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УВОД 
 

Општина Зрењанин је једна од општина у републици Србији. Налази се у АП 
Војводина и спада у Средњебанатски округ. Општина Зрењанин је највећа општина 
Средњебанатског округа и једна од највећих у Србији. Налази се на расршћу значајних  
копнених и водених путева. Површина општине Зрењанин износи 1.326 км2, што чини  
8,3% целе површине АП Војводине и 15% површине Баната који припада Србији. По 
том критеријуму, друга је по величини општина у Србији (већа је само општина 
Краљево са 1.529 км2).  Занимљив је податак да је по површини, општина Зрењанин 
већа од 25 светских земаља. Општину Зрењанин чини градско средиште Зрењанин са 
22 насељена места: Меленци, Тараш, Јанков мост, Елемир, Клек, Арадац, Банатски 
Деспотовац, Книћанин, Лазарево, Ботош, Лукићево, Ечка, Лукино село, Михајлово, 
Томашевац, Стајићево, Орловат, Чента, Фаркаждин, Перлез и Бело Блато. Општина 
Зрењанин се граничи са општинама Кикинда (на северу), Житиште и Сечањ (на 
истоку), Опово и Ковачица (на југоистоку), београдском градском општином Палилула 
(на југу), Нова Пазова и Инђија (на југозападу), Тител и Жабаљ (на западу) и Нови 
Бечеј (на северозападу).  

 

 

    Слика 1: Размештај насеља у општини Зрењанин 
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Насупрот физичко-географским карактеристикама неке територије, у овом 
случају општине Зрењанин, а са њима у вези, неопходно је проучити њене друштвено-
географске карактеристике. Овај рад се првенствено бави анализом демографских 
промена на територији општине Зрењанин, при томе ова анализа подразумева 
испитивање и приказивање квантитативних промена, тј. Промена изазваних природним 
и механичким кретањима становништва, као и испитивање и приказ квалитативних 
промена, односно промена у структурама становништва. 

На основу анализе промена и уочавања трендова у њима могуће је извршити 
предвиђање даљег демографског кретања, што је од великог значаја за правилно 
формулисање и спровођење мера популационе политике, како на нивоу општине, тако 
и на ширим административним нивоима. 

Географија, у било ком свом аспекту, мора да проучава и усвоји међузависности 
и природне и друштвене карактеристике неке територије и да резултате свог 
проучавања представи не одвојено, већ онако како се они у стварности налазе и врше 
интеракције међу собом. На основу тога, овај рад ће бити започет кратким приказом 
физичко-географским карактеристикама општине Зрењанин, на који ће бити надовезана 
анализа и приказ демографских карактеристика, промена у њима, као и уочених 
тенденција. 

 

               

 

Слика 2: Град Зрењанин 
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ГЕОГРФСКИ ПОЛОЖАЈ ОПШТИНЕ ЗРЕЊАНИН 
 

 

Град Зрењанин представља административни центар Средњебанатског округа и 
истоимене општине. Налази се на западној ивици банатског лесног платоа, на месту где 
се каналисана река Бегеј улива у некадашње корито реке Тисе. Град лежи на 20о23` 
источне географске дужине и 45о23` северне географске ширине, у средишту српског 
дела регије Банат, на обалама река Бегеј и Тиса. Надморска висина Зрењанина креће се  
у распону од 77 – 97 метара. 

Зрењанин је од главног града Србије, Београда, удаљен 75 километара, а од 
главног града АП Војводине, Новог Сада, 50 километара, колико су удаљене и садашње 
границе Европске Уније (Румунија). Овакав положај чини Зрењанин изузетно важним 
транзиционим центром и потенцијалним ресурсом на правцу север – југ и исток – 
запад. 

 

 

 

Слика 3: Саобраћајно – географски положај општине Зрењанин у односу на главне 
градове АП Војводине и Републике Србије 
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ПРИРОДНО – ГЕОГРАФСКЕ ОДЛИКЕ 

 

Рељеф 

 

У геоморфолошком погледу рељеф подручја општине Зрењанин представља 
изразито низијско-равничарски тип са надморском висином од 77 до 97 метара. 
Подручје се налази на алувијалној равни између Тисе и Бегеја. У морфолошком 
погледу ширу околину чине Тителска лесна зараван на западу са надморском висином 
од 100 до 120 метара и равни прве и друге алувијалне терасе на истоку, северу и југу са 
надморским висинама од 73 до 80 метара. Терени у ареалу распрострањења друге 
алувијалне терасе углавном су равничарски, али се јављају и лучна удубљења, 
предолице и пешчани брежуљци. 

 

Клима 

 

Клима на подручју општине Зрењанин налази се на прелазу из мало влажног у 
суви климатски тип. Као мерило служи однос између количине падавина и 
потенцијалне евапотранспирације који за Зрењанин износи 0,81. 

Поднебље је степско-континентално, средња годишња температура износи 
11,2оС а годишња количина падавина око 622 мм. Распоред падавина према годишњим 
добима је прилично уједначен, али су честа и велика одступања. 

Најизразитији ветар овог подручја је кошава. Брзина кошаве је веома 
променљива. Дува брзином 5-11 м/сек. али понекад њени налети достижу брзину и од 
чак 28 м/сек. Кошава дува из југоисточног или источног правца и доноси релативно 
топле и и претежно суве ваздушне масе. Други значајан ветар овог подручја је 
благотворени ветар из северозападног правца. Он редовно доноси кишу и снег и 
снабдева читаву Војводину довољним количинама падавина. Трећи значајан ветар је 
северац. То је хладан и прилично јак ветар. 

У току зиме снег просечно пада 18 дана. Зрењанин има од 2.000 до 2.200 
сунчаних часова годишње, најмање сунчаних дана има у децембру (42,5), а највише у 
јулу (314). 

Општа карактеристика свих климатских елемената овог подручја одражава се 
великим амплитудама у годишњим ходовима и у великим варијацијама вредности 
током године. 
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По својим сеизмолошко-геолошким карактеристикама, подручје општине 
Зрењанин припада области ретких и умерених земљотреса. 

 

Хидрографија 

 

Подручје општине Зрењанин је изразито равничарско али и најгушће речно и 
каналско чвориште у Европи, где у кругу од 30 километара протичу реке Бегеј, Тамиш, 
Тиса, Дунав и каналска мрежа ДТД. Зрењанин је формиран и лежи на обалама реке 
Бегеј, а на само десетак километара од града протиче река Тиса, највећа притока Дунава 
на читавом његовом току. И само ушће Тисе у Дунав , на тридесетак километара од 
Зрењанина, представља административну границу територије општине. Канал ДТД 
заузима значајно место у развоју привреде Бачке и Баната, али и ширег подручја.  
Хидрографску мрежу и водни потенцијал општине чине ове реке и каналски систекм 
ДТД, те низ бара и рибњака. Све реке имају мањи пад, спор и кривудав ток, велику 
акумулативну моћ и склоност ка меандрирању и стварању мртваја. 

Поред природних, општина Зрењанин располаже и вештачким акумулацијама. 
Постоје три језера која су настала експлоатацијом песка. У атару места Елемир, налази 
се језеро-бара Окањ, а у насељеном месту Меленци налази се бања Русанда са језером 
слане воде, за које се планира стављање под режим заштите због свог специфичног 
значаја. Код насељеног места Стајићево, налази се Петра бара. 

 

 

Педолошки покривач 

 

Према педолошкој карти Војводине, подручје је подељено на свега две 
педолошке категорије: карбонатни чернозем на вишим деловима лесне терасе и 
солоњец – слатина у долини Бегеја. У Банату доминирају чернозем и ритска црница, а 
знатно је и присуство ритске смонице и солоњеца. Дуж корита великих река Тисе и 
Тамиша заступљено је алувијално земљиште. 

Педолошки састав земљишта настао је под утицајем више педогенетских 
фактора: геолошког састава, рељефа, воде, климе, вегетације, човека и фактора 
времена. Педолошка подлога се састоји од алувијалног земљишта различитог 
механичког састава, а делимично и од ритске црнице. Од типова земљишта углавном су 
заступљени солоњеци, солођи, смонице, а на сувљим теренима ритска црница, алувијал и 
гајњача. Површински слој хумуса дебљине је од неколико центиметара до 1,5 метара. 
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НАЈСТАРИЈИ ТРАГОВИ НАСЕЉЕНОСТИ 
 

 

 Сматра се да је најстарије насеље на месту данашњег Зрењанина настало у прве 
две деценије XIV века. У писаним документима место се, тада још као село, први пут 
помиње 1326. године у документу будимског каптола. Први податак о Зрењанину као 
граду се налази такође у једном документу будимског каптола из 1422. године а из 
најстаријих планова се види да су овде првобитно била насељена три велика острва и 
два полуострва. 
 За све време свог постојања све до 1935. године град је био под називом 
Бечкерек са разним варијантама. Досељени Шпанци су га 1737. године назвали „Нова 
Барселона“. Од 1935. године постаје Петровград указом краља Петра II, да би данашње 
име добио по народном хероју Жарку Зрењанину након Другог светског рата. 
 Почетком XV века, тачније 1404. године, Бечкерек на поклон добија српски 
деспот Стефан Лазаревић, који почињсе да насељава српско становништво. 
 У Бечкереку је 1527. године подигнута тврђава ради одбране од Турака. 
Срушена је 1701. године на основу одредаба Карловачког мира. 
 Од 1717. године Бечкерек се почео нагло развијати. За време Турака, 
становништво Баната и Бечкерека, сем турске војске, било је искључиво српско, али је 
оно због сталног ратовања силно разређено. По ослобођењу од Турака, Румуни су 
добровољно настањивали ове крајеве, док са друге стране, власти су силом досељавали 
Мађаре и Немце. Од тада Бечкерек је добио данашње шаренолико национално 
становништво. 
 Прва основна школа отворена је 1722. године, прва производња пива 1735. 
године, прва болница је почела са радом 1769. године, а прва банка 1844. године. 
 Град је повељом аустријске царице Марије Терезије 6. јуна 1769. године постао 
слободно трговиште. Град остаје трговиште до Закона о општинама из 1886. године, 
када постаје град са уређеним саветом и структуром општинске власти. 
 Зрењанин је у прошлости играо важну улогу као политичко и војно средиште. 
После освајања Темишвара од стране Турака, варош постаје седиште бегова, у средњем 
веку седиште Торонталске жупаније, након ослобађања од Турака седиште дистрикта 
некадашње самосталне области Тамишког Баната, после инкорпорације ове области у 
Угарску државу опет седиште Торонталске жупаније, за време буне 1849.године кратко 
време седиште Српске Војводине, после Првог светског рата, након формирања 
националне државе, седиште Торонталско-Тамишке жупаније, по образовању области у 
Краљевини СХС седиште великог жупана Београдске области, по образовању бановина 
у Краљевини Југославији седиште окружног инспектора до његовог укидања, а потом и 
седиште среског начелства Великобечкеречког.  
 Данас је Зрењанин седиште Средњебанатског округа, општина усмерена пре 
свега на пољопривредно-прехрамбену индустрију, али и друге облике привредне 
делатности (хемијска индустрија, металска, петрохемијска, итд.). 
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БРОЈ СТАНОВНИКА И ТЕРИТОРИЈАЛНИ РАЗМЕШТАЈ 
СТАНОВНИШТВА 

 
 
  
 Број становника представља скуп људи који живи и ради на одређеном простору 
и који се током времена мења у квантитативном смислу. Свака промена броја 
становника означава се као укупно кретање становништва (Wertheimer А. – Baletić, 
1982.). 
 Промене у укупном становништву су сложене и као такве условљене су 
многобројним факторима. Укупан број становника одређеног простора мења се под 
утицајем природног кретања становништва – наталитета и морталитета и под утицајем 
механичких видова кретања становништва, тј. миграција. Кретање укупног 
становништва на некој територији анализира се на основу резултата пописа 
спроведених на датој територији. 
 На основу резултата пописа у периоду од 1948. до 2011. године у следећој 
табели је дат упоредни преглед промене броја становника у општини Зрењанин. 
 . 

Табела 1а: Упоредни преглед броја становника у насељима општине Зрењанин од 1948. до 
2011. године 

НАСЕЉЕ 1948. 1953. 1961. 1971. 1981. 1991. 2002. 2011. 
Арадац 3.897 3.978 4.001 3.824 3.825 3.573 3.461 3.335 
Банатски 
Деспотовац 3.098 2.955 2.864 2.289 1.993 1.823 1.620 1.291 

Бело Блато 2.159 2.490 2.031 1.841 1.746 1.762 1.477 1.342 
Ботош 3.019 3.196 3.305 2.820 2.569 2.436 2.148 1.860 
Елемир 4.656 4.757 4.886 5.001 4.998 4.724 4.690 4.338 
Ечка 3.934 4.188 4.323 4.621 5.293 5.172 4.513 3.999 
Зрењанин 100.364 102.844 115.692 129.837 139.300 136.778 132.051 123.362 
Јанков Мост 1.070 1.101 1.057 977 841 752 636 530 
Клек 1.608 1.635 1.835 1.990 2.401 2.729 2.959 2.706 
Книћанин 1.977 1.802 2.169 2.251 2.226 2.227 2.034 1.753 
Лазарево 2.499 2.836 3.313 3.430 3.480 3.450 3.308 2.877 
Лукино село 1.007 757 876 722 703 643 598 498 
Лукићево 1.608 1.557 1.930 2.091 2.186 2.196 2.077 1.804 
Меленци 8.447 8.363 8.254 8.008 7.685 7.270 6.737 5.982 
Михајлово 1.373 1.286 1.409 1.252 1.318 1.169 1.004 948 
Орловат 2.245 2.318 2.335 2.298 2.159 1.933 1.789 1.516 
Перлез 4.528 4.623 4.881 4.458 4.283 3.880 3.818 3.383 
Стајићево 1.133 1.229 1.413 1.607 1.993 2.058 1.999 1.941 
Тараш 1.956 1.856 1.779 1.612 1.328 1.174 1.140 1.009 
Томашевац 2.518 2.528 2.532 2.354 2.149 1.904 1.765 1.510 
Фаркаждин 1.775 1.821 1.778 1.743 1.662 1.586 1.386 1.179 
Чента 3.293 3.298 3.182 3.224 3.192 3.001 3.119 3.050 
Укупно 162.162 162.253 175.845 188.250 197.330 192.240 184.329 170.213 
 

Анализу кретања укупног становништва општине Зрењанин можемо извршити 
на основу осам пописа становништва спроведених након Другог светског рата, од 1948. 
до 2011. године. Повећање броја становника трајало је до 1981. године, када је број 
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становника износио 197.330. Од тада се на територији општине Зрењанин бележи 
опадање у броју становника тј. њен негативни демографски развој. 

 
 

 
                           График 1: Кретање броја становника општине Зрењанин од 1948. год. 
 
 

Табела 1б: Преглед индекса кретања броја становника у насељина општине Зрењанин од        
1948. до 2011. године 

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

Арадац 102,08 100,58 95,58 100,03 93,41 96,87 96,36 85,58 
Банатски 
Деспотовац 95,38 96,92 79,92 87,06 91,47 88,86 79,69 41,67 

Бело Блато 115,33 81,57 90,65 94,84 100,92 83,83 90,86 62,16 
Ботош 105,86 103,41 85,33 91,10 94,82 88,18 86,59 61,61 
Елемир 102,17 102,71 102,35 99,94 94,51 99,28 92,49 93,17 
Ечка 106,46 103,22 106,89 114,54 97,71 87,26 88,61 101,65 
Зрењанин 102,47 112,49 112,23 107,29 98,19 96,54 93,42 122,91 
Јанков Мост 102,90 96,00 92,43 86,08 89,42 84,57 83,33 49,53 
Клек 101,68 112,23 108,45 120,65 113,69 108,43 91,45 168,28 
Книћанин 91,15 129,37 103,78 98,89 100,04 91,33 86,18 88,67 
Лазарево 113,49 116,82 103,53 101,46 99,14 95,88 86,97 115,12 
Лукино село 75,17 115,72 82,42 97,37 91,47 93,00 83,28 49,45 
Лукићево 96,83 123,96 108,34 104,54 100,46 94,58 86,86 112,19 
Меленци 99,01 98,70 97,02 95,97 94,60 92,67 88,79 70,82 
Михајлово 93,66 109,56 88,86 105,27 88,69 85,89 94,42 69,05 
Орловат 103,25 100,73 98,42 93,95 89,53 92,55 84,74 67,53 
Перлез 102,10 105,58 91,33 96,07 90,59 98,40 88,61 74,71 
Стајићево 108,47 114,97 113,73 124,02 103,26 97,13 97,10 171,31 
Тараш 94,89 95,85 90,61 82,38 88,40 97,10 88,51 51,58 
Томашевац 100,40 100,16 92,97 91,29 88,60 92,70 85,55 59,97 
Фаркаждин 102,59 97,64 98,03 95,35 96,42 87,39 85,06 66,42 
Чента 100,15 96,48 101,32 99,01 94,02 103,93 97,79 92,62 
Укупно 100,06 108,38 107,05 104,82 97,42 95,88 92,34 104,96 
 
 
 Из табеле 1б се види да је на почетку посматраног периода од 63 године, у 
многим насељима општине Зрењанин становништво увећано (највише у Белом Блату 
где индекс кретања броја становника износи 115,33 и Лазареву са индексом 113,49). У 
периоду од 1953. до 1961. године највеће индексе имају села Книћанин (129,37) и 
Лукићево (123,96). Већина насеља бележи максимум броја становника између 1971. и 
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1981. године. Највеће вредности индекса кретања броја становника за цео посматрани 
период (од 1948. до 2011. године) имају Стајићево (171,31) и Клек (168,28). Овако 
велики пораст становништва у овим сеоским срединама тумачи се њиховом близином 
градском центру општине Зрењанину. 
  
   
Табала 2а: Преглед броја градског и сеоског становништва у општини Зрењанин по пописима 

од 1948. до 2011. године 
Зрењанин 1948. 1953. 1961. 1971. 1981. 1991. 2002. 2011. 
Градско 100.364 102.844 115.692 129.837 139.300 136.778 132.051 123.362 
Сеоско 61.798 59.409 60.153 58.413 58.030 55.462 52.278 46.851 
 

 
Табела 2б: Преглед индекса кретања броја градског и сеоског становништва у општини 

Зрењанин од 1948. до 2011. године 
Зрењанин 1953./1948. 1961./1953. 1971./1961. 1981./1971. 1991./1981. 2002./1991. 2011./2002. 2011./1948. 

Градско 102,47 112,49 112,23 107,29 98,19 96,54 93,42 122,91 
Сеоско 96,13 101,25 97,11 99,34 95,57 94,26 89,62 75,81 
              
  

Из претходних табела јасно се види да градско становништво општине 
Зрењанин бележи константан пораст и максимум 1981. године (139.300), када почиње 
да опада, док је број сеоског становништва имао максимум 1948. године (61.798) и од 
тада бележи константан пад до краја посматраног периода. Ове чињенице поткрепљује 
и анализа индекса кретања броја градског и сеоског становништва. 
 

Размештај становништва представља 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 се изражава бројем становника на 
квадратни километар (или миљу у земљама са англосаксонским мерним системом), 
односно на хектар када је реч о насељима или гисто насељеним пољопривредним 
пределима. 
 Сви фактори који утичу на размештај становништва могу се сврстати у пет 
великих група: 

 географске факторе (рељеф, клима, педологија,хидрографија, биљни и 
животињски свет, природна богатства), 

 економске факторе (ниво економскње развијености, тип економије, 
развијеност пољопривреде и ниво пољопривредне производње, степен 
индустријализације, развијеност саобраћаја и саобраћајних средстава, 
обим трговине, итд.), 

 биолошко – медицинске факторе (ендемске болести, епидемије) 
 друштвено – историјске факторе (колонизације и други видови 

стимулисаног насељавања или расељавања становништва, ратови, 
природне катастрофе, несигурност и сл.), 

 демографске факторе (природно кретање становништва, планирање 
породице, миграције идр.). 

У пракси се користе различити индекси за упоређивање густине становништва, 
којима је могуће компарирати интензитет насељености различитих територија и 
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насеља. Један од најчешће коришћених показатеља је општа густина насељености или 
аритметичка густина насељености, која представља количник између броја становника 
на некој територији и површине територије (Кицошев С. 2004). 

 
 Према попису из 2002. године на административној територији Баната који 

обухвата 8.909 км2, живело је 616.202 људи, односно општа густина насељености је 
износила 69,2 становника по км2. То је знатно мање у поређењу са општом густином 
насељености Војводине (94 ст/км2) у истом периоду. 
 Прецизнију слику о размештају становништва у општини Зрењанин дају подаци 
о општој густини насељености и индексу ареалности. 

 
 
Табела 3: Упоредни приказ опште густине насељености и индекса ареалности 

 
ТЕРИТОРИЈА 

Број 
становника 

2011. 
године 

Површина       
(у км2) 

Општа 
густина 

насељености 
(ст/км2) 

Индекс 
ареалности 

(км2/ст) 

Република 
Србија 7.186.862 88.361 81 0,012 

Војводина 1.931809 21.506 69,2 0,011 

Средње – 
банатски округ 208.459 3.256 64 0,016 

Општина 
Зрењанин 170.213 1.326 139 0,007 

 
 
 
 Подаци из табеле за вредности опште густине насељености јасно указују на 
доста неуједначен размештај становништва у Банату. Такође, подаци показују да 
Средње – банатски округ има мању општу густину насељености од покрајинског 
просека, док је за општину Зрењанин вредност опште густине насељености знатно већа 
од покрајинског просека. 
 За одређивање степена размештаја становништва ређе се користи и тзв. индекс 
ареалности, који приказује просечну величину територије у км2 по једном становнику 
исте. Рачуна се обрнуто од опште густине насељености, односно представља количник 
између површине одређене територије у км2 и укупног броја становника на њој. У 
Војводини  је 2011. године у просеку на једног становника долазило 0,011 км2. 
 

Подаци из табела које приказују вредности индекса ареалности потврђују 
претходне карактеристике размештаја банатске популације. Индекс ареалности 
општине Зрењанин је обрнуто пропорционалан вредности опште густине насељености. 
 
  

Табела 4: Упоредни приказ опште густине насељености и индекса ареалности општине 
Зрењанин за 1948. и 2011. годину 

 
1948. 2011. 

Број 
становника 

Општа 
густина 

насељености 

Индекс 
ареалности 

Број 
становника 

Општа 
густина 

насељености 

Индекс 
ареалности 

Зрењанин 162.162 122 0,008 170.213 139 0,007 
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 Табела 3 показује да је 2011. године број становника у општини Зрењанин био 
већи него 1948. године. Самим тим је и општа густина насељености  већа него 1948. 
године. Насупрот томе, индекс ареалности за 2011. годину је за хиљадити део јединице 
мањи у односу на 1948. годину. 
 У следећој табели приказане су вредности опште густине насељености за сва 
насеља општине Зрењанин за 2011. годину. Приметна је велика разлика у густини 
насељености појединих насеља, што се пре свега објашњава већим разликама у 
површини појединих насеља (Ечка 156,8 ст/км2, а Тараш само 19,2 ст/км2). Наравно, 
Зрењанин има највећу општу густину насељености (418,7 ст/км2), јер на релативно 
малој територији града живи велики број становника (123.362 становника). 
 
 
  
Табела 5: Упоредни приказ густине насељености за насеља општине Зрењанин у 2011. год 

Насеље Површина 
(км2) 

Густина 
(ст/км2) Насеље Површина 

(км2) 
Густина 
(ст/км2) 

Арадац 89,8 37,2 Меленци 162 36,9 
Банатски 

Деспотовац 50,2 25,7 Михајлово 19,4 48,9 

Бело Блато 28,8 46,6 Орловат 40 37,9 
Елемир 72,6 59,7 Перлез 100 38,8 

Ечка 25,5 156,8 Стајићево 20,6 94,2 
Зрењанин 294,6 418,7 Тараш 52,5 19,2 

Јанков 
Мост 23,3 22,7 Томашевац 66,7 22,6 

Книћанин 49,3 35,5 Фаркаждин 38,9 30,3 
Лазарево 44,7 64,3 Чента 81,3 37,5 
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ПРИРОДНО КРЕТАЊЕ СТАНОВНИШТВА 
 
 
  
 На промене у броју становника утичу два фактора, природно и механичко 
кретање становништва. Природно кретање становништва представљено је двема 
компонентама – наталитетом и морталитетом (Кицошев С, Голубовић П, 2004). 
Наталитет, тј. рађање, може да буде укупни и ефективни, при чему је разлика између 
њих та, да ефективни наталитет посматра само број живорођене деце. У овом раду биће 
анализиран само ефективни наталитет. Број мртворођене деце на 1.000 живорођених, тј. 
стопа мортинаталитета, у Србији се креће између 0,6 и 0,7 ( Крстић В. 2007). 
 Приликом демографског проучавања неке територије ређе се користи наталитет 
као такав, већ се број живорођених најчешће приказује помоћу стопе наталитета. Исто 
тако, уместо морталитета се користи стопа морталитета. Стопе наталитета и 
морталитета, респективно, добијају се када се наталитет (укупан број живорођених у 
току одређеног временског периода) и морталитет (укупан број умрлих за исти тај 
период) поделе укупном популацијом дате територије и онда множењем тог количника 
са 1.000. Као кључни показатељ промене броја становника под утицајем природног 
кретања становништва користи се разлика између стопе наталитета и стопе 
морталитета, тј. природни прираштај.  
 
 

Табела 6: Стопе наталитета, морталитета и природног прираштаја по десетогодишњим 
периодима у насељима општине Зрењанин 

  1961-1970. 1971-1980. 1981-1990. 1991-2001. 

ЗРЕЊАНИН 
н 15,4 14,4 12,1 9,9 
м 9,0 9,8 12,0 14,9 
пп 6,4 4,6 0,1 -5,0 

Арадац 
н 12,0 11,6 8,9 9,1 
м 13,5 14,9 17,6 18,0 
пп -1,6 -3,2 -8,7 -8,9 

Банатски 
Деспотовац 

н 9,2 11,8 12,2 6,5 
м 5,2 8,8 13,2 17,4 
пп 4,0 3,0 -0,9 -10,9 

Бело Блато 
н 17,5 15,6 12,5 9,4 
м 10,5 13,3 15,1 15,3 
пп 7,0 2,3 -2,6 -5,9 

Ботош 
н 14,0 12,4 12,2 10,4 
м 10,5 12,9 15,1 17,2 
пп 3,5 -0,4 -2,9 -6,8 

Елемир 
н 15,5 12,9 12,9 10,7 
м 9,8 11,1 13,5 15,9 
пп 5,7 1,8 -0,6 -5,2 

Ечка 
н 15,7 14,3 12,2 11,2 
м 11,6 10,4 11,5 15,4 
пп 4,0 3,9 0,7 -4,1 

Зрењанин 
н 15,4 14,0 12,2 9,8 
м 8,4 8,2 11,0 14,3 
пп 7,1 5,8 1,1 -4,5 
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  1961-1970. 1971-1980. 1981-1990. 1991-2001. 

Јанков 
Мост 

н 9,2 8,0 9,0 6,8 
м 11,2 16,0 19,7 22,1 
пп -2,0 -7,9 -10,7 -15,1 

Клек 
н 17,8 14,6 13,7 9,6 
м 7,1 8,5 9,1 11,0 
пп 10,8 6,1 4,6 -1,4 

Книћанин 
н 20,9 15,9 12,3 9,6 
м 3,2 6,3 8,2 11,2 
пп 17,7 9,6 4,1 -1,5 

Лазарево 
н 18,7 14,6 11,3 9,8 
м 4,9 5,3 7,0 12,5 
пп 13,8 9,2 4,3 -2,7 

Лукино село 
н 15,0 11,1 11,7 8,9 
м 8,0 6,0 12,5 15,7 
пп 7,0 5,1 -0,7 -6,7 

Лукићево 
н 18,2 14,4 11,4 10,4 
м 4,9 6,7 7,2 12,1 
пп 13,3 7,7 4,2 -1,7 

Меленци 
н 15,2 12,9 12,3 9,7 
м 10,6 12,7 15,0 16,6 
пп 4,7 0,2 -2,7 -6,9 

Михајлово 
н 19,4 13,0 10,8 12,0 
м 9,4 10,7 13,3 19,2 
пп 10,0 2,3 -2,6 -7,1 

Мужља 
н 16,4 22,1 0 0 
м 7,4 15,0 0 0 
пп 9,0 7,1 0 0 

Орловат 
н 14,1 11,3 10,7 9,2 
м 12,3 12,1 15,2 17,8 
пп 1,8 -0,8 -4,4 -8,5 

Перлез 
н 12, 11,6 10,6 9,8 
м 10,3 12,1 15,1 16,5 
пп 1,9 -0,5 -4,6 -6,7 

Стајићево 
н 18,7 14,9 12,2 12,2 
м 8,9 9,2 10,1 13,1 
пп 9,8 5,8 2,1 -0,9 

Тараш 
н 16,3 8,2 10,0 10,5 
м 13,3 14,7 17,3 19,7 
пп 3,0 -6,5 -7,3 -9,3 

Томашевац 
н 12,9 10,7 12,1 10,7 
м 11,1 12,7 17,6 19,7 
пп 1,8 -2,0 -5,5 -9,0 

Чента 
н 17,1 12,3 12,4 10,5 
м 12,5 12,3 13,7 16,1 
пп 4,6 -0,1 -1,3 -5,6 
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Зрењанин је највећа општина Баната, са највише привлачних фактора, тако да је 

у њој повећан број становника у периоду 1961. до 2002. године за 16.359 лица. 
Међутим, с обзиром да је Зрењанин највећа општина Баната сигурно је да је и то 
повећање у периоду од четрдесет година изузетно мало. У истом периоду је рођено 
69.721 лица, умрло је 62.772 лица, тако да је природни прираштај износио 6.949 лица. 
Природни прираштај је учествовао са 42,5% у укупном демографском расту у 
зрењанинској општини. Имигранти су довели до раста преосталих 57,5%  (9.410 
миграната). 

У првој декади у току четрдесет посматраних година стопа наталитета је 
износила 15,4‰. Ако посматрамо у апсолутним бројевима, рођено је 18.953 лица. 
Седамдесетих година стопа наталитета је у почетку опадала, да би од 1974. године 
имала нешто већу вредност. Међутим, ако посматрамо целу декаду седамдесетих 
година, стопа наталитета је имала нижу вредност (14,4‰) него у претходној декади 
иако је апсолутни број рођених био нешто већи (19.323 лица). Од 1978. године дошло је 
до константног опадања стопа наталитета на простору зрењанинске општине, тако да је 
осамдесетих година рођено 16.756 лица (12,1‰), а деведесетих 14.689 лица (9,9‰). 
Најнижа стопа наталитета у зрењанинској општини је била 1999. Године и износила је 
8,4‰. Након те године дошло је до лаганог раста стопа наталитета. 

Број умрлих је удвостручен у овом периоду. Наиме, 1961. године је забележено 
11.050 умрлих, да би до 2001. године број умрлих достигао вредност од 22.001 лица. 
Посебно је велики пораст био у последњој декади, када је умрло готово исти број лица 
као и претходних тридесет година. Стопе морталитета су се кретале од 9,0‰ 1961. 
године 9,8‰ 1971. године, затим 12,0‰ 1981. године до 14,9‰  2001. године. Велики 
пораст броја умрлих се догодио од 1980. године, годину дана после почетка 
константног опадања броја рођених. 
 Као резултат оваквог кретања компоненти природног прираштаја сигурно је да 
је и он имао мање промене у току прве две декаде, док су се знатније промене догодиле 
између друге, треће и четврте декаде. Тако је апсолутна вредност природног 
прираштаја шесдесетих година износила 7.903 лица, а стопа 6,4‰. Седамдесетих, 
природни прираштај је износио 6.110 лица, а стопа 4,5‰. У следећој декади апсолутни 
број је био само 248, а стопа природног прираштаја 0,2‰. У тој декади се догодио пад 
стопа испод нуле, тачније 1987. године већи број становника је умро него што је 
уписано живорођених. Разлика између рођених и умрлих је деведесетих година 
износила чак -7.321, а стопа -4,9‰. Овакав ток природног кретања становништва у 
зрењанинској општини само потврђује, да су економска ситуација у земљи и 
демографска политика имали пресудан утицај на кретање броја живорођених и умрлих. 
 Највеће опадање стопа наталитета је било у насељима Бело Блато, Зрењанин, 
Клек, Книћанин, Лазарево, Лукино село, Лукићево, Меленци, Михајлово, Стајићево, 
Тараш, Фаркаждин и Чента. Најмањи пад наталитета је био у насељима са већинским 
румунским становништвом (Јанков Мост), или већинским словачким становништвом 
(Арадац). Стопе морталитета су имале знатно ниже вредности шесдесетих година, али 
су до деведесетих година изузетно порасле. Тако је било у насељима која су имала 
стопе смртности преко двадесет промила (Јанков Мост), али и у једанаест насеља која 
су имала стопу смртности  између шеснаест и двадесет промила. Најнижа стопа 
смртности је  у насељима Клек (11,0‰), Книћанин (11,2‰) и Лукићево (12,1‰). 
Насеље Клек је близу Зрењанина и добро је саобраћајно повезано са њим, тако да има и 
млађих који долазе у ово насеље. Книћанин је добрим положајем обезбедио себи 
гравитацију како према Зрењанину тако и према Новом Саду. 
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 Како су стопе наталитета и морталитета доживеле велике промене, тако су и 
стопе природног прираштаја промењене. Шесдесетих година је било насеља која су 
имала и високе вредности природног прираштаја, као што су Книћанин, Лукићево, 
Михајлово, Клек, Бело Блато. Поменуте деценије су Арадац и Јанков Мост имали већ 
негативне вредности природног прираштаја. До деведесетих година су сва насеља 
зрењанинске општине имала негативан природни прираштај. А нека насеља, као што је 
Јанков Мост и Банатски Деспотовац, су имала изузетно ниске вредности стопа 
природног прираштаја (-15,3‰, односно -10,9‰) 
. 
 
 
      

 
    График 2: Упоредни приказ стопа наталитета, морталитета и природног прираштаја 

за период 1961 -  2010. године у зрењанинској општини (вредности су у ‰) 
 
 
 

Из следећих табела може се сагледати кретање наталитета, морталитета и 
природног прираштаја у насељима општине Зрењанин у периоду од 1961. до 2010. 
године. 

 
 

Табела 7: Преглед кретања стопе наталитета у периоду од 1961. до 2010. године 
 1961 - 1970. 1971 – 1980. 1981 – 1990. 1991 – 2000. 2001 – 2010. 

Реп. Србија 18,4 18,0 15,8 13,2 9,8 
Војводина 15,0 14,1 12,8 10,3 9,6 
Зрењанин 15,4 14,4 12,1 9,9 8,7 

 
 
Током целог посматраног периода просечна стопа наталитета константно опада. 

На почетку је она износила 15,4‰, а на крају 8,7‰. У прве две декаде посматраног 
периода (од 1961. до 1980. године) просечна стопа наталитета у насељима општине 
Зрењанин је била већа од војвођанског просека. После тога се до краја посматраног 
периода (до 2010. године) види да је просечна стопа наталитета била нешто нижа него у 
покрајини. Уочава се, такође, да је током целог посматраног периода стопа наталитета 
у општини Зрењанин знатно нижа у односу на републички просек. 

 
 

-10

-5

0

5

10

15

20

1961-1970 1971-1980 1981-1990 1991-2000 2001 - 2010

наталитет 

морталитет 

природни прираштај 



19 
 

 
Табела 8: Преглед кретања стопе морталитета у периоду од 1961. до 2010. године 

 1961 - 1970. 1971 - 1980 1981 – 1990. 1991 – 2000. 2001 – 2010. 
Реп. Србија 9,0 9,0 9,8 10,4 13,9 
Војводина 9,7 10,6 12,1 13,9 14,4 
Зрењанин 9,0 9,7 12,0 14,7 15,1 

 
 
Стопа морталитета је у прве три декаде посматраног периода (1961. до 1990. 

године) нижа од војвођанског просека, да би у последње две декаде имала нешто вишу 
вредност. Само у првој декади (од 1961. до 1970. године) је просечна стопа морталитета 
иста као и у Републици Србији. Након тога се у насељима општине Зрењанин бележи 
бржи пораст просечне стопе морталитета у дносу на републички просек. 
 
 
 
Табела 9: Преглед кретања стопе природног прираштаја у периоду од 1961. до 2010. године 

 1961 - 1970. 1971 - 1980 1981 – 1990. 1991 – 2000.  2001 – 2010. 
Реп. Србија 9,4 9,0 6,0 2,8 -4,1 
Војводина 5,3 3,5 0,7 -3,6 -4,8 
Зрењанин 6,4 4,7 0,1 -4,8 -6,4 
 
 
 
 Кретање стопа наталитета и морталитета у насељима општине Зрењанин у 
посматраном периоду одражава се и на кретање стопе природног прираштаја. Стопе 
природног прираштаја су више у односу на покрајинске просечне вредности у прве две 
декаде посматраног периода (од 1961. до 1980. године). После 1980. године до краја 
посматраног периода просечне вредности стопе природног прираштаја су нешто више у 
Војводини. За свих посматраних педесет година просечне стопе природног прираштаја 
у Републици Србији су веће у односу на вредности стопа у општини Зрењанин.  
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МИГРАЦИЈЕ 
 
 
  
 На број становника на некој територији, његово повећање или умањење, делује, 
поред природног, и механичко кретање становништва. Механичко кретање 
становништва представљено је миграцијама које имају две компоненте, емиграцију и 
имиграцију. Миграција представља просторну покретљивост становништва узроковану 
различитим спољашњим и унутрашњим чиниоцима. Попут природног кретања 
становништва и механичко кретање представља нормалну појаву под одређеним 
условима и у одређеној размери. Уколико је основни узрок миграција нарушена 
равнотежа у нивоу економске развијености појединих региона, односно диспропорција 
између материјалних и хуманих елемената производње, онда оне утичу на поновно 
успостављање те равнотеже или на стварање толерантног односа елемената производње 
на датом подручју. Ако миграциона кретања имају спонтани карактер увек постоји 
ризик од нежељених последица и то не само на имиграционом већ и на емиграционом 
подручју (В. Крстић, 2007). Миграције као појава битан су елеменат односа човека и 
простора те с`тога представљају предмет проучавања многих наука, географије, 
историје, социологије, етнологије и других (Р. Петровић, 1986). 
 Проучавање миграционих кретања у демографији врши се са више аспеката. 
Потребно је анализирати узроке миграција, утврдити који део становништва је 
најподложнији миграционим кретањима, трајање одсуства, удаљеност од изворишта 
миграционих кретања и на основу тога извести типологију миграција. 
 У зависности од критеријума времена, тј. учесталости кретања, трајања 
одсутности и постојања намере о повратку, могу се издвојити следећи типови 
миграција: 
  а) сталне миграције – подразумевају миграциона кретања са циљем 
промене сталног места боравка, оне најчешће подразумевају одсуство намере о 
повратку у емиграционо подручје. 
  б) сезонске миграције – представљају привремено пресељење, најчешће 
радника за време трајања сезонских послова, или пресељење ђака или студената у 
место школовања. Код овог типа кретања постоји намера о повратку у место – 
извориште миграционих кретања након престанка постојања разлога који су утицали на 
иницирање тих кретања. Сезонске миграције представљају најстарији вид кретања у 
простору, најчешће номадска и полуномадска кружна померања становништва која 
увек почињу и завршавају се на истом месту. 
  в) дневне и седмичне миграције су она кратања где је трајање одсуства из 
места боравка од неколико сати до неколико дана. При оваквом кретању не постоји 
намера о пресељењу јер се потребе које узрокују овакав тип миграција задовољавају у 
кратком временском року. У оваква кретања спадају путовања ученика у школу или 
путовања радника на посао, при чему су поменута школа и радно место ван сталног 
пребивалишта. 
 Према територијалном критеријуму миграције могу да буду: 
  а) спољне миграције – представљају емиграцију са територије једне 
државе и имиграцију на територију друге; 
  б) унутрашње миграције – оне где су и исходиште и дестинација у оквиру 
територије исте државе. Овакве миграције могу се даље поделити на локалне, 
регионалне, међурегионалне, међурепубличке, односно међусеоске, међуградске и 
мграције село – град и град – село. 
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 Коначно, на основу узрока, тј. мотива кретања, миграције могу да се поделе на 
економске, социјалне, политичке, личне и др. 
 Постоји још начина поделе миграција, и сваки различито утиче на промену броја 
становника. Од највећег значаја за демографско проучавање су оне миграције које се 
могу дефинисати као трајна промена настањености у зависности на територију. 
 Потребно је поменути и то да у миграционим кретањима не учествује 
подједнако сво становништво посматрано у зависности од структуре. Тако на пример, 
део становништва који је најподложнији кретању, а у зависности од старосне 
структуре, представља контигент од 15 до 34 године живота. Исто тако, није подједнак 
удео школованог и нешколованог становништва. У овом случају школовано 
становништво је то које је подложније миграцијама и то често оном типу миграција где 
је подручје рецептор имиграције знатно удаљено од изворишта (Брезник Д, 1977). 
Поред наведеног, неквалификована радна снага, у условима општег прогреса, такође 
настоји да побољша свој економски положај тражећи га ван места боравка а у месту 
које је у стању да задовољи поменуте потребе. 
 Карактер миграционих кретања у Србији у послератном периоду је углавном 
био спонтан. У плановима привредног и друштвеног развоја, третман миграција, и 
поред јасно дефинисаног става у демографској и економској литератури о њиховим 
узроцима и последицама, није био одговарајући. Због тога су региони и градови у 
којима је непосредно после Другог светског рата постојала одређена концентрација 
производних фактора, постали изузетно привлачни за насељавање. Овакво насељавање 
изазвало је пораст потражње за радним местима, становима, комуналном 
инфраструктуром и објектима јавних служби, што је даље условљавало потребу за 
додатним инвестирањем у исте. Насупрот имиграционим, емиграциона подручја која су 
била претежно пољопривредна, економски су све више стагнирала и назадовала.   
 
 
 
Табела 10а: Број миграната у општини Зрењанин 1971. и 1991. године 

Општина 
1971. 1991. 

Укупно Аутохтоно Мигранти Укупно Аутохтоно Мигранти 
Број % Број % Број % Број % 

Зрењанин 129.837 63.418 48,8 66.419 51,2 136.778 72.114 52,7 64.664 47,3 
 
 
Табела 10б: Број миграната у општини Зрењанин 2002. и 2011. године 

Општина 
2002. 2011. 

Укупно Аутохтоно Мигранти Укупно Аутохтоно Мигранти 
Број % Број % Број % Број % 

Зрењанин 132051 71.071 53,8 60.980 46,2 123.362 68767 55,7 54595 44,3 
 
 
 Миграције после Другог светског рата нису имале исти интензитет и обим у 
свим банатским општинама. На досељавање становништва у неко насеље, пресељавање 
унутар самог насеља или одсељавање, велики утицај има економска развијеностнасеља, 
положај у односу на веће центре, етнички састав становништва које учествује у 
миграцијама, као и етнички састав и вероисповест аутохтоног становништва. Сем ових 
утицаја ту су и родбинске и пријатељске везе, као и везе са колонизацијом (Кицошев С, 
Бубало – Живковић М, Ивков А, 2005). 
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 Број миграната у општини Зрењанин је растао до 1971. године, да би након тог 
пописа дошло до пада броја миграната. То значи да ова општина има варијабилан ток 
апсолутног броја миграната. 
 По попису из 1961. године општина Зрењанин је имала готово подједнак број 
аутохтоног становништва и миграната. На следећем попису 1971. године, број 
миграната (66.419 или 51,2%) је већи од броја аутохтоног становништва (63.418 или 
48,8%). Од тада почиње пад броја миграната у односу на број аутохтоног становништва 
општине Зрењанин. 1991. године проценат миграната у укупном броју становника 
општине Зрењанин је 47,3%, 2002. године износи 46,2%, а 2011. године 44,3%. 
 
 
 
 

Насељавање избеглица у општини Зрењанин 
 
 

 Анализом размештаја избеглица у Банату може се закључити да их се највише 
населило у веће општине – Панчево, Зрењанин, Кикинда и Вршац. У свим осталим 
општинама удео лица у укупном броју избеглица у Банату мањи  је од 5%. 
 
 
 
                Табела 11: Порекло избеглица досељених у Банат и општину Зрењанин од  

1990. до 1996. године 
Полазиште избеглица Банат % Зрењанин % 

Банија и Кордун 6.276 13,7 978 10,6 
Северозападна Далмација 6.131 13,4 746 8,1 
Лика и Горски Котар 3.729 8,2 544 5,9 
Славонија са Барањом 3.580 7,8 761 8,3 
Средњехрватска Панонија 2.499 5,5 391 4,2 
Средња Далмација 580 1,3 80 0,9 
Кварнер 421 0,9 109 1,2 
Истра 183 0,4 41 0,4 
Дубровачко приморје 73 0,2 8 0,1 
Западна Босна 3.964 8,7 777 8,4 
Перипанонска Босна 6.309 13,8 1.605 17,4 
Средња Босна 6.928 15,2 1.762 19,1 
Јадранска Херцеговина 1.155 2,5 293 3,2 
Источна Босна 759 1,7 279 3,0 
Планинска Херцеговина 585 1,3 228 2,5 
Словенија 251 0,5 75 0,8 
Македонија 194 0,4 80 0,9 
Ужа Србија 207 0,5 110 1,2 
Црна Гора 14 0 3 0 
Војводина 86 0,2 20 0,2 
Косово и Метохија 14 0 1 0 
Непознато 1.783 3,9 319 3,5 
Укупно 45.720 100 9.210 100 
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 Општина Зрењанин која је примила 9.210 избеглица, повећала је своју 
популацију за 19,1%. Из Босне и Херцеговине је досељено 4.944 лица (53,7%). Из 
Средње Босне је највећи број избеглица из сарајевске општине (689 лица). Затим, 
знатан број их је из Перипанонске Босне (17,4%), Баније и Кордуна (10,6%) и Славоније 
и Барање (8,3%). Сем из општине Сарајево, већи број је дошао и из општина: Сански 
Мост (516 лица), Книн (431 лица), Глина (340 лица), Петриња (275 лица), Босански 
Петровац (269 лица) итд. Из осталих општина, које су дала већи број колониста, 
досељено је из општина Бугојно (127 лица), Требиње (56 лица), Гламоч (113 лица), 
Јајце (93 лица) и Мркоњић Град (199 лица). Размештај колониста је имао утицаја на 
досељавање и размештај избеглица, али није био и пресудан. 
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СТРУКТУРА СТАНОВНИШТВА 
 

  
 
 Становништво као саставни део географске средине не проучава се само по 
питању бројчаног стања и његове промене. Да би се становништво неке територије 
упознало и демографски процеси разумели, потребно је проучити и друге његове 
аспекте. С`тим у вези, веома је битно проучавање становништва са структурне тачке 
гледишта. Под овим се подразумева диференцирање одређених група становништва на 
основу индивидуалних карактеристика које чине смислену целину када се посматрају у 
својој укупности. Овим процесом издвајања група, односно уочавањем структуре 
становништва као целине и удела појединих саставних делова у тој целини изводе се 
закључци о квалитативним односима у популацији. Структуре становништва 
представљају динамичне појаве, тј.временом долази до промене удела појединих 
саставних делова у целини. Ове промене имају различите узроке када су у питању 
различите структуре становништва, а исто тако, те промене имају и различите 
последице у поглчеду квалитативних карактеристика становништва. Разликујемо 
структуре становништва по полу, старости, брачном стању, занимању, активности, 
народности, школској спреми и слично (Кицошев С, 2004). 
 
 
 

ПОЛНА СТРУКТУРА 
 
 
 

Полна структура становништва зависи од полне структуре живорођене деце, од 
диференцијалне смртности према полу, од миграционих кретања и неких спољних 
утицаја (ратова и др.) (Брезник Д, 1977). Између броја мушке и броја женске 
живорођене деце однос је релативно стабилан у току времена. Код нашег становништва 
рађа се у просеку 1.060 до 1.070 женске на 1.000 мушке деце. Слична је ситуација, 
углавном код европских и других популација. Према овим подацима требало би да се 
јави вишак мушке деце. Међутим, смртност мушког дела популације је већа него 
женског скоро у свим старосним групама. 
 Каква је полно старосна структура општине Зрењанин видећемо у наредној 
анализи за период од 1953. до 2011. године. У анализи полне структуре становништва 
општине Зрењанин користићемо коефицијент маскулинитета. Поред овог коефицијента 
користићемо и процентуално поређење мушког и женског становништва са укупним.  
 Становништво општине Зрењанин у посматраном периоду (од 1953. до 2011. 
године) има пораст од 4,9%, док истодобно становништво Војводине има пораст од 
18,5%. У истом временском размаку мушко становништво има већи пораст (6,2%) него 
женско становништво (3,7%). Удео мушког становништва у укупном је имао пораст у 
укупном становништву до 1991. године за 2,4%, док је удео женског становништва 
опао за исти проценат. У периоду од 1991. до 2002. године поново је опао удео мушког 
становништва, а порастао женског тако да је њихов однос на попису 2002. године остао 
исти као и на попчетку посматраног периода. Апсолутни број становника се највише 
увећао у пописном периоду од 1953. до 1961. године за 8,4%, иако је то најкраћи 
временски период, од само осам година. У каснијим пописним периодима увећање 
становништва је све мање. Наиме, између 1961. и 1971. године пораст је био 7,1%, а у 
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следећем међупописном периоду 4,8%. Након тога број становника општине Зрењанин 
се константно смањује. Од 1981. до 1991. године бележи се пад од 2,6%, да би у 
наредним међупописним периодима дошло до још већег пада апсолутног броја 
становништва. Од 1991. до 2002. године тај пад је износио 4,3%, а у периоду од 2002. 
до 2011. године 7,9%.  
 Мушка популација је имала пораст до 1991. године, али наравно сваки 
међупописни период је бележи омањи пораст, да би у периоду од 1991. до 2011. године 
апсолутни број мушког становништва опао за 17,1%. Код женске популације је још 
горе стање, јер је она имала пораст до 1981. године, а од тада је уследио константан 
пад. Између пописа 1981. и 1991. године број женске популације је опао за 6,8%, а још 
већи пад (9,6%) се бележи у последњем међупописном периоду. Само се на попису из 
1991. године бележи већи удео мушке популације у укупном броју становника (98.234 
мушкараца према 94.006 жена).  
 
 
Табела 12: Становништво општине Зрењанин према полу по поисима од 1953. до 2011.  године 

Попис Укупно Мушко % Женско % 

 
Број жена 

на 1000 
мушкараца 

1953. 162.253 79.017 48,7 83.236 51,3 1.054 
1961. 175.845 86.339 49,1 89.506 50,9 1.036 
1971. 188.250 92.430 49,1 95.820 50,2 1.025 
1981. 197.330 96.889 49,1 100.441 50,9 1.037 
1991. 192.240 98.234 51,1 94.006 48,9 958 
2002. 184.329 89.768 48,7 94.561 51,3 1.054 
2011. 170.213 83.915 49,3 86.298 50,7 1.028 

 
 
 Коефицијент маскулинитета нам показује број мушкараца у односу на 1000 
жена, а његове вредности заједно са вредностима фертилног кнтигента нам указују на 
могући будући тренд природног прираштаја.  
 
Табела 13: Кретање коефицијента маскулинитета по пописима од 1953. до 2011. године 

 1953. 1961. 1971. 1981. 1991. 2002. 2011. 
Република Србија 954,4 967,2 976,8 988,3 984,5 946,5 948,9 

Војводина 926,2 959,7 962,4 962,4 957,3 947,8 948,5 
Банат 948,9 964,9 963,4 964,3 957,8 949,1 953,2 

Зрењанин 949,4 957,5 945,6 948,1 945,3 934,4 939,3 
 
 
 Вредности коефицијента маскулинитета у Србији, у послератном периоду су се 
кретале између 954,4 (1953. године) и 948,9 (2011. године). У истом периоду простор 
Војводине је имао вредности 926,2 на почетку посматраног периода, да би његова 
вредност на крају достигла 948,5.  Вредности коефицијента маскулинитета за општину 
Зрењанин су у свим пописним периодима мање у односу на вредности коефицијента 
маскулинитета Републике Србије, Војводине и Баната. На велику разлику коефицијента 
маскулинитета простора Србије и општине Зрењанин увелико утиче његова висока 
вредност на простору Косова и Метохије (1.066,3). Године 1953. коефицијент 
маскулинитета је имао ниже вредности што је последица ратних дешавања на простору 
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тадашње Југославије. Након тога долази до стабилизације, како политичке тако и 
економске ситуације у земљи, те је и коефицијент маскулинитета имао веће вредности. 
Међутим, након периода економске стабилности, у земљи је поново наступио период, 
најпре економских проблема, а потом иполитичких, што је имало за последицу знатно 
веће одсељавање женске популације из банатских насеља, те је и повећан број 
мушкараца, да би током деведесетих година XX и почетком XXI века дошло до одлива 
и мушког живља из овог дела Војводине, што је све имало за последицу опадање 
коефицијента маскулинитета на крају посматраног периода. 
 
 
 

СТАРОСНА СТРУКТУРА 
 

 
  
 Анализа старосне структуре становништва и њен приказ представљају један од 
најважнијих аспеката демографског проучавања неке популације. Она представља 
основ за друга демографска истраживања и као таква се често користи у приказу других 
типова структура становништва. Као и на све до сада поменуте аспекте демографског 
проучавања становништва и на старосну структуру утиче велики број фактора, како 
унутрашњих тако и спољашњих. 
 Када говоримо о унутрашњим факторима мисли се на утицај природног кретања 
становништва тј. наталитета и морталитета. Тако, висок наталитет утиче на будући 
изглед старосне структуре односно на повећан удео младог становиштва у популацији. 
Уколико је наталитет низак, ситуација је обрнута. Утицај морталитета се испољава 
преко промена у висини стопе смртности према старости. Утицај морталитета је далеко 
сложенији. Ова сложеност се огледа у томе да ниво и динамика морталитета утичу на 
висину процентуалног учешћа свих старосних група у старосној структури. Тако, 
смањење смртности одојчади и деце утиче на повећање удела младих у укупној 
популацији. Морталитет на овај начин утиче на одвијање процеса демографског 
подмлађивања. Поред тога смањење смртности контигента старијег средовечног и 
старог становништва утиче на интензивирање процеса старења тако што повећава удео 
ових контигената у укупној популацији (Пенев Г, 1995). 
 Под спољним факторима који утичу на старосну структуру подразумевамо оне 
факторе које и код анализе броја становника сврставамо у ову групу. То су миграције и 
ратови. Миграциона кретања, као што је раније разматрано, теже да обухватају неке 
делове популације више од других, на основу тога је изведен закључак да је младо, 
репродуктивно зрело становништво најчешће оно које мигрира. Битно је поново 
поменути и чињеницу да миграције најчешће теку од мање развијених подручја (села, 
неразвијених општина, мањих градова) ка развијеним (или бар развијенијим од оних 
која су њихова изворишта). Из овога следи да миграције имају двоструки утицај на 
старосну структуру становништва. Прво, миграције директно утичу на старосну 
структуру преко прилива или одлива становништва одређених старосних контигената. 
Након тога, када добар део младог становништва напусти одређено подручје логично је 
за очекивати да преостало (старије) становништво не може да надокнади тај минус 
природним прираштајем, док она подручја која акумулирају становништво које 
мигрира имају све услове за још веће повећање броја становника преко природног 
прираштаја. Ово опадање или повећање природног прираштаја главни је чиниоц који 
утиче на старосну структуру популације. Све ово значи да миграције, када утичу 
позитивно на старосну структуру, повећавају број младих лица, прво механички 
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(имиграцијом), а затим и репродукцијом досељеног становништва. На другој страни, 
негативан утицај се огледа, исто тако, двоструко. Прво, младо становништво одлази и 
тако нестаје у старосној структури датог места или подручја (механички утицај), а 
након тога, услед недостатка репродуктивно способног становништва наталитет опада, 
а у исто време морталитет расте услед повећаног удела старијег становништва у 
популацији. 
 Поред миграција које су стална појава интензивирана пре свега социјалном 
неједнакошћу у условима бивствовања одређених подручја, на промене у старосној 
структури утичу и други спољашњи фактори међу којима се не смеју занемарити 
ратови. Овај фактор је имао великог утицаја на промене у старосној структури 
становништва Србије. Ратови утичу на више начина на ове промене: најпре се ови 
утицаји испољавају преко директних губитака, тј.погибије одређеног дела популације 
који је најчешће део који је и репродуктивно способан. На тај начин директно се губи 
одређени део младог становништва у укупној популацији, а индиректно, долази до 
опадања природног прираштаја услед недостатка  репродуктивно способног 
становништва. Поред оваквог утицаја, ратови утичу и тако што узрокују померања 
становништва из ратом захваћених подручја, тако доводећи до последица поменутих 
приликом разматрања утицаја миграција на промене у старосној структури. Иако се 
може рећи да су ова два вида утицаја ратова најзначајнија, треба поменути и 
психолошке утицаје који првенствено утичу на промене у природном прираштају а 
индиректно и на старосну структуру. У психолошке утицаје могу се сврстати осећај 
несигурне будућности појединца, породице и будућег потомства. Насупрот 
миграцијама које утичу двојако, и позитивно и негативно, очигледно је да ратови имају 
само негативан утицај на старосну структуру становништва. 
 На основу различитог удела појединих старосних контигената у старосној 
структури укупне популације, могу се разликовати три типа старосне структуре: 
  а) прогресивни тип, представљен је популацијом код које у старосној 
структури становништва високи удео имају лица од 0 до 14 година, а лица старија од 50 
година су заступљена у малом проценту, оваква популација има висок природни 
прираштај и стални пораст становништва; 
  б) стационарни тип, код овог типа сви старосни контигенти имају 
сразмеран удео у укупној популацији, за овакве популације је карактеристично опадање 
наталитета и пораст морталитета, када морталитет надмаши наталитет старосна 
структура прелази у  
  в) регресивни тип, који се крактерише ниским уделом становништва од 
0 до 14 година, а у исто време високом заступљеношћу лица старијих од 50 година 
(Wertheimer А. – Baletić, 1982). 
 Старосна структура неке популације се најчешће приказује графички у виду тзв. 
старосне пирамиде у којој се комбинују елементи старосне и полне структуре, тј. 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. Тако, пирамида прогресивног типа има 
изглед пирамиде са проширеном основом и наглашено суженим врхом. Насупрот њој, 
пирамида која приказује регресивни тип, тј. становништво које је доспело у 
демографску старост има ужу основу која се проширава ка врху, односно ка старијим 
контигентима. При томе ова пирамида није најшира на свом врху у контигенту од 80 
година, већ негде између средине и врха док су вредности ка основи и врху ниже. Када 
говоримо о пирамидама које ће приказати ситуације између ове две екстремне 
вредности, оне могу имати различит облик који може одступати од пирамиде и 
приближавати се елипси. Оваква ситуација важи за нова насеља која су формирана око 
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неких радних пунктова нпр. рудника, где је учешће средовечног становништва веома 
велико (Крстић В. 2007). 
 Очигледна је међузависност између старосне структуре и  других компоненти 
кретања становништва. Старосна структура је повезана и са економско – социјалним и 
просторним развојем одређеног подручја. Ово произилази из тога да економска 
активност становништва није условљена само апсолутним обимом популације, већ и 
њеним квалитативним карактеристикама где је старосна структура једна од 
најзначајнијих. Старосна структура представља физиолошке оквире у којима се врши 
друштвена подела рада и диференцирање становништва са циљем обављања разних 
економских и социјалних функција (Мацура М. 1958). Из свега овога произилази да је 
проучавање старосне структуре један од најзначајнијих аспеката демографског 
проучавања неке популације. 
  
    
  Табела 14: Становништво општине Зрењанин према старости полу по попису  

2011.године 
 

Пол Укупно Старосне групе 
0 -14 година 15 – 64 године 65+ година 

Општина 
Зрењанин 

с 123.362 17445 85282 20635 
м 59.856 9064 42660 8132 
ж 63.506 8381 42622 12503 

 
 
 

 
              График 3: Старосна пирамида општине Зрењанин према подацима 

пописа 1971. године 
 
 

 
                График 4: Старосна пирамида општине Зрењанин према подацима 

пописа 2011. године 
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 На графику 3 приказана је пирамида старости општине Зрењанин са пописа из 
1971. године. Пирамида одговара прогресивном типу на преласку у стационарни тип. 
Уочава се неправилност за старосни контигент од 25 до 29 година јер су то лица рођена 
за време трајања Другог светског рата. Старосна пиарамида по попису из 2011. године 
(приказана на графику 4) у потпуности одговара регресивном типу. 
 
  
        Табела 15: Средња старост и индекс старости становништва општине Зрењанин 

по пописима од 1953. до 2011. године 
Зрењанин 1953. 1971. 1981. 1991. 2002. 2011. 

Средња 
старост 

у 30,9 32,2 35,6 37,6 39,9 42,2 
м 29,8 33,0 34,4 36,2 38,3 40,4 
ж 32,0 34,5 36,7 39,0 41,5 43,9 

Индекс 
старости 

у 0,30 0,46 0,52 0,70 0,98 1,18 
м 0,24 0,40 0,43 0,56 0,79 0,89 
ж 0,36 0,52 0,61 0,84 1,18 1,49 

 
 

  Године 1953. средња старост становништва општине Зрењанин је била 30,9 
година, док је 2011. године она износила 42,2. Пад наталитета и продужетак људског 
века се одражавају и на повећање средње старости становништва. Средња старост 
мушке популације у општини Зрењанин је на свим пописима и у свим насељима нижа 
од средње старости женске популације, што је последица дужег животног века жена у 
Банату, Војводини и Србији. Разлика у средњој старости између мушке и женске 
популације се креће углавном између једне и три године. До 2011. године средња 
старост становништва се драстично повећала.   

Индекс старости представља однос између старог и младог становништва и 
варира од 0,1 до 0,65, а критична вредност је 0,4 или 40%. Становништво где тај однос 
има веће вредности карактерише старење и обрнуто, ако је индекс мањи од граничне 
вредности становништво је младо. И поред тога што не узима у обзир средњу 
генерацију, важност индекса старења је у томе што он указује на размеру старог и 
младог становништва, истичући на тај начин значај младог становништва и фактора 
који утичу на његову бројност (Ђурђев, 1996). 

Индекс старења се у Војводини кретао од 0,3 1953. године до 0,7 1991. године. 
Међутим, 2002. године је индекс старости достигао вредност од 0,97. То значи да на 
сваког младог становника долази један стари. Да је популација северних делова Србије 
знатно старија од популације јужне покрајине показују вредности индекса старења 
Косова и Метохије који су се у периоду од 1953. до 1991. године кретали од 0,15 до 
0,14. 

 Сходно претходним анализама средње старости по половима и индекс старости 
је код мушке популације нижих вредности него код женске популације. Године 1953. 
код мушкараца је индекс старости био 0,24 а код жена 0,36. У наредних шездесет 
година дошло је до константног повећања вредности средње старости становништва 
тако да је индекс старења прешао из ниских вредности у веома високе и за мушку 
популацију он је износио 0,89, а за женску 1,49, што су критичне вредности, посебно 
код жена. 
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Старосно – полни контигенти становништва 
 
 

 Одређивање граница појединих функционалних контигената становништва 
врши се коришћењем старости (пола) за коју је везано одвијање одређених активности, 
остваривање неких права, извршавање појединих обавеза и слично. Границе 
функционално старосно – полних контигената нису идентичне у свим временским 
раздобљима и срединама. Достигнути степен развоја, позитивно законодавство, 
обичајне норме или пак само лични став аитора су фактори који утичу на прихватање 
граница функционалних старосних група. 
 За потребе ове анализе биће разматрано кретање неколико изабраних 
функционалних старосно- полних контигената и то: предшколски и школски – обавезни 
контигент, радно способно становништво и женско фертилно становништво. Због 
упоредивости, границе наведених функционалних контигената су исте за читаво 
посматрано раздобље, мада би за многе постојало опрабдање да се разликују у 
пшојединим раздобљима. (Пенев Г. 1995). 
 Предшколски и школски-обавезни контигент – Процес демографског старења 
становништва Баната и општине Зрењанин се јасно види и из табеле 11 код наведених 
контигената. Смањено рађање, посебно од седамдесетих година, је утицало на смањење 
броја деце у предшколском и основношколском узрасту. Други светски рат је довео до 
смањеног рађања, али компензациони период после рата доводи до повећаног броја 
деце. Компензациони период је делимићно захваћен пописом 1953. године те је већ 
тада повећан број становништва овог узраста у општини Зрењанин. Почетком седме 
деценије прошлог века забележен је највећи број деце предшколског и 
основношколског узраста. Тада је сваки четврти житељ био у овој старосној категорији 
(26,1%). После овог пописа долази до лаганог пада броја поменутог становништва. У 
1971. години број драстично опада у односу на 1961. годину чак за 11%. На пописима 
1981. и 1991. године је даљи пад, али сада нешто лаганији у односу на претходну 
деценију. Велико опадање броја деце предшколског и основношколског узраста је 
уследило од 1991. до 2002. године када је апсолутни број смањен за 5.625 а релативни 
број за 3,6%, тако да ја сада сваки шести становник био у овом контигенту. С` обзиром 
на пад наталитета, сигурно је да ће овај контигент имати и даљи пад како апсолутног, 
тако и релативног броја.  
 
 
Табела 16: Предшколски и школски контигент становништва у Банату и општини Зрењанин по 

пописима од 1953. до 2002. године 

 1953. 1961. 1971. 
Број % Број % Број % 

Банат 160378 26,0 177947 27,0 138926 20,8 
Зрењанин 25743 25,0 30142 26,1 27182 20,9 

 1981. 1991. 2002. 
Број % Број % Број % 

Банат 131682 19,6 122864 18,9 97437 15,8 
Зрењанин 28108 20,2 25893 18,9 20268 15,3 
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Фертилни контигент – У овом контигенту су жене од 15 до 49 година. Обим 
рађања је у директној зависности од женског фертилног становништва и жена у 
оптималном репродуктивном добу. Анализом претходне табеле можемо видети да се 
повећање наталитета после првог светског рата дирњектно одразило на максимум 
фертилног контигента по попису већ 1953. године када је 27,7% целокупног 
становништва зрењанинске општине отпадало на жене у фертилном периоду. Следећи 
максимум је 1981. године (26,1%) као последица повећаног рађања након Другог 
светског рата. После осамдесетих година константно се смањује број жена овог 
контигента, те је 2011. године било свега 22,2%  становништва у овом контигенту. 
Посебно је интересантно да је на фертилне жене отпадало, 1953. године, 54% од укупне 
женске популације, али до 2011. године тај удео је опао на 49,6%. 

 
 

Табела 17: Фертилни контигент (од 15 до 49 година) становништва Баната и општине 
Зрењанин по пописима од 1953. до 2011. године  

 1953. 1971. 1981. 
Број %1 %2 Број %1 %2 Број %1 %2 

Банат 166.125 57,5 26,9 171.873 50,6 25,8 167.976 49,1 25,0 
Зрењанин 28.501 54,0 27,7 26.865 40,3 26,7 36.329 50,8 26,1 

 1991. 2002. 2011. 
Број %1 %2 Број %1 %2 Број %1 %2 

Банат 152.267 46,0 23,5 147.102 46,5 23,9 137.754 49,8 20,7 
Зрењанин 33.322 47,4 24,4 32.108 47,0 24,3 27.333 49,6 22,2 

Напомена: %1 – удео фертилног контигента становништва у укупном броју жена; %2 – удео 
фертилног контигента становништва у укупном броју становника 
 
 
 
 Радни контигент – у овај контигентстановништва спадају мушкарци између 15 
и 64 године и жена између 15 и 59 година. Анализа кретања величине радног 
контигента је нарочито значајна за сагледавање демографских оквира понуде радне 
снаге. Остварене промене у економској активности по старости условиле су да преко 
90% активног становништва буде у радно способном узрасту, што указује на све мање 
радно ангажовање лица старијих од 60, односно 65 година, као и занемарљиво учешће 
млађих од 15 година у радној снази земље. 
 Радни контигент има лагани пораст у посматраном периоду. На попису 1991. 
године је готово исти удео радно способних становника као и на попису 1953. године. 
максимум је имао на попису 1981. године, када су у овај контигент ушли становници 
рођени током компензационог послератног периода, али све мањи број рађања у сваком 
случају доводи до повећања удела ових становника у укупној популацији. Минимум је 
био на попису 1961. године, јер је током рата погинуо велики број становника који би 
спадали у ту групу, а новорођени нису приспели у радно способно становништво.  
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Табела 18: Радни контигент становништва (мушкарци од 15 до 64 године и жене од 15 до 59 
година) у Банату и општин Зрењанин по пописима од 1953. до 2011. године 

 1953. 1971. 1981. 
Број % Број % Број % 

Банат 399886 64,8 431521 64,7 446360 66,4 
Зрењанин 68161 66,3 77470 59,7 93538 67,1 

 1991. 2002. 2011. 
Број % Број % Број % 

Банат 418240 64,5 397395 64,5 408103 61,1 
Зрењанин 90105 65,9 86762 65,7 80093 64,9 
 
 

Стадијуми демографске старости 
 
 
 О стадијуму демографске старости неке територије сазнајемо на основу 
претходне анализе старосне структуре поменуте територије. Утврђивање стадијума 
демографске старости за неку теруторију а у више међусобно повезаних временских 
периода помаже при утврђивању тренутне „локације“ дате територије на „путу“ од ране 
ка најдубљој демографској старости. За утврђивање стадијума демографске старости 
користи се процентуални однос одређених старосних контигената и то: 
  а) становништво до 20 година 
  б) становништво до 40 година 
  в) становништво старије од 60 година, 
као и просечна старост и индекс старења становништва. 
 
 
      Табела 19: Стадијуми демографске старости и критеријуми за његово одређивање 

Стадијуми демографске 
старости 

Индикатори демографске старости становништва 

Просечна 
старост 

Млађи од 
20 година 

(%) 

Млађи од 
40 година 

(%) 

Старији од 
60 година 

(%) 

Индекс 
старења 

1. Рана демографска 
младост 

до 20 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 - 0,5 

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

6. Дубока демографска    
старост 

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

7. Најдубља демографска 
старост 

45 + до 20 до 45 25 + 1,25 + 
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Табела 20: Индикатори демографске старости становништва општине Зрењанин по    
пописима од 1953. до 2011. године 

Година Број 
становника 

0 – 19 
(%) * 0 – 39 

(%) * 60+ 
(%) * Просечна 

старост 
Индекс 
старења * 

1953. 162.253 35,0 4 65,8 3 10,7 3 30,9 0,30 4 
1961. 175.845 33,3 4 66,5 3 11,8 4 31,5 0,37 4 
1971. 188.250 30,1 4 60,8 4 14,8 4 32,2 0,46 4 
1981. 197.330 26,9 5 56,8 5 14,9 4 35,6 0,52 5 
1991. 192.240 25,8 5 54,6 5 18,3 5 37,6 0,70 5 
2002. 184.329 22,8 6 49,6 6 21,5 6 39,9 0,98 6 
2011. 170.213 19,8 7 45,9 6 24,5 6 42,2 1,18 6 

*- Стадијум демографске старости  
 
 
 

Становништво општине Зрењанин је у периоду од 1953. до 2011. године прешло  
 из стадијума праг демографске старости (са неким карактеристикама стадијума 
демографске зрелости) у стадијум дубоке демографске старости (6. стадијум) који већ 
тежи стадијуму најдубље демографске старости. Све ниже стопе наталитета, односно 
природног прираштаја, као и све слабији pull фактори на простору општине Зрењанин, 
условили су да је становништво ове административне целине све старије. У поређењу 
са стадијумима демографске старости јужне српске покрајине Косова и Метохије, 
евидентно је да се становништво Војводине, а посебно банатског дела Војводине, 
налази пред уласком у најдубљу демографску старост. 
 Године 1953. средња старост у насељима општине Зрењанин је била 30,9 година, 
а индекс старости 0,30. Младо становништво је чинило 35% од укупног становништва, 
средовечног је било 65,8%, док је старо становништво чинило 10,7%. До 2011. године 
су се догодиле велике промене. Наиме, средња старост становништва је порасла за 11,3 
године и износила је 36,6%, док је индекс старости достигао вредност од 1,18. 
Вредности ових индикатора указују на велике промене код стадијума демографске 
старости у насељима општине Зрењанин. Удео младог становништва је опао на свега 
19,8%, док је средовечно имало готово исти удео 55,1%, али је зато старо становништво 
чинило скоро једну четвртину становништва 24,5%. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



34 
 

СОЦИОЕКОНОМСКА СТРУКТУРА 
 
 
 

 Економска активност представљена је међузависношћу трију фактора, а то су: 
  а) средства за рад са историјски одређеним техничко – технолошким          
карактеристикама 
  б) предмети рада који су дело природе и становништва као произвођача и 
потошача 
  в) чиниоци успостављања друштвених односа у производњи економских 
добара (Крстић В. 2007).  
  
 Становништво се према улози коју има у економском животу може да подели на 
економски активно и економски неактивно становништво, где неактивно становништво 
може да буде оно са личним приходима или издржавано. Различити фактори утичу на 
диспропорцију и промене у односу ове две категорије. Привредни развојје, на пример, 
од кључног утицаја на промене у оквиру економске структуре. Међутим, сам 
привредни развој представља комплексну и динамичну појаву која је условљена 
огромним бројем фактора. Између осталих, на привредни развој утиче кретање и 
структура радне снаге као један од фактора. Ово говори о комплексној међузависности 
ова два појма, економске структуре и привредног развоја, тако да промене у оквиру 
једног од њих имају последице које ће се одразити на овај или онај начин у оквиру 
другога. 
 
 

Активно становништво 
 

 
 Као што је већ поменуто, становништво се  у оквиру социоекономске структуре 
може да подели на активно становништво, лица са личним приходима и издржавано 
становништво. 
 Дефиниција активног становништва заснива се на концепцији расположиве 
радне снаге која подразумева обухват лица оба пола која чине понуду радне снаге. На 
основу наведеног, активно становништво представљено је лицима од 15 година и 
старијим која обухватају занимање, као и незапослена лица која траже посао или која 
су привремено прекинула обављање занимања због одслужења војног рока и сл. Под 
занимањем се подразумева обављање различитх врста послова у циљу стицања 
средстава за живот. 
 Другу категорију у оквиру социоекономске структуре представљају лица са 
личним приходима. Извођење контигента лица са личним приходима и контигента 
издржаваних лица из контигента неактивног становништва извршено је из разлога 
лакшег и бољег сагледавања социоекономске ситуације у друштву које  би било 
отежано пређашњом поделом на активно и неактивно становништво. Лица са личним 
приходима представљена су делом популације који не припада контигенту активних 
лица, али који имају средства за живот у виду пензија, прихода од имовине (давања у 
закуп), и слично (социјална помоћ, инвалиднина, алиментација и друго). 
 Издржавана лица представљају последњи контигент социоекономске поделе 
становништва и њега чине лица која немају сопствена примања, а самим тим ни 
средстава за живот, те их стога издржавају чланови породице или фамилије (родитељи, 
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рођаци) или друга лица. Овај контигент чине ђаци, студенти, деца, домаћице, особе без 
пензије, лица неспособна за рад, незапослени и други.  
 У анализи становништва по критеријуму социоекономске активности могу се 
користити подкритеријум рада, при чему имамо активно и неактивно становништво, и 
подкритеријум прихода, где имамо самостално и издржавано становништво (Кицошев 
С. 2004).  
 
 
 
Табела 21: Становништво општине Зрењанин према активности по пописима од 1953. до 2011. 

године 

Попис Укупно Активно Лица са личним 
приходом Издржавано 

Број % Број % Број % 
1953. 162.253 74.311 45,8 7.301 4,5 80.640 49,7 
1961. 175.845 76.317 43,4 8.265 4,7 91.264 51,9 
1971. 188.250 79.441 42,2 15.060 8,0 93.749 49,8 
1981. 197.330 84.259 42,7 24.469 12,4 88.601 44,9 
1991. 192.240 82.471 42,9 33.642 17,5 76.127 39,6 
2002. 184.329 85.160 46,2 39.815 21,6 59.354 32,2 
2011. 170.213 75.744 44,5 42.723 25,1 51.745 30,4 

 
 
 Анализом података о активном становништву на територији општине 
Зрењанин у периоду од 1953. до 2011. године можемо запазити опадање удела активног 
становништва до 1971. године, као и издржаваног до 2011. године, док је дошло до 
пораста удела лица са личним приходом. Апсолутни број активних лица је растао до 
1981. године, затим се тај број колебао на наредна два пописа, да би до драстичног пада 
дошло у задњој деценији (чак 9.416 активних лица мање него на претходном попису). 
Апсолутни број лица са личним приходом је порастао са 7.301 лице на 42.723 лица, што 
значи да је број готово шест пута увећан. У овом истом периоду апсолутни број 
издржаваних лица је био највећи на попису 1971. године, да би се од тада број ових 
лица смањивао све до 2011. године.  
 
 
 

Табела 22: Активно становништво у укупном становништву Баната и општине Зрењанин по 
пописима од 1953. до 2011. године 

 1953. 1971. 1981. 
Укупно Активно % Укупно Активно % Укупно Активно % 

Зрењанин 162.253 74.311 45,8 188.250 79.441 42,2 197.330 84.259 42,7 
Банат 616.041 281.677 45,7 666.559 288.730 43,3 672.684 289.182 43,0 

 1991. 2002. 2011. 
Укупно Активно % Укупно Активно % Укупно Активно % 

Зрењанин 192.240 82.471 42,9 184.329 85.160 46,2 170.213 75.744 44,5 
Банат 648.611 275.798 42,5 616.202 277.791 45,1 665.397 290.113 43,6 
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Економски неактивно становништво 

 
 

 
 Контигент неактивног становништва чине, као што је већ речено, две групе. 
Лица са лиочним приходима и издржавана лица. Лица са личним приходима су н 
представљена највећим делом пензионерима, тј.лицима која не обављају зљанимање 
али имају примања на основу претходно обављаног занимања, и лицима које имају 
приходе од издавања имовине, као и примаоци стипендија, алиментација и слично. На 
другој страни имамо издржавано становништво у које спадају лица без икаквих 
примања или са примањима која су недовољна за самосталан живот, тј.лица која зависе 
од примања других лица. Ту спадају деца, ђаци, студенти, лица која обављају само 
кућне послове у свом домаћинству тзв.домаћице, лица неспособна за рад и слично.  
 Апсолутни број лица са личним приходом је 1953. године износио свега 7.301. У 
периоду од осамнаест година, односно до 1971. године, апсолутни број је порастао за 
7.759, дакле, више него двоструко. И у наредним пописним периодима долази до  
пораста апсолутног броја лица са личним приходима, као и удела ове групе 
становништва у укупном становништву насеља општине Зрењанин. У периоду од 1953. 
до 2011. године број лица са личним приходима се увећао за 35.422 особа, што је 
довело до релативног раста ове категорије становништва за око шест пута.  
 
 
 

Табела 23: Лица са личним приходом у укупном становништву општине Зрењанин у периоду 
од 1953. до 2011. године 

 1953. 1971. 1981. 

Укупно 
Лица са 
личним 

приходом 
% Укупно 

Лица са 
личним 

приходом 
% Укупно 

Лица са 
личним 

приходом 
% 

Зрењанин 162.253 7.301 4,5 188.250 15.060 8,0 197.330 24.469 12,4 
Банат 616.041 22.177 3,6 666.559 45.993 6,9 672.684 69.286 10,3 
 1991. 2002. 2011. 

Укупно 
Лица са 
личним 

приходом 
% Укупно 

Лица са 
личним 

приходом 
% Укупно 

Лица са 
личним 

приходом 
% 

Зрењанин 192.240 33.642 17,5 184.329 39.815 21,6 170.213 42.723 25,1 
Банат 648.611 97.940 15,1 616.202 122.694 19,9 665.397 161.026 24,2 
 
 
 Проценат издржаваног становништва је у посматраном периоду имао мало 
другачији ток него код претходне две категорије. Наиме, у периоду од 1953. до 1961. 
године апсолутни број издржаваних лица је повећан за 10.624 особе, а њен удео у 
укупној популацији је порастао за 2,2%. У наредној декади је дошло до пораста 
апсолутног (за 2.485), упркос паду релативног броја  (за 2,1%) издржаваних лица. Од 
1971. године почиње да опада и апсолутни број  и удео издржаваних лица у укупном 
становништву насеља општине Зрењанин. 2011. године апсолутни број издржаваних 
лица је био 51.745 особа, што је за 28.885 особа мање него 1953. године. Исто тако, 
удео издржаваних лица у укупном становништву је опао за 16,7% у односу на 1953. 
годину.  
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Табела 24: Издржавано становништво у укупном становништву општине Зрењанин у периоду 

од 1953 .до 2011. године 
 

1953. 1971. 1981. 

Укупно Издрж. 
лица % Укупно Издрж. 

лица % Укупно Издрж. 
лица % 

Зрењанин 162.253 80.640 49,7 188.250 93.749 49,8 197.330 88.601 44,9 
Банат 616.041 312.333 50,7 666.559 331.946 49,8 672.684 285.891 42,5 

 
1991. 2002. 2011. 

Укупно Издрж. 
лица % Укупно Издрж. 

лица % Укупно Издрж. 
лица % 

Зрењанин 192.240 76.127 39,6 184.329 59.354 32,2 170.213 51.745 30,4 
Банат 648.611 254.256 39,2 616.202 215.954 34,9 665.397 219.581 33,0 

 
 
 

 
График 5: Социоекономска структура становништва општине Зрењанин по поисима из 1953. и 

2011. године 
 
 
 

Активно становништво према делатности 
 
 

Активно становништво према делатности подразумева преглед становништва у 
зависности од обављаних занимања, тј.од делатности којој та занимања припадају. 
Оваструктура зависи од степена социоекономског развоја и структурних 
карактеристика привреде одређеног подручја. Током времена долази до повећања 
степена социоекономског развоја, до развоја технике и технологије рада, до промене 
потреба друштва и слично, а све то доводи до промена у структури привреде што даље 
води ка променама у структури активног становништва према делатности.  

Како се кроз историју у овој структури мењао однос заступљености појединих 
делатности од доминације примарних у постиндустријском периоду, преко експанзије 
секундарних, све до модерних заједница у којима доминирају терцијарне делатности, 
може се закључити да је структура активног становништва према делатности битан 
показатељ стања и промене нивоа економског развоја (Радушки Н. 1995).  
 За економски неразвијене земље, по питању структуре активног становништва 
према делатностима, главна карактеристика је доминација примарног сектора, 
тј.највеће запослење становништва у пољопривреди. Временом, са развојем привреде, 

1953. године 

активно 
становништво 

лица са 
личним 
приходом 

издржавано 
становништво 

2011. године 

активно 
становништво 

лица са 
личним 
приходима 

издржавано 
становништво 
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почиње све већа заступљеност секундарних делатности, тј.индустрије при чему удео 
пољопривреде у укупном дохотку опада. На крају, на степену најразвијенијих земаља 
удео пољопривреде и индустрије постаје све мањи а удео терцијарних делатности све 
више преузима примат у укупном дохотку. Ове промене се могу узети као јасан 
показатељ степена привредног развоја на некој територији (Кицошев С, Бубало – 
Живковић М, Ивков А. 2005).  
 
 
 
Табела 25: Активно становништво према делатности од 1953. до 2002. године  

 1953. 1961. 1971. 1991. 2002. 

Примарни сектор Број 52.463 47.316 39.799 24.659 22.822 
% 70,6 62,0 50,1 29,9 26,8 

Секундарни 
сектор 

Број 4.607 10.838 15.411 30.597 28.698 
% 6,2 14,2 19,4 37,4 33,7 

Терцијарни 
сектор 

Број 8.025 9.158 11.042 14.597 18.058 
% 10,8 12,0 13,9 17,7 21,1 

Квартарни сектор Број 4.830 4.732 6.276 12.205 14.136 
% 6,5 6,2 7,9 14,8 18,6 

Непознато Број 4.384 3.282 1.668 - 1.533 
% 5,9 4,3 2,1 - 1,8 

Укупно Број 74.311 76.317 79.441 82.471 85.160 
% 100 100 100 100 100 

 
 
 Сваку земљу у току привредног развоја карактерише смањење удела активних у 
аграрним делатностима, а пораст удела у неаграрним делатностима. Тај процес је у 
периоду од 1953. до 1991. године веома интензиван у Банату, што нам говори да је овај 
регион доживео привредну трансформацију. То важи и за општину Зрењанин. Наиме, 
по попису из 1953. године у општини Зрењанин  је било 52.389 лица која се баве 
пољопривредом, односно 70,5% од укупног броја активних. Међутим, попис из 1991. 
године је забележио само 24.494 особа које су чиниле 29,7% од укупног броја активних. 
Значи у периоду од нешто мање од четрдесет година дошло је до смањења броја 
активних у пољопривреди за 27.895 особа. У периоду од 1953. до 1971. године 
апсолутни број активних у пољопривреди је опао 12.669 лица, а у периоду од 1971. до 
1991. године за 15.226 лица. 
 Међутим, и поред опадња удела активних у пољопривреди и дање су индустрија 
и пољопривреда водеће делатности у по уделу у активним.  
 Удео активних у индустрији и његов апсолутни број је у периоду од 1953. до 
1991. године константно растао. На почетку посматраног периода у индустрији и 
рударству је било запослено 4.161 лице, и они су чинили 5,6% од укупног броја 
активних. До 1961. године апсолутни број активних у индустрији је удвостручен, а 
проценат је порастао на 11,2. У наредних десет година број активних у индустрији и 
рударству је порастао за 50% тако да је и процентуални удео порастао на 15,9% у 
укупном броју активних. До 1991. године дошло је до даљег раста апсолутног броја 
активних у овој делатности, тако да је сада број повећан за око 65% и износи 25.731 
лице, који су чинили 31,2% од укупног броја активних лица. Ово повећање броја и 
удела активних у индустрији је последица њиховог повећања у већим центрима какав је 
Зрењанин.  
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 Пољопривреда и индустрија и рударство су значајније делатности по броју 
активних, док су све остале са малим учешћемактивних у укупном броју активних 
лица.  
 На трећем месту 1991. године је била трговина. На почетку посматраног периода 
у овој делатности је било активних 2.452 лица и они су чинили 3,3% од укупног броја 
активних. Од тада, па до 1991. године забележен је константан раст броја активних у 
овој делатности тако да је до краја посматраног периода апсолутни број удвостручен, 
као и процентуални удео, тако да је 1991. године у овој делатности било активних 6.433 
особа који су чинили 7,8% од укупног броја активних. Приметно је већи удео активних 
у трговини у Зрењанину у односу на сеоска насеља. 
 Следећа делатност по броју активних 1991. године био је саобраћај. У овој 
делатности је 1953. године било 1.263 активних или 1,7%. До 1991. године апсолутни 
број активних у овој делатности је стално растао, тако да је по овом попису било 3.794 
лица или 4,6% од укупног броја активних у општини Зрењанин. 
 На петом месту по броју активних је здравство и социјална заштита где је такође 
број удвостручен. Међутим, током читавог посматраног периода не можемо 
континуирано да пратимо кретање броја активних у овој делатности јер их попис као 
такве не бележи. 1961. године је било 1.221 активних у овој делатности и они су чинили 
само 1,6% од укупног броја активних, а 1991. године је забележено 3.629 лица или 
4,4%. 
 Запопслени у образовању, науци, култури и информацијама су чинили наредну 
групу делатности на ранг листи према броју ангажованих лица у општини Зрењанин 
1991. године. Број и удео ових лица је у периоду од 1961. до 1971. године најпре имао 
растући ток да би након 1991. године дошло до опадања како апсолутног броја тако и 
процентуалног удела.  
 Број активних у управи и државним службама је имао такође колебљив ток. 
Наиме, 1953. године је било 3.790 особа у овим делатностима, да би до 1961. године 
број опао на 1.832 лица а удео на 2,4%. У наредној деценији дошло је до раста како 
апсолутног броја, тако и процентуалног удела, те је по овом попису забележено 2.145 
лица или 2,7%. До 1991. године дошло је до пораста броја активних у овим службама на 
3.216 лица или 3,9%. 
 Према подацима пописа из 1991. године даље следе активни запослени у 
финансијама, техничким и пословним услугама (1.814 лица или 2,2%), затим занатство 
и личне услуге (1.649 лица или 2,0%), туризам и угоститељство (1.649 лица или 2,0%), 
и стамбено – комуналне делатности и уређење насеља и простора (1.072 лица или 
1,3%).  
 Податке са пописа 2002. године не можемо поредити са претходним подацима 
због разлике у методологији обраде података, те различите поделе по групама 
делатности. Доминирају пољопривреда, лов и шумарство, као и прерађивачка 
индустрија са преко једном четвртином активних становника. Нешто више од једне 
десетине је у трговини са оправком моторних возила, мотоцикала и предмета за личну 
употребу и домаћинства, док све остале делатности имају знатно мање активног 
становништва. 
 Анализа је вршена на основу података из табела које се налазе у прилогу. 
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Пољопривредно становништво 
 
 
 

Подела становништва на пољопривредно и непољопривредно представља још 
један битан аспект економске структуре становништва. Друштва на различитим 
степенима развоја имају различите односе ове две категорије становништва, где је за 
друштва на већем степену развоја карактеристична појава деаграризације, тј. све већег 
преласка пољопривредног становништва у непољопривредно. Ова појава иде упоредо 
са технолошким прогресом и економским развојем, при том на њу не делује само 
пораст производње у непољопривредним делатностима, већ и технолошке иновације 
које налазе примену у пољопривреди и самим тим смањују захтеве за радном снагом у 
овој делатности. 

Поред наведеног, постоје две групе теорија која са два различита аспекта 
посматрају процес деаграризације. По Р. Пејановићу то су социолошке и економске 
групе теорија. Прва говори о индустријализацији као разарачу сеоских заједница у 
смислу производних јединица и као главном покретачу пољопривредног становништва 
на прелаз у непољопривредне делатности услед могућности вођења лепшег, лакшег и 
богатијег живота. На другој страни имамо економску групу теорија које основни 
покретач процеса деаграризације виде у ниској продуктивности и дохоцима који се 
остварују уз тешке услове рада у пољопривреди (Пејановић Р. 2001). 

Процес деаграризације се одвија према одређеним законитостима: 
а) у почетној фази деаграризација је последица директног преласка 

неквалификоване радне снаге у неаграрне делатности. У каснијим фазама економског 
развоја процес деаграризације се одвија посредством школовања. Ова два типа 
деаграризације називају се још директном и индиректном деаграризацијом 
респективно.  

б) опадање релативног учешћа пољопривредног становништва у укупном, не 
мора бити последица његовог апсолутног смањења. У почетној фази економског 
развоја, пољопривредно становништво апсолутно расте, што значи да је његово 
релативно опадање резултат бржег апсолутног повећања неаграрног становништва. 

в) упоредо са смањењем удела пољопривредне у укупној радној снази, смањује 
се и удео пољопривреде у друштвеном производу (Wertheimer А, Балетић, 1982). 

 
 
 

Табела 26: Удео пољопривредног становништва у укупној популацији Баната и општине 
Зрењанин у периоду од 1953. до 2011. године 

 
1953. 1971. 1981. 

Укупно Пољ. 
становн. % Укупно Пољ. 

становн. % Укупно Пољ. 
становн. % 

Банат 616.041 410.283 66,6 666.559 301.285 45,2 672.684 156.735 23,3 
Зрењанин 162.253 67.822 41,8 188.250 55.345 29,4 197.330 28.613 14,5 

 
1991. 2002. 2011. 

Укупно Пољ. 
становн. % Укупно Пољ. 

становн. % Укупно Пољ. 
становн. % 

Банат 648.611 88.860 13,7 616.202 78.258 12,7 665.397 20.468 3,0 
Зрењанин 192.240 19.032 9,9 184.329 15.299 8,3 170.213 3.404 2,0 
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 У општини Зрењанин је изражено смањење броја аграрног становништва у 
периоду од 1953. до 1971. године, јер је апсолутни број непрекидно опадао, а релативни 
је смањен са 41,8% на 29,4%, односно апсолутно смањење је било са 67.822 на 55.345 
лица. У следећем периоду између два пописа опадање броја пољопривредног 
становништва је било још интензивније, тако да је апсолутни број опао за 26.732 лица, 
односно релативни број је опао за 14,9%. Након тога интензиван процес 
индустријализације је довео до још већег опадања броја радника у пољопривреди, тако 
да је до 1991. године број опао на свега 19.032 лица, што је чинило 9,9% од укупне 
популације насеља општине Зрењанин. У периоду од 1991. до 2002. године бележи се 
мањи пад апсолутног и релативног броја аграрног становништва. Апсолутни број се 
умањио за 3.733 лица, а релативни за 1,6%. У последњем пописном периоду видан је 
драстичан пад и апсолутног и релативног броја пољопривредног становништва. Број 
пољопривредних радника се смањио за 11.895, што је за 6,3% мање него на попису 
2002. године. Из табеле 26 можемо видети да се, за посматртани период од 58 година, 
број пољопривредног становништва у насељима општине Зрењанин смањио чак за 20 
пута. 
 На смањење броја пољопривредних радника утицали су увођење агротехничких 
мера у пољопривреди, затим механизација. Поред ових мера, велики утицај на смањење 
аграрног становништва имала је све лошија политика према пољопривреди и све мања 
исплативост обраде земље. Тако долази до напуштања земље и преласка у индустрију и 
терцијарна и кваратарна занимања. Процес деаграризације карактерише смањење броја 
становника у аграрним срединама и повећање у урбаним, затим промене у полно – 
старосној структури, са негативним демографским токовима у сеоским срединама, а 
позитивним у градским, повећање броја имиграната у градовима и емиграната у 
сеоским срединама.    
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ШКОЛСКО – ОБРАЗОВНА СТРУКТУРА 
 
 
 

 Школско – образовна структура се може посматрати као структура према 
писмености и према завршеном степену формалног образовања. Она има веома велики 
значај у многобројним демографским иистраживањима.  
 Ниво и структура образованости становништва важни су за сваку земљу, јер 
постоји узајамна условљеност целокупног друштвеног развоја и састава становништва 
по образовним карактеристикама (Кицошев С. 1999). 
 Као што је већ речено од образовних обележја које се посматрају пописом у 
нашој земљи су писменост и школска спрема. У свим досад спроведеним пописима 
писменост је стандардно питање и они као такви пружају могућност праћења 
постигнутих резултата у образовном нивоу становништва.  
 
 

Писменост 
 
 

Подаци о писмености становништва дати су за сва лица стара 10 и више година. 
Лица која су завршила више од три разреда основне школе сматрана су писменим. 
Таквим су сматрана и лица која су била у стању да напишу и прочитају кратак текст у 
вези са свакидашњим животом (Савезни завод за статистику, 1991). 
 Међу писменима постоје велике разлике у погледу квалитета писмености, 
међутим не постоје тачно прописана мерила за одређени ниво писмености, што би 
требало разматрати. Није свеједно да ли неко ко је регистрован као писмен зна само да 
се потпише или пак зна да чита и пише са разумевањем. 
 
 

Табела 27: Становништво старо 10 и више година према неписмености по пописима од 1961. 
до 2011. године 

Попис Војводина Банат Зрењанин 
Укупно Неписмено % Укупно Неписмено % Укупно Неписмено % 

1961. 1.532.196 172.721 11,3 540.986 65.218 12,1 159.315 18.321 11,5 
1971. 1.687.919 152.528 9,0 577.740 59.661 10,3 170.566 15.692 9,2 
1981. 1.759.198 101.713 5,8 583.303 36.532 6,3 178.793 10.728 6,0 
1991. 1.765.320 72.621 4,1 569.448 27.705 4,9 174.181 7.490 4,3 
2002. 1.831.574 44.090 2,4 555.847 15.458 2,8 167.102 4.010 2,4 
2011. 1.748.273 27.823 1,6 570.447 10.327 1,8 154.223 2.227 1,4 

 
  
 

Подаци о писмености становништва општине Зрењанин за посматрани период 
(1961. до 2011. године) указују нам да је удео неписмених у укупном становништву 
опао са 11,5% колико је забележено 1961. године, на 1,4% колико је регистровано 2011. 
године. Уочава се да је тај пад најизраженији у декади 1971 – 1981. године када је удео 
неписмених смањен за 3,2%, док је у осталим декадама смањење за око 2%. 
 Ако анализирамо одвојено мушко и женско становништво уочава се да удео 
неписмених мушкараца, као и неписмених жена упоредо прати тренд смањења као и 
укупан број. Међутим, уочава се знатно мањи удео неписмених мушкараца него жена и 
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то по свим пописима. Највећа разлика је забележена 1971. године када је 8,4% женског 
становништва било више неписменог од мушког, али се та разлика у наредним 
пописима смањује преко 5,5% до 0,8% колико је износила на последњем попису 2011. 
године.  
 
 
 

 
График 6: Становништво старо 10 и више година према неписмености у општини Зрењанин по 

пописима од 1961. до 2011. године 
 
 
 У поређењу са Војводином и Банатом уочава се да је удео неписмених у 
општини Зрењанин, по пописима од 1961. до 2011. године, приближнији  војвођанском 
него банатском просеку. 
 
 
Табела 28: Писменост у општини Зрењанин по пописима од 1971. до 2011. године 
Попис Пол Укупно Неписмено % 10-19 20-34 35-64 +65 Непознато 

1971. 
с 170.566 15.692 9,2 1.031 1.522 8.069 4.611 459 
м 83.176 4.991 6,0 481 440 2.557 1.302 211 
ж 87.390 10.701 12.4 550 1.082 5.512 3.309 248 

1981. 
с 178.793 10.728 6,0 309 832 5.257 4.078 251 
м 87.180 2.615 3,0 136 306 1.108 1.048 17 
ж 91.613 8.113 9,0 173 526 4.149 3.030 234 

1991. 
с 174.181 7.490 4,3 221 607 3.092 3.329 241 
м 84.653 1.947 2,3 109 244 755 817 22 
ж 89.528 5.543 6,3 112 363 2.337 2.512 219 

2002. 
с 167.102 4.010 2,4 266 335 1.136 2.241 123 
м 83.325 1.500 1,8 145 169 393 341 45 
ж 84.777 2.510 3,0 121 166 743 1.900 78 

2011. 
с 154.223 2.227 1,4 139 286 637 1.165 211 
м 74.220 816 1,1 63 115 201 134 30 
ж 80.003 1.411 1,7 76 171 436 1.031 181 
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Ако се анализира писменост становништва према старосним групама најпре се 
резултати пописа морају свести на исте групе, јер нису код свих пописа старосне групе 
анализиране исто. Старији пописи бележе неписменост по већим старосним групама, 
док новији то раде по петогодиштима за становништво старије од 10 година.  
 Анализом неписмености уопште, уочава се пад удела неписмених у укупном 
броју становника и то како укупно, тако и по половима. Ако се пак анализа изврши по 
старосним групама уочава се да је код пописа 1971. и 1981. године највећи удео 
неписмених код старосне групе од 35 до 64 године, док код новијих пописа, очекивано 
највећи удео неписмених је у старосној групи 65 и више година. Забрињавајуће је што 
још увек постоји (иако знатно смањен у периоду од 1971. до 2011. године) одређени део 
младих који су неписмени и то у старосним групама од 10 до 19 година и свакако 
посебно забрињавајуће у групи од 20 до 34 године, јер је управо то група која је радно 
способна и која би требало највише да доприноси, али као неписмена тешко да је то у 
могућности. 
 
  
 

Школска спрема 
 
 

  
Проучавање структуре становништва према школској спреми значајно је из 

више разлога. Овим испитивањем добијају се објашњења о напретку постигнутом на 
подручју образовања, у којој мери се испуњава школска обавеза, каквим школским 
квалификацијама располажу поједине категорије становништва, да се врше проучавања 
о потребама тржишта и привреде за појединим квалификационим структурама да не би 
долазило до несразмере и до преоптерећивања појединих привредних грана одређеним 
квалификационим кадром, а са друге стране поједине привредне гране да остану без 
стручног кадра. Нарочити значај има испитивање школске спреме активних лица у 
појединим професионалним групама (Кицошев С. 1999). 
 Подаци о школској спремиодносе се на највишу завршену школу, односно врсту 
школе чијим је завршавањем лице стекло највиши степен образовања. Одговор на 
питање о школској спреми није прикупљан за децу предшколског узраста и ученике 
основне школе. Прва категорија у попису су они који су без школске спреме. 
 Ради лакше анализе издвојићемо следеће категорије код свих пописа: без 
школске спреме, незавршено основно образовање (од 1. до 3. и од 4. до 7. разреда), 
основно образовање, средње образовање, више и високе школе; како би могли пратити 
промене у оквиру појединих категорија. 
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Табела 29: Становништво општине Зрењанин старо 15 и више година према  школској спреми 

по пописима од 1971. до 2011. године 
Попис пол укупно безшк. 

спреме 
% 1-3, 

4-7 
% осн. 

школа 
% сред. 

образ. 
% високе 

и 
више 

% непоз 
нато 

1971. с 170.566 34.625 20,3 82.042 48,1 22.685 13,3 27.120 15,9 3.752 2,2 342 
м 83.176 12.061 14,5 38.843 46,7 10.563 12,7 18.881 22,7 2.578 3,1 211 
ж 87.390 22.564 25,7 43.199 49,4 12.122 13,5 8.239 9,4 1.174 1,3 131 

1981. с 178.793 14.303 8,0 48.989 27,4 57.571 32,2 45.413 25,4 7.688 4,3 4.829 
м 87.180 4.185 4,8 19.703 22,6 27.375 31,4 29.467 33,8 4.708 5,4 2.111 
ж 91.613 10.118 11,0 29.286 31,9 30.196 33,0 15.946 17,4 2.980 3,3 2.718 

1991. с 174.181 13.586 7,8 50.338 28,9 43.894 25,2 54.170 31,1 11.148 6,4 1.045 
м 84.653 3.894 4,6 20.655 24,4 21.079 24,9 32.253 38,1 6.180 7,3 446 
ж 89.528 9.692 10,7 29.683 33,1 22.815 25,6 21.917 24,5 4.968 5,5 599 

2002. с 167.102 6.207 3,7 24.360 14,6 37.533 22,5 80.336 48,1 17.800 10,7 866 
м 83.325 1.546 1,9 8.003 9,6 16.146 19,4 44.364 53,2 9.264 11,1 402 
ж 84.777 4.661 5,5 16.357 19,3 21.387 25,2 35.972 42,4 8.536 10,1 464 

2011. с 154.223 3.267 2,1 15.050 9,8 31.164 20,2 80.602 52,3 23.290 15,1 220 
м 74.220 753 1,0 4.507 6,1 13.611 18,3 43.531 58,7 11.108 15,0 110 
ж 80.003 2.514 3,1 10.543 13,2 17.553 21,9 37.071 46,3 12.182 15,2 110 

 
 
 
 Укупан удео становништва без школске спреме се смањује од 1971. године 
(20,3%) до 2011. године (2,1%). Посебно је уочљиво смањење женског становништва 
без школске спреме код кога је забележен пад од 1971. до 2011. године са 25,7% на 
3,1%, што је веома добро. Код мушког становништва у свим пописима уочава се мањи 
удео него код женског становништва, али такође се уочава и његово константно 
смањење. 
 Код првог пописа 1971. године уочава се велики удео становништва са 
непотпуном основном школом, чак више од 45%, а код жена скоро целих 50%. Са 
потпуним основним образовањем било је око 13,3% становништва. На срећу, тај удео 
се смањује у корист средњег образовања и каснији пописи бележе дупло мањи удео 
становништва са непотпуним основним образовањем и удвостручењем код потпуног 
основног образовања. Сви пописи бележе већи удео женског становништва које има 
непотпуно или потпуно основно образовање у односу на мушко становништво.  
 Код средњег образовања се уочава обрнута ситуација. Удео оних који су имали 
средње образовање се са 15,9% колико је чинило 1971. године пење на 52,3% по попису 
из 2011. године. Са друге стране, уочава се овај пут, већи удео мушког становништва 
које има завршено средње образовање и то за читавих 13% више по попису из 1971. 
године, и тај однос се задржава до пописа 2011. године.   
 Најмањи удео становништва је са завршеном вишом или високом школом. По 
првом анализираном попису износио је свега 3,1%, а код женског свега 1,3%. Тај удео 
се постепено повећава из пописа у попис и 2011. године је забележено 15,1% у 
категорији више и високе школе, с` тим што је удео код женског становништва нешто 
већи и износи 15,2%, док је код мушког 15,0%. 
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СТАНОВНИШТВО ПРЕМА НАЦИОНАЛНОМ САСТАВУ 
 
 
 

 Проблематика националне структуре становништва представља комплексно 
питање при анализи демографских карактеристика неке територије. Често резултати 
добијени испитивањем становништва бивају непрецизни, непотпуни а самим тим и 
неупоредиви са резултатима добијеним раније или са резултатима до којих ће се доћи у 
будућности. Оваква ситуација је последица тога што сваки грађанин има уставно право 
изјашњења (или неизјашњења) о националној припадности на основу субјективног 
става, тако да једна особа у једном тренутку може да „се осећа“ као Србин, у другом 
као Југословен, у трећем као Ром, а у четвртом пак, може да се не изјасни. Најчешће 
промене декларисања о националној припадности запажене су код Турака, Рома, Влаха, 
Буњеваца, Муслимана и Југословена (Крстић В. 2007). И поред наведених проблема, 
истраживање националне структуре становништва од великог је значаја у демографији. 
  
 
Табела 30: Етничка структура општине Зрењанин по пописима 1981, 2002. и 2011. године 

Етничка 
група 

1981. 2002. 2011. 
Број % Број % Број % 

Срби 132.270 67,03 137.906 74,81 126.359 74,24 
Југословени 16.773 8,50 3.572 1,94 817 0,48 
Мађари 28.968 14,68 19.837 10,76 17.040 10,01 
Роми 2.604 1,32 3.449 1,87 4.705 2,76 
Румуни - - 3.505 1,90 2.982 1,75 
Словаци - - 3.354 1,82 2.845 1,67 
Остали 16.714 8,47 3.784 2,05 3.962 2.33 
Нису се 
изјаснили 

- - 4.798 2,60 6.478 3,81 

Регионална 
припадност 

- - 1.961 1,06 4.644 2,73 

Непознато - - 2.162 1,17 1.196 0,70 
Укупно 197.330 100 184.329 100 170.213 100 
 
 
 
 У већини насеља општине Зрењанин доминира српско становништво. То су : 
Зрењанин, Банатски Деспотовац, Ботош, Елемир, Ечка, Клек, Книћанин, Лазарево, 
Лукићево, Меленци, Орловат, Перлез, Стајићево, Тараш, Томашевац, Фаркаждин и 
Чента. Са мађарском већином су Лукино село и Михајлово, а са румунском је Јанков 
Мост. Етнички измешана насеља су Арадац (са релативном српском већином) и Бело 
Блато (са релативном словачком већином). 
 
 
 

Упоређивањем резултата пописа из 2002. и 2011. године може се закључити да је 
број Срба у насељима општине Зрењанин процентуално готово непромењен, што се 
може рећи и за најбројнију националну мањину Мађаре. Удео словачког и румунског 
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становништва је незнатно мањи у односу на претходни пописни период. Највећи пад 
удела бележи категорија становништва који су се изјаснили као Југословени. 2002.  
њихов удео у укупном становништву  је био 1,94%, а 2011. године свега 0,48%. На 
последњем попису је више неизјашњених лица по питању националне припадности 
(3,81%) у односу на претходни попис (2,60%). 

 
 
 

 

 
График 7: Етничка структура општине Зрењанин по попису 2011. године 
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ДОМАЋИНСТВА 

 
 

 Домаћинство је свака породична или друга заједница лица за коју је пописивачу 
дата изјава да заједно станује и заједнички троши своје приходе за подмиривање 
основних животних потреба (становања, исхране и других), без обзира да ли се сви 
чланови стално налазе у месту где је настањено домаћинство или неки од њих бораве 
дуже време у другом насељу због рада или школовања или су одсутни из других 
разлога (службено путовање, лечење и др.). 
 Домаћинством се сматра и свако лице које у месту пописа живи само, а није 
члан домаћинства у неком другом месту, без обзира да ли станује у посебном или 
дељивом стану, као самац – подстанар, у самачком хотелу и сличном објекту, или у 
истој соби са другим самцем или сачлановима домаћинства станодавца, али са њима не 
троши заједно своје приходе. 
 Такође, домаћинством се сматра и колективно домаћинство, тј.домаћинство 
састављено од лица која живе у установама за трајно збрињавање деце и одраслих, у 
манастирима или самостанима и у болницама за смештај неизлечивих болесника и 
слично (Савезни завод за статистику, 1991). 
 После Другог светског рата на простору Војводине, па тиме и Баната је почео 
значајан процес трансформације домаћинстава. Те промене су се огледале у 
интензивном порасту броја домаћинстава и смањењу броја чланова у њима.  
 Основни узроци за ову појаву су пре свега динамичан пораст становништва и 
распад дотадашње патријархалне породичне организације унутар једног домаћинства, 
али и у спроведеној аграрној реформи, преласку пољопривредног становништва у 
неаграрне делатности, мигрирању сеоског становништва у градове, развоју процеса 
индустријализације и секундарне урбанизације, променама у социопрофесионалном 
саставу становништва, слабљењу и нестајању рођачких веза као фактора кохезије, 
порасту броја развода итд. (Кицошев С. 1999). 
 
 

Промене броја домаћинстава 
 
 
 

У току читавог периода (од 1948. до 2011. године) број домаћинстава је увећан 
са 27.879 на 44.470. То значи да је апсолутни пораст броја домаћинстава за овај период 
16.591.  Уочава се константан раст броја домаћинстава у насељима општине Зрењанин 
до 1991. године, и благи пад забележен на послесња два пописа. У граду Зрењанину је 
максималан број домаћинстава (28.710) забележен 2002. године, док је на нивоу 
општине максимум (46.830) забележен 1991. године. 
 Посматрано по међупописним периодима, апсолутни број домаћинстава се у 
општини најдинамичније променио од 1953. до 1961. године када је број повећан за 
5.831 домаћинстава, затим у периоду од 1961. до 1971. године када је број 
домаћинстава повећан за 5.580, и од 1971. до 1981. године када је број домаћинстава 
увећан за 5.847. 
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Табела 31: Промена броја домаћинстава у насељима општине Зрењанин од 1948. до 2011. 

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

Арадац 1.065 1.139 1.220 1.276 1.362 1.307 1.211 1.227 
Банатски 
Деспотовац 512 550 674 644 607 631 604 532 
Бело 
Блато 586 653 560 564 569 629 568 520 
Ботош 742 821 954 790 781 819 750 653 
Елемир 1.055 1.147 1.345 1.457 1.558 1.558 1.623 1.475 
Ечка 1.163 1.169 1.208 1.322 1.626 1.711 1.564 1.416 
Зрењанин 12.525 14.517 18.736 23.809 28.529 28.608 28.710 28.085 
Јанков мост 275 274 279 259 252 266 237 206 
Клек 311 328 427 501 660 784 873 853 
Книћанин 198 492 488 546 615 718 671 641 
Лазарево  455 623 869 924 1.015 1.076 1.079 1.022 
Лукино село 302 225 258 241 232 234 217 197 
Лукићево 307 348 497 602 686 702 718 650 
Меленци 1.974 2.091 2.270 2.380 2.493 2.420 2.269 2.030 
Михајлово 336 303 363 337 389 409 352 323 
Орловат 555 590 621 635 616 611 583 530 
Перлез 1.148 1.241 1.417 1.367 1.399 1.311 1.284 1.219 
Стајићево 276 289 352 439 566 617 627 631 
Тараш 454 468 479 458 432 403 389 364 
Томашевац  625 653 683 676 657 607 647 515 
Фаркаждин 427 458 469 464 474 487 439 395 
Чента 799 840 881 939 959 922 960 986 
Укупно 27.879 29.219 35.050 40.630 46.477 46.830 46.375 44.470 
 
 
  
 

 
График 8: Просечан број домаћинстава у насељима                                                                              

општине Зрењанин од 1948. до 2011. године 
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Просечан број чланова по домаћинству 
 
 

 Просечан број чланова домаћинстава у насељима општине Зрењанин за читав 
период износи 3,15. Међутим, та вредност је имала знатан пад од 1948. године. тада је 
просечна величина износила 3,60 и пала је на 2,78 на последњем попису 2011. године. 
просечан број чланова домаћинства је константно опадао и то смањење као што се 
може видети износи 0,82. 
 
 

 
Табела 32: Просечан број чланова по домаћинству од 1948. до 2011. године 
 1948. 1953. 1961. 1971. 1981. 1991. 2002. 2011. 
Република Србија 4,39 4,32 3,96 3,76 3,63 3,61 2,97 2,85 
Војводина 3,61 3,50 3,31 3,18 3,00 2,94 2,86 2,77 
Зрењанин 3,60 3,52 3,30 3,20 3,00 2,92 2,84 2,78 
 
 
 
 
Табела 33: Домаћинства у општини Зрењанин према броју чланова по пописима 1971, 2002. и  

2011. године 

Попис Број чланова домаћинства 
1 2 3 4 5 6 и више 

1971. 5.131 9.045 10.019 9.910 3.815 2.701 
2002. 9.689 11.727 9.555 10.141 3.252 2.011 
2011. 10.141 11.919 9.051 8.171 3.123 2.065 

 
 
 Најинтензивније смањење броја домаћинстава је било у декадама 1953. – 1961. и 
1971. – 1981. када је износио 0,22 односно 0,20. У осталим декадама пад је имао 
вредност приближно 0,1.  
 Из табеле се такође види да је просечни број чланова домаћинства у насељима 
општине Зрењанин и Војводини мањи од просечног броја чланова домаћинства у 
Србији на свим пописима становништва од 1948. до 2011. године. 
 Разлози смањења броја чланова домаћинства у насељима општине Зрењанин су 
многобројни: смањена стопа нупцијалитета и повећана стопа диворцијалитета, смањена 
стопа наталитета, појава негативног природног прираштаја, израженије миграције село 
– град итд. 
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ЗАКЉУЧАК 
 
 

 Простор општине Зрењанин је, гледано кроз историју , био погодан за 
насељавање многим народима. И онима који нису оставили никаквог трага за собом; 
само их историја бележи, и онома који су се дуже задржали и на чије трагове и данас 
наилазимо, било топониме или археолошке остатке. 
 Међутим, детаљнију демографску анализу овог простора можемо да урадимо на 
основу статистике која је доста сиромашна у даљој прошлости, а детаљнија је тек од 
Другог светског рата. Али и ту постоје методолошке разлике те је већина анализа 
рађена са подацима од 1953. године.  
 На основу резултата пописа становништва, током посматраног периода број 
становника општине Зрењанин је непрекидно растао, изузев последње две деценије 
када је стагнирао. У време првог пописа становништва 1953. године у насељима 
општине Зрењанин је живело 162.162 становника, а у време последњег пописа 2011. 
године 170.213. Пораст броја становника за читав посматрани период износи 8.051 
становник или 4,96%.  
 У општини Зрењанин се уочава доста неуједначен размештај становништва 
(Ечка 156,8 ст/км2, а Тараш само 19,2 ст/км2). Густина насељености је већа од 
покрајинског просека и износи 139 ст/км2.  
 У 23 насеља општине Зрењанин од 1961. до 2011. године рођено је укупно 
80.187 лица, а умрло је 80.086 лица, тако да је природни прираштај износио само 101 
лице. У истом периоду број становника је опао за 5.632, са 175.845 на 170.213 лица.  
 Анализом средње старости по насељима добијено је да је средња старост 
приликом склапања брака код жена износи 24,8 година, а код мушкараца 28,1. Према 
овим резултатима се види да се становништво насеља општине Зрењанин налази у 
оквиру источноевропског модела брачности, где припада и по свом територијалном 
положају. Средња вредност стопе нупцијалитета износи 6,9‰, мада се уочавају велике 
разлике међу појединим насељима општине. 
 Средња вредност стопе диворцијалитета износи 1,4‰, мада се као и код стопе 
нупцијалитета уочавају разлике међу насељима општинама, али са мањим 
осцилацијама. Анализом средње старости приликом развода уочава се да она код жена 
износи 33,0 године, а код мушкараца 36,1 година. Поредећи са трендом каснијег 
ступања у брак ово представља озбиљан проблем, јер се период боравка у браку све 
више смањује.  
 Миграције су од давнина до савременог времена задржале важно место у 
демографском развоју општине Зрењанин. Последњих четрдесет година је интензивно 
пресељавање политичког типа, које има принудни, а не добровољни карактер. Данас се 
суочавамо са разноврсним миграционим кретањима, како по типовима тако и по 
узроцима и последицама.  Било добровољне или принудне миграције су у већој или 
мањој мери утицале на на развитак становништва општине. Ови су утицали на 
величину популације, њен територијални размештај, као и на структуре становништва, 
било старосне, образовне или етничке. 
 На простору општине Зрењанин јавља се већи број различитих типова 
миграција: 

 међуратна колонизација 
 одсељавање немачког становништва 
 колонизација 
 досељавање аграрног становништва 
 одлазак на привремени рад у иностранство 
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 пресељавање из економских разлога 
 избеглиштво у периоду од 1990. до 1996. године 

 
У периоду после Другог светског рата миграциони процес у општини Зрењанин 

се одликује сменом миграната. Након одласка немачког становништва уследило је 
досељавање колониста. Затим, један део колониста се одселио, а уследило је 
досељавање аграрног становништва. Након тога је уследио процес одсељавања на рад у 
иностранство. Процесом колонизације досељен је знатан број миграната из Босне и 
Херцеговине.  

У послератним миграцијама, посебно у периоду од 1971. године, уследила су 
пресељавања из економских разлога. Досељавање се одвијало у граду Зрењанину ради 
лакшег запослења и већег избора радног места. Тај период карактеришу и миграције 
село – град, опет из економских разлога, што доводи до пустошења многих 
пољопривредних подручја и слабљење пољопривредне моћи ових простора.  

У последњој деценији двадесетог века уследили су миграциони процеси који су 
имали политички, верски и етнички карактер. Званичан број досељеника је 9.210 лица, 
међутим, сигурно је да су избеглице досељене у знатно већем броју. На њихов 
размештај велики утицај су имали колонисти. Поред размештаја колониста на 
досељавање избеглица у поједина насеља велики утицај је имала економска развијеност 
и могућност привређивања. Избеглице су механички повећале обим популације и 
довеле су до побољшања старосне структуре.  

Миграциони процеси у Банату су зависили од етничког састава насеља. Српско 
становништво је знатно више учествовало у процесу миграција него становништво 
других народности што се може видети код миграција у насељима где је српско 
становништво у мањини. 

Становништво општине Зрењанин у посматраном периоду од 1953. до 2011. 
године има пораст од 4,96%. У истом временском размаку мушко становништво има 
већи пораст (6,20%) него женско становништво (3,68%). Младог становништва је све 
мање. По попису становништва 1953. године старог становништва је било свега 10,7%. 
Од пописа до пописа је растао удео ове популационе групе, тако да је 2011. године 
старо становништво чинило једну четвртину од укупне популације. 

Године 1953. је средња старост становништва у насељима општине Зрењанин 
била 30,9 година, док је 2011. године износила 42,2 године. Пад наталитета и 
продужетак људског века се одражавају и на повећање средње старости становништва. 
Ове карактеристике су утицале на померање средње старости на виши ниво. Средња 
старост мушке популације је на свим пописима нижа од средње старости женске 
популације, што је последица дужег животног века жена. 

У насељима општине Зрењанин је после Другог светског рата, услед промена у 
привредној структури и услед различитих демографских процеса, дошло до снажне 
трансформације економске структуре становништва. Анализом података о активном 
становништву на простору општине Зрењанин у периоду од 1953. до 1991. године, 
можемо запазити опадање удела активног становништва, као и издржаваног, док је 
дошло до пораста удела лица са личним приходом.  

Подаци о писмености становништва општине Зрењанин за посматрани период 
од 1961. до 2011. године указују нам да је удео неписмених у укупном становништву 
опао са 11,5% колико је забележено 1961. године на 1,4 % колико је регистровано  2011. 
године. Уочава се знатно мањи удео неписмених мушкараца него жена и то по свим 
пописима. 
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Укупан удео становништва без школске спреме се смањује од 1971. до 2011. 
године.  Тај удео се постепено повећава из пописа у попис и 2011. године је забележена 
максимална вредност, с`тим што је удео код мушког становништва нешто већи. 

Промене броја етничких група често одударају од промене броја укупног 
становништва. Пошто података за природни прираштај и миграциони биланс по 
етничким групама немамо, промене можемо да пратимо само оквирно. По завршетку 
Другог светског рата, који по жртвама највише погађа Србе, долази до исељавања 
Немаца из Баната. Уместо њих новом колонизацијом долазе највише Срби, али и 
Црногорци, Македонци, Словенци и други. После шесдесетих година долази до пада 
природног прираштаја који највише погађа, због старења становништва, Румуне, 
Мађаре и Словаке. Ово је време када све до сада позитиван миграциони салдо прелази у 
негативан. Између 1971. и 1981. године све етничке групе бележе пад, једино „остали“ 
бележе енорман пораст, пре свих Југословени. У наредној међупописној декади (од 
1981. до 1991. године) поготово на њеном самом крају у време распада СФР 
Југославије, када су се свугде испољавала јака национална осећања, број готово свих 
етничких група опада, изузев Срба. Још веће промене између 1991. и 2011. године 
последица су исељавања припадника мањинских заједница и њиховог негативног 
природног прираштаја, односно великог прилива српских избеглица из Хрватске, Босне 
и Херцеговине, а у новије време и са Косова и Метохије. 

Верска структура становништва општине Зрењанин мењала се сагласно 
променама етничке структуре. Током читавог посматраног периода јасно се уочава 
доминација неколико већих религијских група. Од значајнијих етничких група 
припаднике православне вероисповести чине Срби, Румуни и Македонци, католике 
Мађари, и раније, део Немаца, протестанте Словаци и раније, део Немаца (лутерани), 
односно део Мађара (калвинисти). Број и удео припадника других вероисповести 
далеко заостаје за наведеним религијама. После Другог светског рата јавља се и 
значајан број лица који нису верници (атеисти), што је разумљиво с`озиром на 
владајућу марксистичку идеологију у том периоду. 

У току читавог периода (од 1948. до 2011. године) уочава се константан раст 
броја домаћинстава на подручју општине Зрењанин до 1991. године и благи пад 
забележен на претпоследњем и последњем попису. Максималан број домаћинстава 
забележен је по попису из 1991. године и износио 46.830 што је за 68% више него 1948. 
године када их је забележено 27.879. 

Посматрано по међупописним периодима, апсолутни број домаћинстава на 
подручју општине Зењанин најдинамичније се променио од 1953. до 1961. године. на 
основу добијених резултата може се уочити да је раст броја домаћинстава био највећи 
одмах после Другог светског рата и да је трајао до почетка осамдесетих година. Ово се 
јавља као последица уситњавања великих пољопривредних домаћинстава, 
проузроковано аграрном реформом и спонтаним дељењем у оквиру великих 
домаћинстава.  
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ПРИЛОГ 
 

 
 
 

Табела: Становништво општине Зрењанин према старости и полу попису 2011. године 
област пол укупно старост 

0-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 
Општина 
Зрењанин 

с 123.362 5.624 5.965 5.856 6.976 7.525 7.871 8.452 8.387 
м 59.856 2.919 3.146 2.999 3.556 3.884 4.083 4.417 4.349 
ж 63.506 2.705 2.819 2.857 3.420 3.641 3.788 4.035 4.038 

 
 
Табела: Становништво општине Зрењанин према старости и полу попису 2011. године 

пол старост 
40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 >85 

с 8.113 8.809 9.075 10.485 9.589 5.931 6.024 4.851 2.689 1.140 
м 4.165 4.346 4.368 5.092 4.400 2.557 2.478 1.836 933 328 
ж 3.948 4.463 4.707 5.393 5.189 3.374 3.546 3.015 1.756 812 

 
 
 
 
 
Табела: Активно становништво према делатности 2002. године 
Делатност Број лица % 
Укупно 85.160 100,0 
Пољопривреда, лов и шумарство 22.567 26,5 
Риболов 255 0,3 
Вађење руда и камена 681 0,8 
Прерађивачка индустрија 22.482 26,4 
Производња и снабдевање струјом, гасом и водом 1.277 1,5 
Грађевинарство 4.258 5,0 
Трговина, оправка моторних возила, мотоцикала и 
преемета за личну употребу и домаћинства 9.623 11,3 

Хотели и ресторани 1.618 1,9 
Саобраћај, складиштење и везе 3.917 4,6 
Финансијско посредовање 1.197 1,3 
Активности у вези са некретнинама, изнајмљивање и 
пословне активности 1.703 2,0 

Државна управа и одбрана; обавезно социјално 3.747 4,4 
Образовање 3.491 4,1 
Здравствени и социјални рад 4.939 5,8 
Остале комуналне, друштвене и личне услужне делатности 1.874 2,2 
Приватна домаћинства са запосленим лицима 85 0,1 
Екстериторијалне организације и тела 3 0,0 
Непознато 1.533 1,8 
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Табела: Активно становништво према делатности од 1953. до 1991. године  
Делатност  1953. 1961. 1971. 1991. 
Индустрија и 
рударство 

број 4.161 8.548 12.631 25.731 
% 5,6 11,2 15.9 31,2 

Пољопривреда 
и рибарство 

број 52.389 47.240 39.720 24.494 
% 70,5 61,9 50,0 29,7 

Шумарство број 74 76 79 165 
% 0,1 0,1 0,1 0,2 

Водопривреда број - - - 248 
% - - - 0,3 

Грађевинарство број 446 2.290 2.780 4.866 
% 0,6 3,0 3,5 5,9 

Саобраћај и 
везе 

број 1.263 1.679 2.383 3.794 
% 1,7 2,2 3,0 4,6 

Трговина број 2.452 2.671 3.813 6.433 
% 3,3 3,5 4,8 7,8 

Туризам и 
угоститељство 

број - - - 1.649 
% - - - 2,0 

Занатство и 
личне услуге 

број 4.310 4.274 4.290 1.649 
% 5,8 5,6 5,4 2,0 

Уређење 
насеља 

број - 534 556 1072 
% - 0,7 0,7 1,3 

Финансијске и 
посл. услуге 

број 1.040 - - 1.814 
% 1,4 - - 2,2 

Образовање, 
наука и култур 

број - 1.679 4.131 3.546 
% - 2,2 5,2 4,3 

Здравство и 
соц. заштита 

број - 1.221 - 3.629 
% - 1,6 - 4,4 

Управа и држ. 
службе 

број 3.790 1.832 2.145 3.216 
% 5,1 2,4 2,7 3,9 

Ван делатности број 4.384 3.282 1.668 - 
% 5,9 4,3 2,1 - 

Укупно број 74.311 76.317 79.441 82.471 
% 100 100 100 100 
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