168 96105 97263 85903 

Градска 33613 33632 37760 44100 48454 48993 51471 47623 

Остала 56864 58951 58431 53980 50714 47112 45792 38280 

Алекса Шантић 1020 1446 1751 2064 2259 2267 2172 1770 

Бачки Брег 2244 2218 2045 2006 1770 1585 1388 1140 

Бачки Моноштор 4555 4635 4560 4590 4432 4205 3920 3485 

Бездан 6691 6681 6813 6427 6085 5472 5263 4623 

Гаково 62 1477 2022 2014 2122 2073 2201 1810 

Дорослово 2906 2835 2669 2339 2131 1864 1830 1497 

Кљајићево 5847 6028 6088 5805 5850 5737 6012 5045 

Колут 2927 2877 2597 2148 1866 1710 1710 1327 

Растина 905 939 960 892 686 605 566 411 

Риђица 4195 4317 4291 3663 3186 2806 2590 2011 

Светозар Милетић 4105 4036 3990 3860 3685 3292 3169 2746 

Сомбор 33613 33632 37760 44100 48454 48993 51471 47623 

Станишић 7741 7814 7521 6156 5476 5131 4808 3987 

Стапар 4811 4925 4582 4242 3988 3795 3720 3282 

Телечка 3122 3090 2996 2665 2429 2138 2084 1720 

Чонопља 5733 5633 5546 5109 4749 4432 4359 3426 

Табела 3: Упоредни преглед броја становника општине Сомбор у периоду од 

1948. до 2011. године (извор: Републички завод за статистику) 

На основу пописа рађеног после Другог светског рата па све до пописа из 2011. 

године, може се утврдити да се популација општине Сомбор увећавала у периоду од 

1948. до 1981. године. Максималан број становника је забележен 1981. године када је 

на територији општине живело 99.168 становника. У периоду од 1948. до 1981. године, 

број становника на територији општине се повећао за 8.691 становника. Након тога 

следи пад броја становника. 1991. године, у општини Сомбор је живело 96.105 

становника, што је пад од 3.063 становника у односу на претходни попис из 1981. 

године. На попису из 2002. године примећујемо повећање броја становника, а то 

повећавање броја становника је највише захваљујући миграцијама, односно великом 
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броју избеглица које су дошле у општину Сомбор након ратова на простору СФРЈ. 

Сомбору прети велика опасност од „беле куге“. Сваких десет година „изгуби“ се по 

једно село, а сваке године по једно школско одељење. Да није било избеглица, 

општина Сомбор би имала 5 - 6 хиљада становника мање, с обзиром на попис из 

претходне деценије. На последњем попису из 2011. године, у општини Сомбор живи 

85.903 становника, што је за чак 11.360 становника мање него на попису из 2002. 

године. 

 Ланчани Базни 

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

Сомбор 102,3 103,9 102 101,1 96,9 101,2 88,3 94,9 

Градска 100 112,3 116,8 109,9 101,1 105,1 92,5 141,7 

Остала 103,7 99,1 92,4 93,9 92,9 97,2 83,6 67,3 

Алекса Шантић 141,8 121 117,9 109,4 100,3 95,8 81,5 173,5 

Бачки Брег 98,8 92,2 98 88,2 89,5 87,6 82,1 50,8 

Бачки Моноштор 101,7 98,3 100,6 96,5 94,9 93,2 88,9 76,5 

Бездан 99,8 102 94,3 94,7 89,9 96,2 87,8 69,1 

Гаково 2382,3 136,9 99,6 105,4 97,7 106,2 82,2 2919,3 

Дорослово 97,6 94,1 87,6 91,1 87,5 98,2 81,8 51,5 

Кљајићево 103,1 101 95,3 100,8 98,1 104,8 83,9 86,3 

Колут 98,3 90,3 82,7 86,9 91,6 100 77,6 45,3 

Растина 103,8 102,2 92,9 76,9 88,2 93,5 72,6 45,4 

Риђица 102,9 99,4 85,4 87 88,1 92,3 77,6 47,9 

Светозар Милетић 98,3 98,9 96,7 95,5 89,3 96,3 86,6 66,9 

Сомбор 100,1 112,3 116,8 110 101,1 105,1 92,5 141,7 

Станишић 101 96,2 81,8 88,9 93,7 93,7 82,9 51,5 

Стапар 102,4 93 92,6 94 95,2 98 88,2 68,2 

Телечка 99 97 89 91,1 88 97,5 82,5 55,1 

Чонопља 98,3 98,4 92,1 92,9 93,3 98,3 78,6 57,8 

Укупно 90477 92583 96191 98080 99168 96105 97263 85903 

Табела 4: Индекс кретања становништва опшине Сомбор у периоду од 1948. – 

2011. године (извор: Израчунато на основу падатака из табеле број 2.) 
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График 1. Приказ кретања броја становника у општини Сомбор  

(извор: Републички завод за статистику) 

 

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

Србија 6.527.583 6.978.119 7.641.962 8.446.726 9.313.686 7.822.795 7.498.001 7.186.682 

Сомбор 90477 92583 96191 98080 99168 96105 97263 85903 

Табела 5: Упоредни преглед броја становника од 1948-2011. године 

(извор: Републички завод за статистику) 

 

Ланчани Базни 

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

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

Сомбор 102,3 103,9 102 101,1 96,9 101,2 88,3 94,9 

Табела 6. Индекс промене броја становника у општини Сомбор 

(извор: Израчунато на основу табеле 3.) 
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 1-199 200-499 500-999 1000-1999 2000-4999 
5000 и 

више 

1948. 1 0 1 1 8 4 

1953. 0 0 1 2 8 4 

1961. 0 0 1 1 9 4 

1971. 0 0 1 0 10 4 

1981. 0 0 1 2 9 3 

1991. 0 0 1 3 8 3 

2002. 0 0 1 3 9 2 

2011. 0 1 0 6 7 1 

Табела 7: Приказ броја насеља према броју становника по пописима  

од 1948. – 2011. године (извор: Израчунато на основу табеле 3.) 

На основу података из табеле видимо да су у општини Сомбор најбројнија 

насеља која имају између 2000 -4999 становника. Њихов број се на свим пописима 

кретао између 7 и 10. Примећујемо такође да је према попису из 2011. године порастао 

број насеља која имају од 1000 - 1999 становника, а то је узроковано падом становника 

на територији целе општине. Што се тиче насеља која имају преко 5000 становника, 

њих је према претходним пописима било од 2 до 4, али је према последњем попису из 

2011. године у општини остало само једно насеље које има више од 5000 становника. У 

питању је село Кљајићево (5045 становника). 

4.2 РАЗМЕШТАЈ СТАНОВНИШТВА И ПРОМЕНЕ У ГУСТИНИ 

НАСЕЉЕНОСТИ 

Размештај становништва приказује степен концентрације и дисперзије 

становништва на одређеном простору. Као основни показатељ интензитета 

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

представља количник између броја становника и површине територије на којој то 

становништво живи. Густина становништва изражава се бројем становника на 

квадратни километар (или миљу у земљама са англосаксонским мерним системом), 

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

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



Демографске промене у насељима опшине Сомбор после Другог светског рата 

18 
 

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

великих група: 

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

животињски свет, природна богатства), 

 Економски фактори( ниво економске развијености, тип економије, 

развијеност пољопривреде и ниво пољопривредне производње, степен 

индустријализације, развијеност саобраћаја и саобраћајних средстава, 

обим трговине итд.), 

 Биолошко-медицински( ендемске болести, епидемије), 

 Друштвено-историјски фактори( колонизације, ратови, исељавања, 

природне катастрофе, несигурност и сл.) и 

 Демографски фактори ( природно кретање становништва, планирање 

породице, миграције и др.). 

Према попису из 2011. године, територију општине Сомбор, која износи 1178 

km2, насељава 85903 становника, што значи да је густина насељености 72,9 ст/km2. 

Просечна густина насељености у Србији 2011. године је износила 92 ст/km2, на основу 

чега се може закључити да је густина насељености општине Сомбор мања од 

републичког просека. Такође, густина насељености општине је нешто мања и од 

густине насељености Западнобачког округа која износи 77,5 ст/km2. На основу ових 

података, може се закључити да општина Сомбор припада групи средње насељених 

предела. 

Приметан је пад густине насељености, која је 1981.године износила 84,2 ст/km2. 

На свим претходним пописима општина Сомбор је имала густину насељености већу од 

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

Међутим, по попису из 2011. године, општина Сомбор има густину насељености од 

72,9ст/km2, што значи да спада у групу средње насељених општина. Опадање је 

резултат бројних чинилаца, пре свега опадања броја становника као и миграција. 
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 1948. 1953. 1961. 1971. 1981. 1991. 2002. 2011. 

Административни 

центар 
131,8 131,9 148,1 172,9 190 192,1 201,8 187 

Рурална насеља 61,6 63,9 63,3 58,5 54,9 51 49,6 41,5 

Општина Сомбор 76,8 78,6 81,6 83,2 84,2 81,6 82,6 72,9 

Табела 8. Густина насељености општине Сомбор у периоду од 1948.до 2011.године 

(извор: Израчунато на основу табеле 3.) 

Ако посматрамо само густину насељености административног центра општине 

Сомбор (187 ст/km2), на претходним пописима, она далеко премашује републички 

просек. На републичком нивоу такође долази до смањења густине насељености од 

1991. године до данас. Густина насељености је 2011. године у Србији  износила 

92,8ст/km2. Густина насељености административног центра општине Сомбор је скоро 

за 60% виша од просека Западнобачког округа која износи 77,5 ст/km2. Са друге стране 

рурална насеља општине Сомбор спадају у групу средње насељених предела(16-75 

ст/km2), са густином насељености од 41,5 ст/km2. 

На основу претходних података видимо да административни центар општине од 

1971. до 2011. године припада групи веома густо насељених предела(преко 151 ст/km2), 

док је у периоду од 1948. до 1961. године  спадао у групу густо насељених предела(76-

150 ст/km2). Рурална насеља општине од 1948. до 2011. године спадају у средње 

насељене пределе(16-75 ст/km2). Када посматрамо општину Сомбор у целини она 

такође припада групи средње насељених предела, иако је на претходних 7 пописа 

спадала у групу густо насељених општина. 
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5. ПРИРОДНО КРЕТАЊЕ СТАНОВНИШТВА 

Природно кретање становништва подразумева промене укупног броја 

становника на одређеној територији услед деловања његове две основне компоненте: 

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

представља природни прираштај или пад неке популације. У детерминанте природног 

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

Природно кретање становништва временом узрокује многе промене код бројности и 

структура неке популације. Овим променама се ублажавају или потпуно потискују 

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

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

2004.) 

У ширем смислу природно кретање становништва обухвата све појаве и факторе 

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

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

диворцијалитет (развод брака) као и смртност одојчади.  

Истраживања природног кретања становништва врше се преко анализа 

наталитета и морталитета, кроз њихове апсолутне и релативне вредности. 
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5.1 НАТАЛИТЕТ 

Наталитет представља позитивну компоненту природног кретања 

становништва, која доводи до пораста бројности неке популације на одређеној 

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

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

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

демографској пракси се за анализе наталитета редовно користи ефективни наталитет 

или број живорођених. 

Наталитет према годишњој стопи у светским мерама може бити: 

1) висок (виши од 25 ‰) 

2) средњи (15-25 ‰) 

3) низак (мањи од 15 ‰) 

Фактори који непосредно или посредно, односно дугорочно или краткорочно 

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

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

становништва, просечна старост приликом склапања брака, 

несуделовање жена у репродукцији, период између сукцесивних 

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

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

порођај. 

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

индустријализације, деаграризације и урбанизације, економски услови за 

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

породици и трошкови њиховог издржавања, еманципованост жене, ниво 

општег образовања, посебно жена, став друштва о оптималној величини 

породице, значај верских и традиционалних норми у друштву, контрола 

рађања итд. 

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

сигурности или несигурности, личне амбиције у животу, однос према 

сексу, жеља за потомством или њено непостојање, стање неурозе, 

депресије или апатија и сл. (Кицошев, Голубовић, 2004.) 
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Година 1961. 1971. 1981. 1991. 2002. 2011. 

Република 

Србија 
20,4 17,9 16,3 14,6 10,4 9,0 

Западнобачка 

област 
17,4 13,2 13,2 11,1 9,4 8,0 

Општина 

Сомбор 
15,5 12,5 12,6 11,6 9,0 8,0 

Табела 9. Упоредни приказ стопе наталитета у Србији на пописима од 1961.до 

2011. године у ‰ (извор:Републички завод за статистику) 

Општина Сомбор као и цели Западнобачки округ спадају у групу екстремно 

ниског наталитета (испод 10 ‰). Највећи наталитет је забележен на попису 1961. 

године. Те године стопа наталитета је износила 15,5 ‰ што значи да је наталитет био 

на средњем нивоу. Након тога следи пад наталитета и у Западнобачкој области као и у 

општини Сомбор. 1981. године, општина Сомбор бележи благи пораст наталитета 

(12,6‰). У свим наредним пописима, бележимо константан пад наталитета. Данас 

наталитет у општини износи 8,0 ‰ и има тенденцију даљег смањивања у наредним 

годинама што ће се одразити и на смањење броја становника општине јер је са овако 

ниском стопом наталитета немогуће обнављање популације. 

 

Година 1961. 1971. 1981. 1991. 2002. 2011. 2014. 

Западнобачки 

округ 
3824 2910 2917 2395 2000 1541 1408 

Општина 

Сомбор 
1489 1224 1246 1118 872 701 666 

Табела 10: Број живорођене деце на територији Западнобачког округа и 

Општине Сомбор од 1961. до 2014. године (извор:Републички завод за статистику) 

 

 



Демографске промене у насељима опшине Сомбор после Другог светског рата 

23 
 

На основу табеле број 9, може се закључити да број живорођене деце у 

Западнобачком округу као и у Општини Сомбор бележи константан пад, са изузетком 

пописа из 1981. године. Највећи број живорођене деце у општини Сомбор је забележен 

на попису 1961. године када се родило 1.489 деце. У периоду од 1961. до 2014. године 

број живорођене деце се смањио за 55 % односно са 1.489 на само 666 живорођене 

деце. То значи да разлика између броја живорођених 1961. и 2014. године износи чак 

823 детета, и нажалост има тенденцију даљег смањивања. Што се тиче Западнобачког 

округа, ту је пад још израженији. У периоду од 1961. до 2014. године  број живорођене 

деце је смањен за чак 63 % односно са 3824 на 1408 живорођене деце. Број живорођене 

деце је на претходним пописима драстично смањен, што указује на озбиљан 

демографски проблем овог подручја. 

 

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

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

 

 

 

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1961. 1971. 1981. 1991. 2002. 2011. 2014.

Број живорођених

Број живорођених



Демографске промене у насељима опшине Сомбор после Другог светског рата 

24 
 

5.2 МОРТАЛИТЕТ 

Морталитет (смртност) становништва представља негативну компоненту 

природног кретања становништва, која доводи до смањивања бројности популације на 

одређеној територији, односно под морталитетом подразумевамо учесталост умирања 

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

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

нарочито смртност одојчади, представља директан показатељ социо-економске 

ситуације и стања хигијенско здравствене заштите неке популације. 

На ниво морталитета утиче читав комплекс различитих биолошких, социјално-

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

морталитет него на наталитет, првенствено преко старосне структуре становништва. 

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

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

образовни ниво становништва и здравствене услове. У психолошке факторе спадају 

различита стања човекове психе која доводе до специфичног вида морталитета- 

самоубиства. (Кицошев, Голубовић, 2004.) 

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

Један од најједноставнијих и најчешће коришћених је општа стопа морталитета која 

представља количник укупног броја умрлих током једне године и броја становника 

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

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

Година 1961. 1971. 1981. 1991. 2002. 2011. 2015. 

Западнобачки 

округ 
1971 2102 2545 2802 3295 3021 3057 

Општина 

Сомбор 
939 1029 1231 1333 1501 1347 1375 

Табела 11. Кретање броја умрлих у Западнобачком округу и општини Сомбор 

од 1961.до 2015 године. (извор:РЗС─ Витална статистика) 
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Година 1961. 1971. 1981. 1991. 2002. 2011. 2015. 

Република 

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

Западнобачки 

округ 
9,0 9,5 11,5 13,0 15,4 15,8 17,0 

Општина 

Сомбор 
9,8 10,5 12,4 13,9 15,5 15,4 16,7 

Табела 12. Приказ стопе морталитета од 1961.до 2015. године 

(извор:Републички завод за статистику─ Витална статистика) 

 

График 3. Приказ стопе морталитета од 1961.до 2015. године 

 (извор: Израчунато на основу табеле 12.) 

На основу података из табеле видимо да је стопа морталитета у општини 

Сомбор расла од 1961. до 2002. године. На попису из 2011. године бележимо благи пад 

стопе морталитета, док је по подацима из 2015. године стопа морталитета достигла 

највећу вредност, чак 16,7 ‰. Најмања стопа морталитета становништва забележена је  

1961. године и износила је 9,8 ‰ и била виша од стопе морталитета на окружном и 

републичком нивоу. Треба нагласити да је на свим пописима, стопа морталитета већа у 

општини Сомбор у односу на републички ниво. На основу података из табеле, можемо 

закључити да је стопа морталитета у општини у периоду од 1961. до 2015. године 

порасла за око 70 %, са 9,8  на 16,7 ‰. Негативно кретање становништва је последица 
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лоше демографске слике у општини, Западнобачком округу као и у целој држави. 

Висока стопа морталитета је последица биолошких фактора, односно неповољне 

старосне структуре становништва овог подручја. 

Један од главних показатеља смртности становништва, али и достигнутог нивоа 

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

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

проблематика третира умирање деце до прве године живота.Основни показатељ 

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

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

разликујемо три хронолошка стадијума: 

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

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

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

године живота. (Кицошев, Голубовић, 2004.) 

Година 1961. 1971. 1981. 1991. 2002. 2015. 

Смртност 

одојчади 
127 51 27 15 11 2 

Стопа 

смртности 

одојчади 

85,3 41,7 21,7 13,4 12,6 3,0 

Табела 13. Кретање смртности одојчади и стопа смртности одојчади у 

општини Сомбор од 1961.до 2015. године (извор:РЗС─ Витална статистика) 

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

смртности одојчади непрекидно опада током читавог посматраног периода. То је 

последица побољшања животних услова као и здравствене заштите у општини Сомбор 

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

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

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

стандарда становништва. 
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5.3 ПРИРОДНИ ПРИРАШТАЈ 

Природни прираштај представља разлику између рађања (наталитет) и умирања 

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

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

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

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

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

случајевима када су наталитет и морталитет изједначени. 

У пракси се разликују четири типа природног прираштаја:  

1) врло висок – преко 20‰ 

2) висок – 15-19‰ 

3) умерен – 5-14‰ и 

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

Година 1961. 1971. 1981. 1991. 2002. 2011. 2015. 

Западнобачки 

округ 
1853 808 372 -407 -1295 -1662 -1612 

Општина 

Сомбор 
550 195 15 -215 -629 -734 -701 

Табела 14. Природни прираштај у општини Сомбор од 1961.до 2015. године 

(извор:Републички завод за статистику─ Витална статистика) 

Година 1961. 1971. 1981. 1991. 2002. 2011. 2015. 

Западнобачки 

округ 
8,4 3,7 1,7 -1,9 -6,0 -8,7 -9,0 

Општина 

Сомбор 
5,7 2,0 0,2 -2,3 -6,5 -8,4 -8,5 

Табела 15. Стопа природног прираштаја у општини Сомбор од 1961. до 2015. 

године, изражена у промилима  ‰ (извор:РЗС - Витална статистика) 
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График 4. Стопе природног прираштаја општине Сомбор и Западнобачког округа у 

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

 Из претходних табела видимо да општина Сомбор има негативни природни 

прираштај са тенденцијом даљег смањивања популације у наредном периоду.На 

подручју Западнобачког округа то је још израженије, а 2015. године је забележен 

најнижи природни прираштај ( -9,0 ‰). Највећи природни прираштај у општини 

Сомбор забележен је на попису из 1961. године и износио је 5,7 ‰ и припадао је 

умереном типу. На наредном попису забележен је пад природног прираштаја на само 

2,0 ‰, и прелази у групу ниског типа природног прираштаја ( испод 5,0 ‰). Природни 

пад, односно негативан природни прираштај у општини Сомбор, бележи се од 1991. 

године. Од тог пописа па до данас у општини Сомбор стопа природног прираштаја је у 

константном паду. Разлика између вредности првог приказаног пописа и података из 

2015. године  износи 14.2 ‰.  
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6. МИГРАЦИЈЕ 

Миграције или механичко кретање становништва, представљају један од 

најкомплекснијих демографских проблема. Поред природног кретања становништва, 

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

одређеном подручју. Миграциона кретања у ужем смислу представљају пресељавање 

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

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

Овакав вид пресељења становништва се назива коначно или трајно пресељење пошто 

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

привремених пресељења чији циљ не представља трајна промена места пребивалишта 

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

1) дужина одсуствовања или време одсутности из ранијег пребивалишта, 

2) дужина боравка или време присутности у месту новог боравка 

(пребивалишта) и 

3) прелазак преко неке јасно дефинисане административно-територијалне 

границе приликом трајне промене места боравка. 

У просторном смислу свако миграционо кретање подразумева постојање два 

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

компоненте механичког кретања становништва: имиграција (досељавање) и 

емиграција(исељавање).   

Демографске промене које могу бити условљене механичким кретањем 

становништва могу се сврстати у 3 велике групе: 

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

2) промене код наталитета и морталитета становништва и 

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

интелектуалним и етничко-верским) 

Промене изазване мигрирањем становништва, такође се јасно рефлектују и у 

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

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

фактора (ниво урбанизације, просечна величина домаћинства, удео неписмених 
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итд.).На одлуку о пресељењу неког лица утичу 2 групе чинилаца које разликујемо као 

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

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

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

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

неизвесност у погледу запослења и даље професионалне каријере итд. 

Због велике специфичности код миграција становништва веома је тешко дати 

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

критеријума:  

1) према времену трајања (коначне и привремене миграције) 

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

здравствене и индивидуално-психолошке миграције) 

3) према добровољности (добровољне и присилне миграције) 

4) према организованости (организоване и неорганизоване миграције) 

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

Унутрашње и спољне миграције представљају два основна типа миграционих 

кретања и њих ћемо детаљније анализирати. 

Унутрашње миграције обухватају сва миграциона кретања становништва унутар 

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

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

становништва. Спољне миграције представљају кретање становништва изван 

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

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

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

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

2004.) 

После Другог светског рата миграциона кретања становништва, добила су у 

Србији велике размере. Након Другог светског рата, услед индустријализције 

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

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

Тада долази и до насељавања Војводине Србима из Далмације, Лике, Кордуна, 
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Херцеговине... Током бурних 90-их година, услед ратних и послератних збивања, број 

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

општини Сомбор. Последњих година, услед економске кризе у Србији, долази до 

миграција становништва према развијеним земљама у потрази за послом. 

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 
16909 3535 1730 2743 8489 402 

1981-1985. 1848 689 232 309 517 101 

1986-1990. 1906 733 256 343 523 50 

1991-1995. 6735 578 183 364 5538 71 

1996-2000. 3673 707 225 490 2112 139 

2001-2005. 2046 703 303 513 380 147 

2006. и 

касније 
3120 1176 498 979 266 200 

Непознат

а год. 
1132 444 227 257 169 34 

Укупно 37369 8565 3654 5998 17994 1144 

Табела 16. Структура досељеника према подручју и времену са којег су 

досељени, општина Сомбор. (Извор: РЗС 2013., Миграције, Књига 9.) 

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

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

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

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

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

миграције су биле економског карактера. У периоду 1971-1981. године наставља се 
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процес миграција на релацији село-град. Током 90-их година, економске миграције 

мењају присилне миграције услед ратних и послератних збивања. Да није било 

избеглица општина Сомбор би имала неколико хиљада становника мање, јер је у 

општини одавно присутан негативан природни прираштај (1991. године природни 

прираштај је износио -2,3 ‰, док 2015. године износи -8,5 ‰). Последњих година, 

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

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

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

Општина 

Сомбор 
Укупно 

Активно 

становништво 

које обавља 

занимање 

Ученици 

/ 

студенти 

% учешће у 

укупном броју 

становника 

2002. 7869 5486 2383 30,3 

2011. 7767 5298 2469 31,8 

Табела 17: Број дневних миграната у општини Сомбор према пописима из 

2002. године и 2011. године (извор:РЗС, Дневни мигранти, Књига 11.) 

Кад говоримо о миграцијама становништва неке територије, треба споменути и 

дневне миграције, које данас представљају један од најраспростањенијих видова 

миграционих кретања становништва. 

Дневне миграције представљају посебан облик просторне покретљивости 

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

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

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

Са територије општине Сомбор свакодневно мигрира 7767 становника. Скоро 

1/3 дневних миграната чине ученици и студенти. Због великог броја села велика је 

дневна миграција на релацији село-град. Такође, велики број студената и радника 

мигрира ка Суботици која се налази на мање од 60 km удаљености. 

 



Демографске промене у насељима опшине Сомбор после Другог светског рата 

33 
 

7. СТРУКТУРЕ СТАНОВНИШТВА 

Становништво представља скуп људи који се међусобно разликују по многим 

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

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

квалитативне и квантитативне разлике се могу класификовати у виду демографских 

структура становништва. 

Структуре становништва произилазе из природног и механичког кретања 

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

посматрати у међузависном и међуусловљеном односу и узрочно-последичном 

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

становништва према структури. Према основним обележјима становништва можемо 

издвојити 4 групе структура односно састава становништва: 

- биолошке структуре (полни и старосни састав становништва), 

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

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

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

7.1 БИОЛОШКЕ СТРУКТУРЕ 

Под биолошким структурама становништва подразумева се класификација 

становништва према полу и старости. Полна и старосна структура становништва 

представљају најизучаваније структуре укупног становништва. Важност полно-

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

структуре становништва према разним обележјима анализирају истовремено (према 

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

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

(Душан Брезник, 1980.)  

У оквиру истраживања полно-старосне структуре становништва велики значај 

имају и анализе контигената становништва, а ту се пре свега мисли на: групе 

појединаца одређеног пола и одређених старосних интервала. 
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7.1.1 Полна структура 

Полна структура становништва представља квантитативан пропорционални 

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

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

обрнуто, тада се ради о неизбалансираној. Неуравнотежена полна структура 

становништваможе негативно утицати на брачност (нупцијалитет) становништва, а 

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

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

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

неког становништва су:  

- наталитет (структура живорођене деце према полу), 

- морталитет (структура умрлих према полу), 

- полна селективност миграционих кретања, 

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

услови рада, дужина радног стажа и др.) и   

- психолошки разлози (у патријархалним срединама далеко већи значај се 

даје мушкој него женској деци). 

Код нас се у просеку рађа 106 до 107 мушке деце на 100 женске деце. Слична 

ситуација јеи код других европских популација. Један од изразитијих изазивача 

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

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

већој смртности мушког пола. 

Основни показатељи приликом истраживања полне структуре становништва су 

стопе маскулинитета и феминитета. 
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Година Укупно Мушко % Женско % 

1971. 98080 47120 48,04 50960 51,96 

1991. 96105 46276 48,15 49829 51,85 

2002. 97263 46839 48,16 50424 51,84 

2011. 85903 41628 48,46 44275 51,54 

Табела 18. Становништво према полу на територији општине Сомбор од 

1971.до 2011. године (извор:РЗС, Књига 2, Становништво према полу и старости) 

На основу података из табеле примећујемо  да је број жена у свим посматраним 

периодима увек био већи од броја мушкараца. На попису из 1971. године, удео женског 

становништва је био већи од удела мушког становништва за скоро 4%. Након тога се 

разлика између удела женског и мушког становништва константно смањивала. На 

последњем попису из 2011. године удео мушкараца је био највећи у посматраном 

периоду и износио је 48,46 % док је удео жена био најмањи у посматраном периоду и 

износио је 51.54 %.Смањивање разлика између броја женског и мушког становништва 

има даљу тенденцију у општини Сомбор, што повољно утиче на избалансирану полну 

структуру а то се позитивно одражава на брачност становништва, а тиме посредно и на 

наталитет као и на сам природни прираштај. 

Година 1971. 1991. 2002. 2011. 

Стопа 

маскулинитета 
924,6 928,7 928,9 940,2 

Табела 19. Коефицијент маскулинитета у општини Сомбор по пописима 1971, 

1991, 2002.и 2011. године (извор:Израчунато на основу табеле 18.) 

Стопа маскулинитета представља однос броја мушкараца према броју жена на 

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

броју мушкараца на 1000 становника).У свим посматраним периодима коефицијент 

маскулинитета је био испод 1000, што значи да је у општиниСомбор веће учешће 

имало женско становништво.Ипак, присутно је смањивање разлика између удела 

женског и мушког становништва те је највећи коефицијент маскулинитета забележен 

на последњем попису из 2011. године и износио је 940,2. 
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7.1.2 Старосна структура 

Старосна структура становништва је једна од најважнијих демографских 

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

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

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

миграције и неке екстремне околности. Најважнији узрок савремених промена у 

старосној структури представља опадање наталитета а то доводи до демографског 

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

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

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

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

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

становништва. Утицај миграција на старосну структуру становништва највише долази 

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

израженом емиграцијом, процес старења је најдинамичнији и највећи. 

До најјачих поремећаја старосне структуре долази услед различитих екстремних 

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

За почетак анализе старосне структуре неке популације углавном се користи 

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

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

старосне структуре односно пирамиде старости. У условима нормалног 

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

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

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

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

класификација чувеног шведског демографа Густава Сунбарга. По Сунбаргу, у 

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

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

издваја три основна типа старосне структуре: 

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

високе а стопе морталитета опадајуће, троугласт изглед пирамиде 

старости) 

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

наталитета и морталитета и низак или нулти природни прираштај, изглед 

пирамиде старости подсећа на кошницу)  и 

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

негативни природни прираштај и депопулација, пирамиде старости имају 

облик урне или вазе). 

 

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

(извор:РЗС, Попис 1971. године) 
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График 6.Старосна пирамида општине Сомбор према попису из 2011.године 

(извор: РЗС, Попис 2011. године) 

На основу графикона 5 и 6 јасно видимо да се старост становништва општине 

Сомбор  повећавала у посматраним пописним годинама. Графикон за 1971. годину 

указује на то да је према попису из 1971. године био висок удео млађе популације (15-

24 година), као и висок удео становништва старости између 30 и 45 година. Висок удео 

становништва у категорији од 35-39 година је последица високог послератног 

природног прираштаја.  Иста ова категорија у каснијим пописима чини становништво 

старо 50 и више година, па се на наредним пописима примећује значајно проширење 

врха старосне пирамиде, док је због ниског природног прираштаја основа старосне 

пирамиде све ужа. По изгледу, старосна пирамида за попис из 1971. године  има изглед 

стационарне, док старосна пирамида за попис из 2011. године више личи на регресиони 

тип са тенденцијом даљег сужавања основе пирамиде. На старосној пирамиди из 2011. 

године јасно се запажа веома уска основа пирамиде где је удео становника старости 0-4 

године само  3,93% док је удео становника старости између 5-9 година нешто већи и 

износи 4,45%. Насупрот основи, врх пирамиде је знатно проширен тако да  удео 

становништва старијег од 75 година чини 8,01% становништва општине. Према 

старосним индикаторима становништва, очигледно је да на територији општине  

Сомбор живи старије женско становништво (44,5 година) у односу на мушки део 

популације (41,1 година). Просечна старост становништва на територији општине 

Сомбор износи 42,9 година. 
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Табела 20. Приказ старосних контигената становништва општине Сомбор у 

периоду 1971.-2011.године(извор:РЗС) 

На основу података из табеле 20., можемо закључити да је старосна структура 

општине Сомбор изузетно неповољна. Пре свега, ту се мисли на низак удео 

становништва старости до 19 година, који по последњем попису из 2011. године 

износи само 18,4 %. У односу на 1971. годину, проценат становништва до 19 година је 

опао за скоро 10 %, а приметно је да се од 1971. до 2011. године проценат младог 

становништва константно смањује. У групи од 20 – 39 година проценат, а и сам број 

становника се такође смањује. На попису рађеном 1971. године проценат становника 

старости од 20-39 година је износио 31%, док по последњем попису из 2011. године он 

износи 25,1% што представља пад од скоро 6%. Пад у проценту и броју становника од 

20 – 39 година је мањи у односу на пад код младог становништва али се може уочити 

да се проценат младог и становништва средње доби смањује. У групи од 40 – 59 

година, проценат становника има тенденцију раста у укупном проценту становништва. 

По попису из 1971. године проценат становника старости од 40-59 година је износио 

24,7%, док по последњем попису из 2011. године он износи 29,7% што представља 

повећање од  5%. Међутим, можемо уочити да се у односу на попис из 2002. године 

број становника из групе од 40-59 година смањио за 2307 становника, а то је последица 

општег пада броја становника у општини Сомбор. На наредним пописима се очекује 

пораст ове групе становништва због смањивања младог становништва и старења 

укупне популације у општини. Последња група која обухвата становништво преко 60 

година, има тенденцију константног раста. На попису из 1971. године,  у општини 

Сомбор је било 15,8% становника старијих од 60 година, док је на последњем попису 

из 2011. године проценат становника старијих од 60 година износио 26,7% што 

Општина 

Сомбор 
Укупно 

Становништво према старости 

Непознато 0-19 20-39 40-59 > 60 

број % број % број % број % 

1971. 98.080 27.721 28,3 30.366 31,0 24.242 24,7 15.465 15,8 286 

1991. 96.105 23.498 24,4 26.022 27,1 27.203 28,3 18.961 19,7 475 

2002. 97.263 20.812 21,4 25.538 26,2 27.866 28,6 22.692 23,3 355 

2011. 85.903 15.800 18,4 21.567 25,1 25.559 29,7 22.977 26,7 0 
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представља повећање од скоро 11%. Претпоставља се да ће се у будућности( ако се 

нешто драстично не промени) број старог становништва константно повећавати због 

лоше демографске ситуације у општини. Узроци оваквог стања су пре свега ниска 

стопа наталитета као и висока стопа морталитета, као и миграције младог 

становништва због лоше економске ситуације што доводи до негативног природног 

прираштаја, депопулације и старења становништва.  

7.1.3 Индекс старости 

Индекс старости служи за проучавање старосне структуре становништва. Он 

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

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

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

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

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

 1971. 1991. 2002. 2011. 

Општина 

Сомбор 
0,56 0,81 1,09 1,45 

Табела 21. Индекс старости становништва у општини Сомбор  

1971, 1991, 2002 и 2011. године (извор:РЗС) 

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

попису 1971. године индекс старости је износио 0,56 и већ тада је био изнад критичне 

вредности.  На последњем попису из 2011. године  индекс старости износи чак 1,45. 

Можемо уочити да се општина Сомбор одавно налази у процесу демографског 

старења, без изгледа да се ситуација промени у скоријој будућности. 
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7.1.4 Стадијуми демографске старости 

Да бисмо прегледније уочили регионалне разлике у достигнутој демографској 

старости, посебно становништва мањих територијалних јединица (у овом случају 

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

је подела на стадијуме демографске старости. Можемо издвојити седам основних 

стадијума демографске старости: рана демографска старост, демографска младост, 

демографска зрелост, праг демографске старости, демографска старост, дубока 

демографска старост и најдубља демографска старост. Да би утврдили степен 

достигнутог стадијума демографске старости анализира се више показатеља. У табели 

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

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

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

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

претходном поглављу). (Пенев, 1995.) 

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

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

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

је био територијално најраспрострањенији тип старосне структуре. У стадијуму 

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

најраније започео и најинтензивније се одвија. Већ тада поједине општине источне 

Србије ушле су у фазу дубоке демографске старости, а у општини Књажевац била је 

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

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

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

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

популације, припадале су нижим стадијумима демографске старости - демографској 

младости или демографској зрелости. Процес старења становништва Србије 

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

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

општина према достигнутом стадијуму демографске старости знатно неповољнија: 

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

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

старости. 



Демографске промене у насељима опшине Сомбор после Другог светског рата 

42 
 

Табела 22. Стадијуми демографске старости и кришеријуми за њихово 

одређивање према Г. Пеневу (извор:РЗС) 

Општина 

Сомбор 

Индикатор Стадијум демографске старости 

према критеријуму Становништво Индекс 

старења 0 – 19 0 – 39 60 + 1 2 3 4 5 

1971. 28,3 59,2 15,8 0,56 IV V IV V V 

1991. 24,4 51,5 19,7 0,81 V V VI V V 

2002. 21,4 47,6 23,3 1,09 VI VI VI VI VI 

2011. 18,4 43,5 26,7 1,45 VII VII VII VII VII 

Табела 23. Становништво општине Сомбор према стадијуму демографске старости 

у периоду од 1971.до 2011. године (извор:РЗС) 

 

Стадијуми 

демографске 

старости 

Индекс демографске старости становништва 

Просечна 

старост 

Млађи од 

20 година 

Млађи од 

40 година 

Старији од 

60 година 

Индекс 

старења 

I Рана демографска 

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

II Демографска 

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

III Демографска 

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

IV Праг демографске 

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

V Демографска 

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

VI Дубока 

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

VII Најдубља 

демографска старост 
43+ до 20 до 45 25+ 1,25+ 



Демографске промене у насељима опшине Сомбор после Другог светског рата 

43 
 

На основу података из табеле 23, можемо закључити да је у посматраном 

периоду од 1971. до 2011. године становништво општине Сомбор у континуираном 

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

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

посматраном периоду долази до интензивних промена старосне структуре. Учешће 

становништва млађег од 20 година је опало са 28,3 % (према попису из 1971. године) 

на 18,4% (према попису из 2011. године). Бележи се и повећање удела становништва 

старијег од 60 година у истом периоду са 15,8% на 26,7%. Становништво општине 

Сомбор је зашло у најдубљу демографску старост са индексом старења од 1,45. 

Просечна старост становништва општине Сомбор износи чак 43,5 година. 

7.2 СОЦИО-ЕКОНОМСКЕ СТРУКТУРЕ 

Економске структуре становништва представљају састав неког становништва 

према његовим економским карактеристикама. Економска структура становништва 

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

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

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

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

одређене средине. 

7.2.1 Становништво према активности 

У свим нашим послератним пописима укупно становништво је према 

критеријуму активности груписано у три основне категорије: 

 активно становништво, 

 лица са личним приходом и 

 издржавано становништво. 
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У активно становништво сврставају се лица која обављају неко активно 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

слично). 

У издржавано становништво спадају лица која немају сопствене приходе од 

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

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

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

2004.) 

Општина 

Сомбор 

Активно 

становништво 

Лица са личним 

приходима 
Издржавана лица 

Број % Број % Број % 

1991. 40.316 41,9 17.922 18,6 35.701 37,1 

2002. 42.235 43,4 22.057 22,7 32.812 33,7 

2011. 27.319 31,8 26.661 31,0 31.923 37,1 

Табела 24. Структура становништва према активности (извор:РЗС, Књига 19 - 

Економски активно становништво које обавља занимање, 2011.) 
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На основу претходне табеле можемо уочити опадање удела активног 

становништва као и пораст лица која имају личне приходе. Удео активног 

становништва 1991. године је износио 41,9 %, на наредном попису је тај број износио 

43,4 % а 2011. године је пао на 31,8%. У истом периоду је дошло до повећања удела 

лица са личним приходима (1991. године је било 18,6 % а 2011. године износи 31%). 

Број активног становништва се смањио за 12997,  што је пад у укупном учешћу од  

10,1%. Овај тренд је присутан како на територији А.П. Војводине тако и у целој земљи. 

Можемо закључити да је структура активног становништва општине Сомбор 

неповољна а смањење удела активног становништва је последица старења 

становништва и повећања категорије лица са личним приходом (пре свега пензионера). 

Такође, велики проблем је и пад популације у општини Сомбор (2002. године број 

становника је износио 97.263 а по последњем попису из 2011. године број становника 

износи 85.903 што је пад од 11.360 становника).   

Радно способног становништва по попису из 2002. године, односно активног 

становништва које обавља занимање према делатности и полу има укупно 32.924, од 

тога 19.545 мушкараца и 13.379 жена. Највећи број ангажованих је у пољопривреди, 

лову и шумарству, те прерађивачкој индустрији. Удео жена у укупном броју 

запослених је 40,6% и њихово је веће учешће само у здравственом и социјалном раду, 

образовању, финансијском посредовању и трговини. 

Град Сомбор на свом подручју има укупно 42.235 активних становника. Од 

укупног броја активног становништва које обавља занимање (32.924) већи део чини 

мушко становнишво 19.545. Број 22.057 чини број лица са личним приходом, од чега је 

изразито већи део мушког становништва (20.759). Број издржаваних лица врло је близу 

броју активног становништва које обавља занимање, односно мањи је за само 0,11%. 

Проценат лица у иностранству је занемарљив износи 0,16. 
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Регион 

Област 
Град – општина 

Пол Укупно 

Економски активни 

свега 
обављају 

занимање 

незапослени 

свега 
некада 

радили 

траже 

први 

посао 

Сомбор с 85903 33497 25730 7767 5252 2515 

 
м 41628 19597 14900 4697 3266 1431 

 
ж 44275 13900 10830 3070 1986 1084 

Испод 15 година с 11123 - - - - - 

 
м 5776 - - - - - 

 
ж 5347 - - - - - 

15‒19 с 4677 590 196 394 43 351 

 
м 2362 372 134 238 33 205 

 
ж 2315 218 62 156 10 146 

20‒24 с 5112 2483 1479 1004 365 639 

 
м 2669 1479 832 647 237 410 

 
ж 2443 1004 647 357 128 229 

25‒29 с 5207 3788 2756 1032 575 457 

 
м 2728 2103 1530 573 324 249 

 
ж 2479 1685 1226 459 251 208 

30‒49 с 23337 18298 14680 3618 2808 810 

 
м 11846 10130 8088 2042 1631 411 

 
ж 11491 8168 6592 1576 1177 399 

50‒59 с 13470 7058 5562 1496 1285 211 

 
м 6676 4422 3440 982 873 109 

 
ж 6794 2636 2122 514 412 102 

60‒64 с 6982 1109 895 214 167 47 

 
м 3288 958 752 206 159 47 

 
ж 3694 151 143 8 8 - 

65 и више с 15995 171 162 9 9 - 

 
м 6283 133 124 9 9 - 

 
ж 9712 38 38 - - - 

Табела 25. Становништво према економској активности, старости и полу 

(извор: Републички завод за статистику 2011.) 
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Регион 

Област 
Град – општина 

Пол 

Економски неактивни  

свега 

деца 

млађа од 

15 година 

пензионери 

лица са 

приходима 

од 

имовине 

ученици/ 

студенти  

(15 и 

више 

година) 

лица која 

обављају 

само кућне 

послове у 

свом 

домаћинству 

остало 

Сомбор с 52406 11123 21986 569 6166 8523 4039 

 
м 22031 5776 9105 362 2932 1286 2570 

 
ж 30375 5347 12881 207 3234 7237 1469 

Испод 15 година с 11123 11123 - - - - - 

 
м 5776 5776 - - - - - 

 
ж 5347 5347 - - - - - 

15‒19 с 4087 - 5 1 3677 109 295 

 
м 1990 - 2 1 1784 32 171 

 
ж 2097 - 3 - 1893 77 124 

20‒24 с 2629 - 11 16 1808 333 461 

 
м 1190 - 6 13 787 66 318 

 
ж 1439 - 5 3 1021 267 143 

25‒29 с 1419 - 9 20 540 529 321 

 
м 625 - 6 18 289 101 211 

 
ж 794 - 3 2 251 428 110 

30‒49 с 5039 - 474 130 140 3175 1120 

 
м 1716 - 290 90 72 471 793 

 
ж 3323 - 184 40 68 2704 327 

50‒59 с 6412 - 3164 154 1 2237 856 

 
м 2254 - 1131 116 - 385 622 

 
ж 4158 - 2033 38 1 1852 234 

60‒64 с 5873 - 4718 83 - 737 335 

 
м 2330 - 1827 67 - 164 272 

 
ж 3543 - 2891 16 - 573 63 

65 и више с 15824 - 13605 165 - 1403 651 

 
м 6150 - 5843 57 - 67 183 

 
ж 9674 - 7762 108 - 1336 468 

Табела 26. Неактивно тановништво према старости и полу, по 

општинама/градовима (извор: Републички завод за статистику 2011.) 
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7.2.2 Образовна структура становништва 

Од укупног броја становништва Града Сомбора старијег од 15 година високо 

образованих је 3.913, са вишом стручном спремом 3.419, а највише их је са средњом 

стручном спремом 36.713. Са основним образовањем је укупно 21.531 становника, са 

непотпуним основним образовањем 13.275, а без школске спреме 3.881. У 2002. години 

без школске спреме је било 4,7% становника старих 15 и више година, са непотпуном 

основном школом 16,0%, са основним образовањем 26,0%, са средњим 44,3%, са 

вишим образовањем 4,1%, а са високим 4,7% становника. Без школске спреме је 1,1% 

мушкараца и 3,6% жена старих 15 и више година, са непотпуном основном школом је 

5,3% мушкараца и 10,7% жена, са оновним образовањем је 12,1% мушкараца и 13,9% 

жена, са средњим је 12,1% мушкараца и 32,2% жена, са вишим образовањем је 2,2% 

мушкараца и 1,9% жена, а са високим је 2,7% мушкараца и 2,1% жена. Са вишим и 

високим образовањем заступљенији су мушкарци, а са средњим и нижим образовањем 

заступљеније су жене. 

Године 2011. од укупног броја становништва Града Сомбора старијег од 15 

годинанајвише је оних са средњом школом 38.052, затим оних са основном школом 

17.728, високо  образованих (висока и виша школа) је 9.354 док је без основне школе 

9.543 особе. На  основу  података  о  компјутерској писмености уочава се да је од 

укупног броја испитаника (74.780) рачунарски образовано око 47,4% а потпуно 

компјутерски неписмено 52,5% лица., 

 

Табела 27. Структура становништва старијег од 15 година према школској спреми, 

са пописа 2002.и2011 (извор: РЗС) 
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Прeмa пoдaцимao структури стaнoвништвa стaриjeг oд 15 гoдинa прeмa шкoлскoj 

спрeми у граду Сомбору нajвeћи брoj стaнoвникa je сa срeдњим образовањем, а може 

се приметити и да је брoj стaнoвникa сa висoкoм стручнoм спрeмoм знaчajнo порaстао. 

 

 

Графикон 7. Структура становништва према школској спреми и писмености  

у Граду Сомбору (извор: РЗС) 

 

 

 

Табела 28. Структура становништва старијег од 15година према компјутерској 

писмености и полу, 2011.(извор: РЗС) 

Кoмпjутeрски писмeнe oсoбe стaриje oд 15 гoдинa чинe скоро 30% становништва, а 

лица која делимично познају рад на рачунару 18% укупног становништва. 
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7.2.3 Етнчко-верска структура 

Град Сомбор је етнички изразито шаролик и у њемује регистрована чак 21 

националност. Од укупног броја  становника,  54.370  (63,29%)  се  изјаснило  да  је  

српске  националности, 9.874 мађарске (11,49%), 7.070 хрватске (8,3%), 2.058 

буњевачке (2,40%),  541 црногорске,  852  југословенске,  118  албанске, 22  бошњачке,  

31  бугарске,  67  горанске,  171  македонске  и  91 муслиманске  националности, али  

су регистровани и Немци (494), Роми (1015), Румуни (89), Русини (62), Словаци (117), 

Словенци (74), Украјинци (23). 

 

Табела 29. Структура становништва према етничкој или националној припадности 

(извор: Републички завод за статистику, 2011.) 
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Највећи број становника  Града Сомбора је српске националности, отуда је 

преовлађујућа хришћанска религија православне вероисповести (61,31%). 

Хришћанство католичке вероисповести заступљено је у 28,07%, док је протестантска 

вероисповест заступљена са 0,49%. Проценат у висини 10,13 чине друге вероисповести 

и лица која верски нису опредељена. 

 

Табела 30. Структура становништва према вероисповести (извор:РЗС2011.) 
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8. ДОМАЋИНСТВА 

У Граду Сомбору је, према статистичким подацима из 2011.године, постојало 

31.730 домаћинстава са просечно 2.7 чланова. Највећи број домаћинстава је са два 

члана (8.686). Овај број прате домаћинства са по једним чланом (7.644),  затим следе 

домаћинства сапо три члана (6.338) и домаћинства са четири члана (5.629). Најмање је 

домаћинстава у 2011. години било је са 5 и више чланова (2.071). 

У Граду Сомбору регистровано је укупно 28.455 породица, од чега је 31,31% без 

деце, а 68,69% са децом. Према броју деце, највећи је број породица са једним дететом 

(9.738 или 34,22% од укупног броја породица), а најмањи са 5 и више деце (64 или 0,22 

од укупног броја породица). Просечан број деце млађе од 25 година по породици 

износи 1,63. 

 

Табела 31. Структура домаћинстава према броју чланова (извор:РЗС2011.) 
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Графикон 8. Домаћинста према броју чланова на територији Града Сомбора  

(извор: Републички завод за статстику 2011.) 

 

Табела 32. Домаћинства према броју чланова по насељима на територији  

Града Сомбора(извор: Републички завод за статстику 2011.) 

 

Табела 33. Домаћинства према типу насеља на територији града Сомбора 

(извор: Републички завод за статстику 2011.) 
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ЗАКЉУЧАК 

У периоду од 1948. до 2011. године, број становника општине Сомбор се смањио за 

4 574 становника. Основни узроци смањења броја становника јесу ниска стопа 

наталитета на једној, и висока стопа морталитета на другој страни као и миграције (са 

изузетком периода после распада СФРЈ, где је управо захваљујући избеглицама 

повећан број становника општине Сомбор) . Оваква ситуација доводи до негативне 

стопе природног прираштаја, што уз негативан миграциони салдо доводи до 

депопулације. 

До смањења броја становника у периоду од 1948. до 2011. године дошло је у скоро 

свим насељима општине, са изузетком административног центра где је забележено 

повећање од 14 010 становника (од 33613 становника 1948. године до 47623 становника 

2011. године). Депопулација је захватила и административни центар општине у 

последњем међупописном периоду.  

Природно кретање становништва бележи константно опадање наталитета, 

повећавање стопе морталитета као и константан пад природног прираштаја. Стопа 

наталитета за 2011. годину износила је 8,00‰. док је рецимо 1961. године износила чак 

15,5‰. Стопа морталитета расте из године у годину а у 2015. години је 

износила16,7‰., што је веће од републичког просека за ту исту годину(14,6‰). 

Највиша стопа природног прираштаја забележена је 1961. године и износила је 5,7‰, а 

1991. године бележи се негативан природни прираштај -2,3‰, док је на последњем 

попису из 2015. године износио је -8,5‰. 

Структрура становништва општине Сомбор према националности је разнолика, 

већина становника су Срби(63,29%), затим Мађари (11,49%) и Хрвати (8,3%). Остале 

мањине учествују са мање од 5% у укупном уделу становништва општине.  

У целини, промене у демографској слици општине Сомбор прате трендове целе 

Републике Србије. Све више долази до одласка младог становништва у велике градове 

(Суботица, Нови Сад, Београд...), а велики број становника одлази у иностранство у 

потрази за послом. Све то се може спречити отварањем нових радних места. 

Географски положај општине Сомбор је повољан. Територија града се граничи са 

суседним државама Републиком Хрватском и Републиком Мађарском. Такође, Град 
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Сомбор представља седиште Западнобачког управног округа, а уједно је и највеће 

насељено место као и највеће место по површини у овом округу. Треба нагласити да је 

Град Сомбор смештен између Паневропских коридора 7 и 10 што значи да је и 

саобраћајни положај веома повољан. 

На подручју Сомбора се налази и Специјални резерват природе ,,Горње 

Подунавље“. Специјални резерват природе „Горње Подунавље“ заштићено је природно 

добро I категорије. У овом резервату се може наћи велики број ендемичних 

врста.Сомбор је надалеко познат по свом зеленилу, тачније по бођошима који су 

донесени из долине Мисисипија још 1903. године те са правом носи епитет 

најзеленијег града Европе. У граду се налази и велики број знаменитости као што су 

Градски музеј, Градска кућа, Жупанија и др. Све ово пружа велике могућности за 

развој туризма. 

На основу свега наведеног можемо закључити да општина Сомбор захваљујући пре 

свега повољном географско-саобраћајном положају има велике могућности за развој. 

Отварањем нових радних места спречио би се одлазак младог становништва у 

иностранство као и у велике градове што би повољно утицало на демографску 

структуру општине. 
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