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ДРУШТВО У ТРАНЗИЦИЈИ И ПРОМЕНЕ 
У КРЕТАЊУ СТАНОВНИШТВА  

– ПРИМЕР ВОЈВОДИНЕ 
 

Велике промене које су се дешавале у нашем друштву у периоду између два 
пописа становништва, 1991. и 2002. године, утицале су и на кретање становништва 
Војводине.  

Главни циљ овог рада је да укаже на промене у кретању становништва у 
поменутом периоду. Акценат је стављен на природно кретање становништва, а као 
индикатори узети су наталитет, морталитет и природни прираштај. 

Посебна пажња посвећена је 2000. години која се означава као преломна го-
дина у нашем друштву. Те године је у посматраном периоду забележен најнижи 
природни прираштај, -5,6 промила. 

Анализа поменутих индикатора говори о неповољној тенденцији кретања 
становништва Војводине. Услед недовољног рађања и негативног природног прира-
штаја долази до депопулације и старења становништва. Да становништво стари, 
показује и учешће становништва старијег од 60 година, које у укупном становни-
штву Војводине чини једну петину становништва.  

Кључне речи: становништво, Војводина, наталитет, морталитет, природни 
прираштај 
 

Промене које су се у нашем друштву дешавале у последњој деценији 
прошлог века, тачније између два пописа 1991. и 2002. године, утицале су и 
на промене у кретању становништва Војводине. Најважнији утицај имали су 
ратови и распад Југославије, који су пре свега утицали на миграције. Тих го-
дина долази до великог броја емиграција становништва из ратом захваћених 
подручја, на ионако имиграционо подручје Војводине.  

Поред механичког, и природно кретање становништва било је под 
утицајем друштвених промена, тачније друштвене кризе. Ако се узму у обзир 
детерминанте пада наталитета: производња (смањење удела пољопривредног 
становништва), становање, здравствена заштита, социјална заштита, касније 
ступање у брак, али и промене које су се у поменутом периоду дешавале у 
овим подручјима, очигледан је утицај друштвене кризе на висину стопа на-
талитета. У обзир треба узети и последице транзиције, од којих су најважније 
пораст незапослености, сиромаштво, пораст стопе морталитета, скраћење 
очекиваног трајања живота. 
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 На смањење ионако малог броја живорођене деце утицали су управо 
незапосленост, веома лоше материјалне прилике и друштвена нестабилност. 
Са друге стране, смртност се константно повећавала услед неадекватне 
здравствене заштите, недостатка лекова, лоше исхране, али и због повећања 
удела становништва старијег од 60 година. 

 
Кретање становништва 

 
У периоду између два пописа становништва, 1991. и 2002. године, број 

становника Војводине повећао се са 2.013.889 на 2.031.992 становника.  
 

Табела 1. Број становника Војводине 
 

 број становника просечан апсолутни 
годишњи пораст 

стопа 
пораста 

1991. 2.013.889 - - 
2002. 2.031.992 1.645,7 0,81 

                               Извор: Пописи становништва за дате године 
 
Просечно годишње повећање од 1.645,7 становника (18.102 укупно у 

посматраном периоду) представља минимални пораст броја становника. С 
обзиром на то да је природни прираштај у поменутом периоду негативан, овај 
пораст броја становника резултат је искључиво механичког прилива 
становништва са подручја бивше Југославије.1 Стопа пораста становништва 
Војводине била је веома ниска и износила је свега 0,81‰. 

Од 45 општина у Војводини, у периоду између последња два пописа, 
само у 17 општина забележен је пораст становништва. У посматраном пе-
риоду најбрже је расло становништво општине Нови Сад, где је сваке године 
у просеку било 2390,5 становника више, док се у општини Стара Пазова 
становништво годишње у просеку повећавало за 935 становника. 

Просечан апсолутни пораст броја становника најнижи је био у у 
Зрењанину где је сваке године било 429,7 становника мање.  

Посматрајући природни прираштај становништва, који је 2002. године 
био позитиван једино у општини Нови Сад, може се закључити да је пове-
ћање броја становника у ових 17 општина пре свега резултат досељавања, а 
не повећања броја живорођене деце. 
––––––––––––– 

1 На основу пописа избеглица и других ратом угрожених лица у СРЈ одржаног 1996. 


