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SPREMEMBE PREBIVALSTVA VOJVODINE PO RAZPADU JUGOSLAVIJE
IZVLEČEK
Diplomsko delo obravnava spremembe prebivalstva v Vojvodini po razpadu Jugoslavije. V
številnih prelomnih zgodovinskih obdobjih, začenši s kolonizacijo v času Habsburške
monarhije v 18. stoletju, nasilno preselitvijo nemškega dela prebivalstva po končani drugi
svetovni vojni, načrtno kolonizacijo vseh jugoslovanskih narodov, ki je sledila neposredno po
izgonu nemškega dela prebivalstva, v zadnjem času pa predvsem po razpadu Jugoslavije in
oblikovanju novih nacionalnih držav, ki so nastale v začetku devetdesetih let prejšnjega
stoletja, so se v Vojvodini zgodile številne spremembe, ki se zrcalijo tudi v etnični strukturi
prebivalstva. Z osamosvojitvijo Slovenije in Hrvaške leta 1991 in z oboroženim spopadom na
njunem ozemlju se je tako pričel razpad Jugoslavije in povzročil nastanek številnih kriznih
območij na Hrvaškem ter Bosni in Hercegovini, kasneje pa še na Kosovu. Zaradi medlega
odziva mednarodne javnosti in vodilnih držav so se jugoslovanske vojne prostorsko ves čas
širile, število vojnih žrtev pa je strmo naraščalo, tako kot tudi število beguncev, ki so bili
prisiljeni svoje domove zapustiti v najbolj obširnem eksodusu prebivalstva po drugi svetovni
vojni. Ker je bila velika večina beguncev srbskega porekla ali pa so že imeli srbsko
državljanstvo, sta se na račun njihovega prihoda v Vojvodino izredno močno povečala skupno
število in delež Srbov, medtem ko sta se skoraj pri vseh etničnih manjšinah število in njihov
delež občutno zmanjšala.
KLJUČNE BESEDE: Vojvodina, Jugoslavija, narodne manjšine, migracije, begunci
POPULATION CHANGES IN VOJVODINA FOLLOWING THE BREAKUP OF
YUGOSLAVIA
ABSTRACT
The thesis deals with the population changes in the Autonomous Province of Vojvodina
following the breakup of the Social Federal Republic of Yugoslavia. On many breaking points
throughout history – starting with the colonization in times of the Habsburg Monarchy in 18th
century; continuing with a forced relocation of the German part of the population after World
War II, and intentional colonization with Yugoslav nations immediately after the relocation of
Germans; and following the breakup of Yugoslavia in the times of the formation of new
national countries, in the early 1990s – Vojvodina witnessed a number of changes which
reflect on the ethnic structure of the local population. In 1991, when Slovenia and Croatia
fought to gain independence, Yugoslavia started collapsing, creating many a critical territories
in Croatia, Bosnia and Herzegovina, and ultimately in Kosovo. Due to insufficient response
from the global public, Yugoslav wars escalated and the number of casualties kept rising – as
did the number of refugees who were forced to leave their homes and join in on the largest
exodus after World War II. Because the majority of refugees were either of Serbian descent or
had Serbian citizenship, the number and proportion of Serbians rose dramatically in
Vojvodina after their arrival, while the numbers and proportions of all ethnic minority groups
dropped significantly.
Keywords: Vojvodina, Yugoslavia, national minorities, migration, refugees
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1. UVOD
Avtonomna pokrajina Vojvodina se nahaja na severnem delu Republike Srbije in predstavlja
etnično najbolj heterogeno območje bivše Jugoslavije in Evrope na sploh ter edinstveno
naselitveno območje številnim etničnim manjšinam na južnem robu Panonske nižine, kjer so
se ob treh velikih plovnih rekah Donave, Save in Tise ter njihovih pritokih uspešno razvijale
kmetijske in industrijske dejavnosti, ki so v preteklosti v iskanju menjave življenjskega okolja
in zaposlitve omogočile prihod in naseljevanje velikega števila ljudi iz vseh delov Evrope. V
številnih prelomnih zgodovinskih obdobjih, začenši s kolonizacijo v času Habsburške
monarhije v 18. stoletju, nasilno preselitvijo nemškega dela prebivalstva po končani drugi
svetovni vojni, načrtno kolonizacijo vseh jugoslovanskih narodov, ki je sledila neposredno po
izgonu nemškega dela prebivalstva, v zadnjem času pa predvsem po razpadu Jugoslavije in
oblikovanju novih nacionalnih držav, ki so nastale v začetku devetdesetih let prejšnjega
stoletja, so se v Vojvodini zgodile številne spremembe, ki se zrcalijo tudi v etnični strukturi
prebivalstva. Do procesa regionalne homogenizacije prebivalstva, ki je bilo sicer prisotno na
celotnem območju bivše Jugoslavije, ni prišlo samo v Vojvodini. Izjema je bil srbski del
prebivalstva, pri katerem je prišlo do regionalne redistribucije znotraj jugoslovanskega
prostora v obliki begunskega kompenzacijskega priselitvenega toka in dela madžarske
narodne manjšine, ki se je po razpadu Jugoslavije preselil, bodisi nazaj v matično državo
bodisi v druge države Evropske Unije. Prebivalstvo se je v zadnjem obdobju močno
skoncentriralo v večjih urbaniziranih naseljih, predvsem pa v upravno-administrativnem
središču Vojvodine Novem Sadu in njegovi okolici, kjer se je število prebivalcev, predvsem
zaradi prihoda večjega števila beguncev pa tudi zaradi boljših zaposlitvenih možnosti, močno
povečalo in mesto ponovno revitaliziralo, kar za ostala območja v pokrajini velja v manjši
meri. Na perifernih podeželskih območjih poteka močan proces depopulacije prebivalstva.
V novejši zgodovini so skozi stoletja na tem območju potekale množične migracije
prebivalstva, razlogi za njih pa so bile med drugim ekonomske, verske in politične narave. Te
migracije prebivalstva so bile bodisi prisiljene ali prostovoljne bodisi množične ali
individualne, nekatere planirane, spet druge so se zgodile kot posledica kaotičnih razmer v
regiji.
V multietnični Vojvodini je v času razpada Jugoslavije občasno prihajalo do konfrontacij med
srbsko večino in madžarsko manjšino, do odprtih spopadov pa ne. Vendar je bilo veliko
posrednih učinkov, zlasti demografskih in gospodarskih. Odseljevali so se vsi, še posebej pa
pripadniki manjšin. Jugoslovanska kriza je imela neposreden vpliv na prebivalstvo v
Vojvodini (Klemenčič, Zupančič, 2004). Obdobje tranzicije je prineslo na površje vrsto
zapletenih situacij in problematičnih medetničnih in zato tudi meddržavnih odnosov. Narodne
manjšine in etnične skupnosti so zato rezultat zelo različnih in dolgotrajnih zgodovinskih
procesov oblikovanja nacionalnih držav in njihovih mednarodnih meja na eni ter množičnih
selitev na drugi strani (Zupančič, 2002, str. 300).
V diplomskem delu so poleg splošnega geografskega orisa Republike Srbije, znotraj katere
ima Vojvodina status avtonomne pokrajine, opisane tudi regionalno geografske značilnosti
Vojvodine, njen razvoj skozi posamezna zgodovinska obdobja, kjer je poseben poudarek tudi
na spreminjanju etnične sestave prebivalstva v novejši zgodovini. V posebnem poglavju so na
podlagi statističnih podatkov, predvsem popisov prebivalstva, razloženi in analizirani
prevladujoči demografski procesi v popisnih obdobjih 1991–2011, podani pa so tudi trendi
spreminjanja gibanja prebivalstva v prihodnosti.
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1.1. NAMEN IN CILJ
Namen diplomskega dela je s pomočjo obstoječih virov in literature, tako knjižne literature
kot tudi spletnih virov ter statističnih podatkov, prikazati in analizirati prebivalstvene
spremembe v Vojvodini, ki so se zgodile v devetdesetih letih dvajsetega stoletja na podlagi
različnih demografskih kazalcev, kot so gibanje naravnega prirastka, rodnosti, umrljivosti,
starostne strukture prebivalstva in migracijskih značilnosti ter na podlagi tega preučiti
spreminjanje skupnega števila prebivalstva, predstaviti in analizirati spremembe v etnični
sestavi Vojvodine in predstaviti razloge za njihove spremembe po razpadu Jugoslavije.
V diplomskem delu so za namene prikaza in analize v spremembah prebivalstva Vojvodine
uporabljeni uradni statistični podatki iz popisov prebivalstva po drugi svetovni vojni, vendar
pa je poudarek predvsem na statistično-demografskih podatkih iz popisov prebivalstva iz let
1981, 1991, 2002 in 2011.
Cilji, ki so me vodili k uresničitvi namena diplomskega dela so sledeči:
 predstaviti regionalno geografske značilnosti Vojvodine;
 predstaviti oris razvoja Vojvodine v različnih zgodovinskih obdobjih s poudarkom na
obdobju od 18. stoletja do danes;
 predstaviti zgodovinski oris spreminjanja etnične sestave in naselitvenih značilnosti
manjšin v Vojvodini;
 opisati in analizirati spremembe v skupnem številu prebivalstva v Vojvodini;
 prikazati vpliv družbeno-političnih sprememb na etnično sestavo Vojvodine po
razpadu Jugoslavije;
 prikazati etnično sestavo Vojvodine leta 1991 in jo primerjati s stanjem leta 2002
oziroma 2011.
V diplomskem delu bo na podlagi preučene literature in podanih dejstev, predvsem pa
statističnih podatkov iz popisov prebivalstva leta 1991, 2002 in 2011, potrjena ali ovržena
hipoteza, da so številni medetnični konfliktni spopadi na območju bivše Jugoslavije, v
kombinaciji s prevladujočimi demografskimi procesi, ki so značilni za obravnavano območje
(negativen naravni prirastek, upadanje rodnosti, visoka umrljivost, staranje prebivalstva, v
obdobju 1991–2002 pozitiven migracijski saldo, v obdobju 2002–2011 pa negativen
migracijski saldo), prispevali k zmanjšanju oziroma spremembi etnične heterogenosti v regiji.
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1.2. METODOLOGIJA
Pri pripravi diplomskega dela je kot osnovna tehnika izvedbe kvalitativne in kvantitativne
analize uporabljena metoda analize in interpretacije različnih virov in literature. Velik del
diplomskega dela je namreč izdelan s pomočjo statističnih podatkov Republiškega zavoda za
statistiko Republike Srbije. Statistično demografski okvir diplomskega dela so tako predvsem
popisi prebivalstva Republike Srbije iz leta 1981, 1991, 2002 in zadnjega popisa prebivalstva
leta 2011 ter statistični letopisi. Zaradi spremljanja sprememb v splošnem gibanju
prebivalstva pa so v diplomskem delu uporabljeni tudi demografski podatki popisov med
letoma 1948 in 2011. Glavni poudarki so usmerjeni k spremembam v številu in deležu
etničnih manjšin, spreminjanju skupnega števila prebivalcev po okrajih in občinah po razpadu
Jugoslavije in predstavitvi prevladujočih kazalcev demografskega razvoja, ki bistveno
vplivajo na prebivalstveno dinamiko v pokrajini.
Največ težav pri uporabi in analizi statističnih podatkov je povzročala predvsem spremenjena
metodologija popisov v medpopisnem obdobju 1991–2002. Pri upoštevanju rezultatov
posameznih popisov prebivalstva je treba izpostaviti, da ti po drugi svetovni vojni niso v
celoti primerljivi s sodobnimi popisi v zadnjem času, kar velja predvsem za popisa
prebivalstva v letih 2002 in 2011. V šestih povojnih popisih prebivalstva leta 1948, 1953,
1961, 1971, 1981 in 1991 je bilo prebivalstvo namreč popisano po principu prijavljenega
stalnega bivališča. Vsak prebivalec je moral biti popisan glede na naslov stalnega bivališča. V
primeru, da v času popisa ni bil prisoten oziroma je bil iz različnih razlogov odsoten (delo v
drugem kraju, šolanje, služenje obveznega vojaškega roka, potovanje, zdravljenje, začasno
delo v tujini, zaporna kazen itd.), je podatke posredovala njegova družina oziroma sorodniki
(Društveni i ekonomski razvoj …, 1982). Tako so bili poleg prebivalstva, ki v državi stalno
prebiva, vključeni tudi prebivalci, ki so bili v času popisa začasno odsotni v tujini, vključno z
njihovimi družinskimi člani, ki so z njimi v tujini živeli (Statistical Yearbook of Serbia 2005,
2005).
Popisi prebivalstva iz leta 1991 in leta 2002 oziroma 2011 tako med seboj niso popolnoma
primerljivi, saj so v skladu z mednarodnimi priporočili v popis prebivalstva leta 2002 poleg
oseb, ki imajo v državi prijavljeno stalno bivališče, že vključili tudi osebe, katerih delo
oziroma bivanje v tujini je bilo krajše od enega leta ter tuje državljane, ki so bili v času
izvajanja popisa na delu v Republiki Srbiji eno leto ali več. Za primerljivost podatkov
oziroma rezultatov popisa prebivalstva leta 1991 in 2002 so omenjene kriterije, ki so veljali
pri popisu prebivalstva leta 2002, naknadno ponovno uporabili pri rezultatih popisa
prebivalstva iz leta 1991. Prav tako je pri uporabi popisnih podatkov v Republiki Srbiji za
leto 1991 potrebno upoštevati, da popis ni bil v celoti izveden v občinah Bujanovac in
Preševo, ki se nahajata v Osrednji Srbiji, kot tudi ne na ozemlju Kosova in Metohije, kjer je
večinsko albansko prebivalstvo bojkotiralo popis. V primeru zgoraj omenjenih regij so tako
naknadno pridobili približne ocene števila prebivalcev, tako da skupno število prebivalcev
leta 1991 pravzaprav predstavlja rezultat dejansko popisanega skupnega števila prebivalcev in
ocenjenega števila albanskega dela prebivalstva, ki v popisu prebivalstva ni želel sodelovati
(Statistical Yearbook of Serbia 2005, 2005). Da bi izboljšali možnost za primerjanje
podatkov, je bilo število prebivalstva v popisih leta 1991 in leta 2002 izračunano po novi in
po stari metodologiji. Ob prilagoditvi podatkov iz popisa 2002 za metodologija popisa iz leta
1991 so bile v stalno prebivalstvo vključene vse osebe na delu oziroma bivanju v tujini
(neodvisno od dolžine bivanja), tuji državljani na delu oziroma bivanju v Srbiji pa so bili
izključeni (Djurdjev, Arsenović, Dragin, 2010, str. 125–126).
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Tako je na primer po metodologiji popisa iz leta 1991 v Vojvodini na dan 31. marca (kritični
trenutek popisa) živelo 2.013.899 prebivalcev, leta 2002 na dan 1. januarja (kritični trenutek
popisa) pa kar 2.098.779 oseb. Po metodologiji popisa iz leta 2002, ki je od tega leta tudi
edina veljavna, pa je v Vojvodini leta 1991 živelo 1.970.195 prebivalcev, kar pomeni v
primerjavi s predhodno metodologijo primanjkljaj za 43.704 oseb, oziroma 2,2 %, leta 2002
pa samo 2.031.992 prebivalcev, kar pomeni primanjkljaja za kar 66.787 oseb oziroma 3,2 %
celotnega prebivalstva. Za leto 1991 je preračunavanje po novi metodologiji možno, za popise
iz let 1971 in 1981 pa ne, je pa mogoče na posreden način, z uporabo raznih indirektnih
postopkov, preračunati in oceniti podatke obeh popisov. Pri vsakem primerjanju popisnih
podatkov pa je potrebno upoštevati, da je v teh dveh popisih število prebivalcev precenjeno za
najmanj 5 %, ker je prav desetletje med popisoma 1971 in 1981 tisti čas, ko je na začasnem
delu (daljšem od enega leta) v tujini bivalo največje število prebivalcev Srbije (Djurdjev,
Arsenović, Dragin, 2010, str. 126).
V skladu z mednarodnimi priporočili so v popisu prebivalstva leta 2011 na dan 30. septembra
(kritični trenutek popisa) prvič uporabili pojem običajnega prebivališča, kar pomeni, da je to
lahko bodisi stalno bodisi začasno prebivališče. Ključno merilo za določitev običajnega
prebivališča je bilo upoštevanje enoletnega prebivanja na naslovu tega bivališča (glede na
dejansko, uresničeno ali glede na nameravano prebivanje na tem naslovu). Skupno število
prebivalcev določenega območja tako vključuje osebe, ki so v času popisa dejansko prebivale
na tem območju neprekinjeno vsaj leto dni ali več pred popisnim obdobjem, pa tudi tiste
osebe, ki so na tem območju prebivale manj kot 12 mesecev, vendar pa so imele namen ostati
vsaj eno leto ali več. Ob tem je potrebno poudariti, da se o namenu trajanja prebivanja oseb s
stalnim prebivališčem sklepa, da nameravajo prebivati na naslovu stalnega bivališča vsaj eno
leto ali več, medtem ko se pri osebah z začasnim prebivališčem sklepa, da se namen trajanja
prebivanja nanaša na trajanje veljavnosti prijavljenega začasnega prebivališča. Prav tako so
bile v popis vključene osebe, ki so v obdobju izvajanja popisa začasno prebivale ali bile iz
kakršnihkoli drugih razlogov začasno odsotne izven Republike Srbije (poslovna potovanja,
počitnice, zdravljenje v tujini, študij itd.), vendar le v primeru, da gre za obdobje manj kot
enega leta. Osebe, ki so med jugoslovansko vojno pobegnile iz bivših republik nekdanje
Jugoslavije ter notranje razseljene osebe, ki so prebegnile iz Kosova in Metohije, so bile prav
tako vključene v popis celotne populacije, po istih pravilih. Podatki o etničnih in kulturnih
značilnostih prebivalstva so bili zbrani na podlagi izjave posameznika, ki se je lahko opredelil
za določeno narodno pripadnost, veroizpoved in materni jezik. Po ustavi je popisana oseba
lahko tudi odklonila odgovor na vprašanje o etnični oziroma narodnostni pripadnosti. Podatke
za osebe, mlajše od 15 let, so posredovali njihovi starši, posvojitelji oziroma skrbniki
(Statistical Yearbook of Serbia 2015, 2015).
Ob primerjanju podatkov o številu prebivalstva po posameznih naseljih je potrebno
upoštevati, da so bili begunci iz bivših republik SFRJ pri popisu leta 2002 registrirani kot
stalni prebivalci Republike Srbije in vpisani kot prebivalci naselij, kjer so bili nastanjeni.
Obratno pa begunci iz Kosova in Metohije niso bili registrirani kot stalni prebivalci naselij na
območju Osrednje Srbije in Vojvodine, temveč so bili popisani kot v kraju popisa začasno
navzoče osebe (Djurdjev, Arsenović, Dragin, 2010, str. 125–126).
Poleg sprememb v metodologiji popisovanja prebivalstva v popisih je prišlo do sprememb
tudi v statistično teritorialnih enotah. Rezultate popisa prebivalstva 2011 so prvič predstavili v
skladu z uredbo o nomenklaturi statističnih teritorialnih enot, ki po upravni delitvi od 1. julija
2011 obsega dve funkcionalni ozemlji s skupno petimi regijami: Srbija-Sever (Vojvodina in
glavno mesto Beograd) in Srbija-Jug (Šumadija in Zahodna Srbija, Južna in Vzhodna Srbija
9

ter Kosovo in Metohija). Vsaka izmed regij je sestavljena iz številnih okrajev, v okviru
katerih so razvrščene občine (Raduški, 2013).
Karta 1: Statistično-teritorialne enote v Republiki Srbiji po regijah in okrajih oziroma
občinah.

Vir: Census Atlas 2011, 2014.
Poleg statistično demografskega okvirja in preučevanju razlik v etnični sestavi Vojvodine,
kjer je bila uporabljena tudi »Etnička karta današnje teritorije Vojvodine« iz leta 2004
avtorjev Saše Kicoševa in Karolya Kocsisa oziroma prevladujočih demografskih kazalcev,
razloženih s pomočjo strokovne geografske literature, je s pomočjo izbrane literature izdelan
tudi regionalno geografski oris Vojvodine, ki je razdeljen na fizičnogeografski in
družbenogeografski del. Pri izdelavi geografskega orisa so uporabljene predvsem knjige
»Geografija Jugoslavije I« avtorja Dragana P. Rodića, »Države sveta 2000« avtorja Karla in
Marjete Natek, »Enciklopedija Slovenije«, kjer sta sestavek o Vojvodini napisala Janko
Pleterski in Mirko Pak ter učbenik za predmet Geografija Evrope »Geografija Balkana in
njegovega obrobja« iz leta 2015 avtorja Jerneja Zupančiča. Uporabljena je tudi preostala
razpoložljiva literatura, večinoma v tujem jeziku, ki se nanaša na obravnavano območje, med
drugim tudi številni spletni viri, geografski atlasi in strokovni članki iz geografskih publikacij.
Pri opredelitvi zgodovinskega razvoja Vojvodine in spreminjanja etnične sestave v pokrajini
skozi zgodovino je bila uporabljena številna strokovna zgodovinska in geografska literatura,
med drugim knjiga »Nemirni Balkan« avtorja Ignacija Vojeta, monografija »Vojvodina«
avtorjev Pavla Tomića in ostalih ter knjiga Jožeta Pirjevca »Jugoslovanske vojne 1991–
2001«.
Svetovni splet sicer ponuja številne informacije in statistične podatke o poteku dogodkov ob
razkroju Jugoslavije, vendar pa je pri uporabi tovrstnih virov potrebna določena stopnja
kritične previdnosti, saj so številni podatki nenatančno podani in so zato za potrebe
diplomskega dela služili le kot osnovni reprezentativni okvir spoznavanja problematike
spreminjanja prebivalstva v Vojvodini.
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2. GEOGRAFSKI ORIS SRBIJE
Republika Srbija sodi med države Jugovzhodne Evrope, torej robnega dela evropske celine
oziroma Zahodnega Balkana, čeprav bi lahko namesto omenjenega izraza uporabili tudi izraz
»neintegrirana Evropa«, ki pravzaprav zajema vse države na tem območju, ki so del procesa
vključevanja držav v Evropsko Unijo, s tem da je Hrvaška že postala polnopravna članica leta
2013 (Zupančič, 2015, str. 15), medtem ko je Republika Srbija januarja 2014 uradno
pristopila k pogajanjem za članstvo v integraciji, v katero naj bi bila po najbolj optimističnih
napovedih sprejeta leta 2020, realno gledano pa še kasneje (Evropska Unija, 2016).
Karta 2: Karta Srbije in avtonomne pokrajine Vojvodine.

Vir: Cartes de la Yougoslavie, 2016. Priredil Klemen Lebar.
Srbija je celinska država, brez dostopa do morja. Na zahodu meji z Republiko Bosno in
Hercegovino ter Republiko Hrvaško, na severu z Republiko Madžarsko, na vzhodu z
Republikama Romunijo in Bolgarijo, na jugu z Republiko Makedonijo in na jugozahodu z
Republiko Črno Goro. Na jugu države se sicer nahaja tudi delno priznana neodvisna
Republika Kosovo, ki dodatno meji še na Republiko Albanijo. Celotna dolžina meja meri
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2.358,3 km, od tega je 1.609,4 km kopenskih meja (68,2 %) in 748,9 km vodnih (po rekah,
jezerih) meja (31,8 %), od tega 382,8 km z Bosno in Hercegovino, 367,1 km z Bolgarijo,
259,3 km s Hrvaško, 174,4 km z Madžarsko, 273 km z Makedonijo, 244,1 km s Črno goro,
546,5 km z Romunijo in 111,1 km z Albanijo, če upoštevamo Kosovo in Metohijo kot del
Republike Srbije (Zakon o prostornom …, 2010). Površina Srbije skupno zavzema 88.361
km2 (brez Republike Kosovo 77.474 km2). V smeri sever-jug se razteza v skupni dolžini 488
km, medtem ko se v smeri vzhod-zahod razteza v dolžini 309 km (Serbia, 2013).
Zakonodajno oblast ima v Republiki Srbiji Ljudska skupščina (»Narodna skupština«), ki jo
sestavlja 250 poslancev, izvoljenih na vsake štiri leta na splošnih volitvah. Po ustavi sta v
okviru Republike Srbije dve avtonomni pokrajini. Vojvodina, ki obsega ravninski severni del
Srbije, vodita pa jo 120-članska Skupščina (»Skupština«) in Izvršni svet (»Izvršno veće«) ter
Kosovo in Metohija, ki obsega jugozahodni del Srbije (Natek, 2004, str. 171). Prehodna
kosovska vlada je sicer 17. 2. 2008 enostransko razglasila neodvisnost od Srbije, ki
neodvisnosti še danes ne priznava in se je preimenovala v Republiko Kosovo, ki jo na eni
strani priznava večina držav članic Evropske Unije, med drugim tudi Slovenija in Združene
Države Amerike, na drugi strani pa je ne priznavajo Rusija, Slovaška, Romunija, Španija,
Kitajska in številne druge (Kosovo je …, 2008).
Ob popisu prebivalstva leta 2011 je v Srbiji (brez Kosova in Metohije) živelo 7.186.862
prebivalcev, kar je 311.139 manj kot leta 2002, predvsem kot posledica negativnega
naravnega prirastka, odseljevanja in bojkota albanske nacionalne manjšine v treh občinah na
jugu Srbije. Največji število in delež predstavljajo Srbi (5.988.150 oseb; 83,3 %), ki govorijo
srbski jezik in pišejo v cirilici, le ponekod v latinici. Po število in deležu jim sledijo Madžari
(253.899 oseb; 3,5 %), Romi (147.604 oseb; 2,1 %) in Bošnjaki (145.278 oseb; 2,0 %),
medtem ko je delež ostalih narodnosti manjši od 1 % (Hrvati: 57.900 oseb; 0,8 %, Slovaki:
52.750 oseb; 0,7 %, Črnogorci: 38.527 oseb; 0,7 %, Vlahi: 35.330 oseb; 0,5 % itd.).
Slovencev je v Srbiji 4.033, kar predstavlja 0,056 % skupnega prebivalstva Srbije. Egipčani,
Aškali, Čehi, Judje in drugi so bili popisani v kategoriji ostalih narodnosti (17.558; 0,2 %).
Oseb, ki se po ustavni pravici niso želeli nacionalno opredeliti, je bilo 160.346 (2,2 %),
medtem ko je bilo število popisanih oseb glede na regionalno pripadnost (Vojvodinec,
Šumadijec, Beograjčan, Novi Sadčan, itd.) 30.771 (0,4 %). Za 81.740 oseb (1,1 %) nacionalna
pripadnost ni bila znana (Raduški, 2013).
Etnična struktura Srbije je na njenem severnem delu precej bolj heterogena (2,8 milijona
Srbov; 77,8 %) od južnega dela (3,2 milijona Srbov; 88,8 %). Severni del v etničnem smislu
sestavljata dve diametralno nasprotni regiji, saj je Beograjska regija etnično izrazito bolj
homogena z 1,5 milijona Srbov (90,7 %), delež ostalih narodnosti pa je z izjemo Romov (1,7
%) in Črnogorcev (0,6 %) manjši od 0,5 %. Na drugi strani je vojvodinska regija etnično
izredno raznolika in predstavlja mozaik različnih ljudstev, religij, jezikov in kultur. Srbi
tvorijo več kot dve tretjini od skupno 1.931.809 prebivalcev (1.289.635; 66,8 %). Madžari so
največja narodna manjšina po številu in deležu prebivalcev (251.136; 13 %), sledijo jim
Slovaki (50.321; 2,6 %), Hrvati (47.033; 2,4 %), Romi (42.391; 2,2 %), Romuni (25.410; 1,3
%) in Črnogorci (22.141; 1,2 %), medtem ko preostale etnične manjšine predstavljajo manj
kot 1 %. Visoka sta tudi število in delež narodnostno neopredeljenih (81.018; 4,2 %), 28.567
oseb (1,5 %) pa se je opredelilo glede na regionalno pripadnost. Slovencev je v Vojvodini
1.815, kar predstavlja 0,09 % (Raduški, 2013).
Južna Srbija je sicer etnično precej bolj homogeno ozemlje, obe regiji pa se med seboj ločita
po različni stopnji etnične raznolikosti. Regija Šumadije in Zahodne Srbije ima značilno
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bimodalno etnično strukturo, saj Srbi (88,6 %) skupaj z Bošnjaki oziroma Muslimani (7,7 %)
predstavljajo kar 96,3 % celotnega prebivalstva v regiji, medtem ko je delež ostalih narodnosti
izredno majhen. Za regijo Južna in Vzhodna Srbija je značilna bolj razpršena etnična
struktura, saj je poleg Srbov (89,1 %) pomemben še delež Romov (3,7 %), Vlahov (2,1 %),
Bolgarov (1 %) in Makedoncev (0,2 %). Za regijo Kosovo in Metohija ni znanih podatkov
(Raduški, 2013).
Po verski pripadnosti v Srbiji največji del pripada pravoslavni veroizpovedi, v Vojvodini pa
poleg pravoslavni še katoliški veroizpovedi. Avtokefalna srbska pravoslavna cerkev s
patriarhom v Beogradu obstaja že od leta 1219 in je pomembno vplivala ter prispevala k
ohranitvi srbske narodne identitete. Poleg Srbov se med pripadnike pravoslavne vere štejejo
tudi Romuni, Bolgari in velika večina romskega prebivalstva. Prisotni so še pripadniki
muslimanske vere (Albanci, Bošnjaki, Muslimani, Goranci in del Romov), katoličani
(Madžari, Hrvati, Bunjevci, Šokci, Slovenci, del Jugoslovanov, Slovakov in Romov) in
protestanti (Slovaki, del Srbov, Madžarov in Nemcev), medtem ko so druge veroizpovedi
manj zastopane. Velik je tudi delež neverujočih oziroma ateistov (Stanovništvo, jezik …,
2016; Popis stanovništva, domaćinstava …, 2011).
Republika Srbija je od nekdanje Socialistične federativne republike Jugoslavije podedovala
velike razlike v gospodarski razvitosti med Vojvodino in širšim urbanim območjem
Beograda, kjer je tudi sicer zgoščen velik del gospodarskih dejavnosti ter ostalih gospodarsko
nerazvitih območij Kosova in Metohije ter večjega dela južnega oziroma vzhodnega dela
Srbije (Natek, 2004, str. 173).

13

3. GEOGRAFSKI ORIS VOJVODINE
Avtonomna pokrajina Vojvodina zavzema prostor med 44o 38' in 46o 10' severne geografske
širine ter 18o 10' in 21o 15' vzhodne geografske dolžine.
Nahaja se na severnem delu Republike Srbije in zajema območje, ki meri 21.506 km2, kar
predstavlja 24,34 % ozemlja Republike Srbije (88,361 km2 skupaj s Kosovom in Metohijo).
Vojvodina na severu meji z Madžarsko, na zahodu s Hrvaško, na jugozahodu z Bosno in
Hercegovino, na vzhodu z Romunijo in na jugu s Osrednjo Srbijo. Glede na njene reliefne
značilnosti ni izolirana pokrajina, temveč se na vse strani odpira proti državam, na katere
meji. Največje in hkrati tudi najbolj poseljeno mesto je Novi Sad, ki je administrativno in
upravno središče pokrajine (AP Vojvodina, 2016).
Karta 3: Karta Vojvodine.

Vir: Zidna školska karta Vojvodine, 2016.
3.1. FIZIČNOGEOGRAFSKI ORIS
Ozemlje Vojvodine prečkajo tri velike plovne reke Donava, Sava in Tisa, ki ga delijo na tri
regije, Bačko, Banat in Srem (Djurdjev, Arsenović, Dragin, 2010, str. 125). Vojvodina v
celoti leži v ravninskem območju Panonske nižine, kjer se nahajajo obsežni puhlični platoji
(Srem, Bačka) in široke aluvialne ravnine ob rekah, vzhodno od reke Tise pa se nahaja
ravninski Banat. Nadmorska višina ne presega 130 m, razen v delu med Donavo in Savo, kjer
se v severnem delu Srema nahaja okoli 60 km dolgo hribovje Fruška gora (539m), z najvišjim
vrhom Crveni čot (539 m) in Vršački breg v pokrajini Banat, ki je del Vršačkih planin z
najvišjim vrhom Gudurički vrh (641 m), ki je hkrati tudi najvišja točka v Vojvodini (AP
Vojvodina, 2016).
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Karta 4: Karta nadmorskih višin površja.

Vir: Bertić in sod., 1988, str. 72. Priredil Klemen Lebar.
Večino površja Vojvodine sestavljajo rodovitne puhlične planote in nižinske terase, razrezane
v široke aluvialne ravnine rek Donave, Save, Tise in manjših pritokov, ki so bile zaradi
mokrotnosti in nevarnosti poplav do druge polovice dvajsetega stoletja neprimerne za
poselitev in kmetijske dejavnosti (Enciklopedija Slovenije, 2000, str. 340).
Aluvialne ravnine ob rekah predstavljajo najnižje in morfološko najmlajše dele Panonske
nižine. Sestavljajo jih fini rečni nanosi gline, peska in puhlice. Korita rek so plitva, aluvialne
višine ravnin pa nizke. Obsežne površine aluvialnih ravnin so porasle s hidrofilno vegetacijo
in so nerodovitne, čeprav so del teh površin že od 18. stoletja dalje z načrtnimi izsuševalnimi
deli in regulacijo rek (gradnja kanalov in bočnih nasipov) spremenili v rodovitne površine
(Rodić, 1979, str. 150). Kmetijsko neugodna so tudi manjša peščena območja, ki so zdaj
večinoma poraščena in ponekod obdelana (Enciklopedija Slovenije, 2000, str. 340).
Pokrajina Banat, ki se nahaja med rekama Tiso in Donavo ter obronki Karpatov, je največja
pokrajina v Vojvodini. Iznad puhličnega površja se dvigajo med 399 m in 641 m visoke
Vršačke planine (Enciklopedija Slovenije, 2000, str. 340).
Vršačke planine, imenovane tudi Vršački Breg, so osamelci, ki so visoki ali dvignjeni ostanek
kopne panonske mase (Zupančič, 2015, str. 43) in se dvigajo v smeri vzhod-zahod sredi
Panonske nižine v jugovzhodnem delu pokrajine Banat. Njihova skupna površina meri 170
km2, od tega 122km2 v Srbiji in 48km2 v Romuniji (Vršačke planine, 2016). Podobno kot
Fruška Gora, so tudi Vršačke planine del ostankov otokov nekdaj obsežnega Panonskega
morja. Osnovno maso planin sestavljajo metamorfne kamnine paleozojske starosti, na
pobočjih pa so neogenski (glina in pesek) in pleistocenski sedimenti (puhlica). Severna
pobočja so strma, medtem ko se južna pobočja postopoma spuščajo v bolj uravnane površine,
ki so sestavljene iz aluvialnih in diluvialnih nanosov, kjer so zasajeni vinogradi. Poleg
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najvišjega vrha Gudurički vrh (641 m) so večji vrhovi še Lisičija glava (590 m), Đakov vrh
(449 m) in Vršačka kula (399 m) (Vršačke planine, 2016).
Razen okrog 300 km2 velike Deliblatske peščare v južnem delu Banata in najnižjih obrečnih
aluvialnih ravnin ob sotočju rek Donave in Tise je zemlja zelo rodovitna (Enciklopedija
Slovenije, 2000, str. 340). Deliblatska peščara, imenovana tudi banatska peščara, se razširja v
smeri severozahod-jugovzhod in je dolga okoli 60 km, široka pa med 15 km in 20 km. Tako
kot puhlične planote so tudi peščena območja oziroma območja premikajočega se peska
(»peščare«) element eolskega reliefa oziroma delovanja vetra. Pesek se je tu nalagal v času
pleistocena in je po strukturi čist. Značilne oblike so peščene sipine, nastale zaradi vetrnih
nanosov prevladujočih vzhodnih vetrov (»košava«), ki potekajo v isti smeri kot celotno
peščeno območje in dosežejo dolžino do 750 m. Višina sipin od dna do vrha je okoli 20 m,
posamezni obrobni dvignjeni peščeni griči pa dosežejo višine med 50 m in 60 m. Do 19.
stoletja se je pesek premikal (»živi pesek«), zato so na širšem območju načrtno posadili travno
in gozdno vegetacijo. Na robu peščenega območja so zasajeni sadovnjaki in vinogradi,
problem pa predstavlja predvsem pomanjkanje vodnega vira, saj se ta nahaja na globini med
40 m in 50 m. Deliblatsko peščaro na severnem robu z vseh strani obdaja banatski puhlični
plato (Rodić, 1979, str. 150–154).
Karta 5: Geomorfološka karta Vojvodine.

Vir: Hadžić in sod., 2005; cv: Bukurov, B., 1972. Priredil Klemen Lebar.
Bačka je razen širokih aluvialnih ravnin ob Donavi in Tisi ter peščenih območij na severnem
delu pokrajine, ki so večinoma že kultivirana, prekrita z zelo rodovitno puhlico. Proti jugu
nagnjeno površje obrobljata v južnem delu reka Donava in Fruška gora, ob kateri se je na
njenem vzhodnem robu ob trdnjavi razvil Petrovaradin in še pozneje Novi Sad, ki je največje
mesto in upravno središče Vojvodine (Enciklopedija Slovenije, 2000, str. 340).
Reke Tamiš, Begej, Brzava in druge so razrezale površje na več puhličnih planot (platojev),
najizrazitejši med njimi je 128 m visoki Titelski breg nad reko Tiso (Enciklopedija Slovenije,
2000, str. 340). Nahaja se na jugovzhodnem delu pokrajine Bačka, severno od stičišča rek
Tise in Donave oziroma na meji s pokrajino Banat in predstavlja najvišjo točko v pokrajini. V
preteklosti je bil Titelski breg povezan skupaj z Bačkim puhličnim platojem, vez pa je bila s
procesom erozije in denudacije prekinjena. Razteza se v smeri severozahod-jugovzhod in je
dolg 18 km ter širok 7,5 km. Iznad reke Tise se dviga 60 m visok in strm odsek, ki je nastal z
nalaganjem obsežnih nanosov eolskega materiala v obliki puhlice, ki so jih na to območje
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prinesli in odlagali prevladujoči vzhodni in zahodni vetrovi. Značilnosti površja Titelskega
brega se kažejo tudi v pojavu številnih vrtač, ki jih okoli 26 na km2. Na skrajnem severnem
delu Bačke se nahaja Bačko ali Subotiško peščeno območje (»Bačka peščara«) in zajema
območje velikosti približno 54 km2. Za razliko od banatske peščare sipine na tem območju
niso tako izrazite. Tudi pesek ni čist, temveč je pomešan z muljem in puhlico, nastal pa je z
rečnimi nanosi rek Donave in Tise ter starejših jezerskih nanosov. Od 19. stoletja dalje so
površino peščenega območja načrtno zasajali z gozdno in travno vegetacijo, danes pa na
njenih robovih prevladujejo sadovnjaki. Na južnem delu bačkega peščenega območja se
razteza Bački ali »Telečki« puhlični plato, ki ga obkroža istoimenska obsežna nižinska
puhlična terasa. Nagnjena je od severa proti jugu in obsega površino približno 2.800 km2.
Puhlica je na tem območju ponekod naložena preko močvirnate površine, zato je pri dnu
prisotna glina. Nastanek sega v obdobje na prehodu iz srednjega v zgornji pleistocen (Rodić,
1979, str. 152–154).
Srem med Donavo in Savo se od 60 km dolge in 15 km široke Fruške gore na severu spušča
do reke Save in njene aluvialne ravnine na jugu. Ravninski del Srema je rodovitno kmetijsko
območje, znano predvsem po pridelavi koruze in svinjereji (Enciklopedija Slovenije, 2000,
str. 340). Fruška gora je del skupine osamelcev oziroma skrajnih ostankov zunanjega roba
notranjih Dinaridov na njihovem vzhodnem delu, tako imenovanih »ostrvskih planin«.
Zgrajena je iz različnih kamnin, njeno kompleksno geološko sestavo pa najbolj zastopajo
paleozojski skrilavci in apnenci iz mezozoika. Pobočja so zgrajena iz neogenskih sedimentov
in pleistocenskih plasti puhlice, ki ponekod segajo do nadmorske višine 400 m. Na višjih
delih je večinoma poraščena z gozdom, na njenih rahlo uravnanih južnih puhličnih pobočjih
pa so njive in žitna polja ter zasajeni sadovnjaki in vinogradi (Rodić, 1979, str. 148–149).
Fruška gora je bila razglašena za narodni park, na seznamu naravne dediščine Unesca pa so
tudi druga območja v Vojvodini (Stari Ras, Obedska bara, Ludoško jezero in Carska bara)
(Enciklopedija Slovenije, 2000, str. 340). Južno in severno od Fruške gore se razprostira
sremski puhlični plato, njegovi deli segajo tudi na ozemlje sosednje Hrvaške do Vukovarja.
Severna stran je bolj strma od južne. Na južni strani platoja se puhlični nanosi nadaljujejo v
sremsko nižinsko puhlično teraso, medtem ko je Fruška gora v preteklosti predstavljala
naravno oviro za nadaljnje širjenje puhlice na severne dele pokrajine (Rodić, 1979, str. 153).
Podnebje v Vojvodini je zmerno celinsko, z mrzlimi in relativno suhimi zimami ter toplimi in
vlažnimi poletji, z nekaterimi lokalnimi posebnostmi. Značilen je velik temperaturni razpon
ekstremnih vrednosti, še posebno razlika med povprečno najvišjo temperaturo v juliju
(povprečna mesečna temperatura + 21,4° C) in povprečno najnižjo temperaturo v januarju
(povprečna mesečna temperatura – 1.3° C). Povprečna letna temperatura zraka je + 11° C, kar
je hkrati tudi povprečna temperatura zraka v spomladanskih mesecih (AP Vojvodina, 2016).
Srednje januarske temperature se dvigajo do + 2° C, srednje letne so okrog + 10,3° C (Novi
Sad) (Enciklopedija Slovenije, 2000, str. 341). Značilnost podnebja v Vojvodini so tudi velika
kolebanja temperature med dnevom in nočjo, saj se še posebej v poletnih mesecih čez dan
zrak močno segreje, ponoči pa občutno ohladi. Na velike temperaturne razlike najbolj
vplivajo relief, sestava tal in vegetacija. Ravne, peščene in travnato stepske površine se tekom
dneva hitro in močno segrejejo, ponoči pa podobno hitro ohladijo. Dnevne temperaturne
amplitude zato v poletnem času velikokrat presežejo 20° C (Rodić, 1979, str. 173).
Letno pade od 500 mm do 800 mm padavin. Razporejene so razmeroma enakomerno,
nekoliko manj jih je le pozimi (februar), precej več pa pozno spomladi (maj), poleti (junij) in
jeseni (oktober). Najmanj padavin pade na nekaterih delih Bačke in Banata (500 mm do 600
mm), v bolj sušnih letih so bile zabeležene vrednosti manjše tudi od 400 mm. Količina
padavin narašča od osrednjega dela Panonske nižine od severa proti jugu in nadalje od zahoda
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proti vzhodu. Največ padavin pade v jugovzhodnem (Vršačke planine) in jugozahodnem delu
(Fruška gora) Vojvodine (Rodić, 1979, str. 174), kjer lahko letna količina padavin doseže tudi
do 900 mm (Tomić in sod., 2002, str. 24).
Njive predvsem v sušnih obdobjih tudi namakajo. V jugovzhodnem delu Vojvodine piha v
hladni letni dobi veter »košava«, ki je močan in mrzel veter vzhodnih smeri, na severu
Vojvodine pa severnik (»severac«) (Enciklopedija Slovenije, 2000, str. 341).
Vojvodinske reke odtekajo v Črno morje. Reka Donava je na zahodu in jugu mejna reka, 588
km teče po ozemlju Vojvodine in je plovna v celotni dolžini toka. Reka Sava teče po mejnem
ozemlju Vojvodine in Osrednje Srbije v skupni dolžini 206 km, tok reke Tise v Vojvodini je
dolg 168 km, tok reke Tamiš 118 km, tok reke Begej pa 75 km. Če se po obilnem deževju
pojavi visoka voda na vseh rekah, se dvigne talna voda, ob sotočjih zato pogosto prihaja do
poplav. Za plovbo, namakanje kmetijskih zemljišč in oskrbo z vodo je bil zgrajen 237 km
dolg kanal med Donavo (pri Batini), Tiso in Donavo (pri Banatski Palanki). V Bački je 420,8
km plovnih prekopov, v Banatu pa 518,4 km (Enciklopedija Slovenije, 2000, str. 341). Jezera
v obrečnih ravninah so večinoma ostanki rečnih okljukov ali pa delovanja vetrne erozije,
največja in najbolj znana so približno 8 km dolgo Palićko jezero, s površino 4,6 km2, manjše
Ludoško jezero, s površino 2.5 km2, ki je največja postaja ptic selivk v jugovzhodni Evropi in
Rusandsko jezero, s površino več kot 4 km2, ki ima zaradi večje vsebnosti soli (40 ‰ – 60 ‰)
in broma tudi zdravilne lastnosti (Tomić in sod., 2002, str. 30; Enciklopedija Slovenije, 2000,
str. 341).
Rusandsko jezero v pokrajini Banat v bližini Zrenjanina je rečno jezero, ki je nastalo v
opuščenem meandru reke Tise in je široko do 400 m ter globoko okoli 1 m. Palićko jezero leži
med Bačko peščaro in Bačkim puhličnim platojem. Sprva so ga uvrščali med rečna jezera, ki
naj bi nastalo v opuščenem koritu reku Donave. Kasneje je bilo ugotovljeno, da je nastalo v
kotanji z neprepustnim dnom (kompaktna glina) in s poglabljanjem Bačke peščare kot
posledica delovanja vetrne erozije. Napaja se s podzemnim pritokom vode in padavinami, ker
pa je pritok vode neznaten, sta nivo jezerske gladine in skupna površina vode v stalnem
upadanju. Ludoško jezero je podobnega nastanka kot Palićko jezero in leži v njegovi
neposredni bližini (Rodić, 1976, str. 245-246). Mnoga rečna jezera so bila spremenjena v
barja in močvirja. S površino nad 200 km2 sodijo Obedska bara v Sremu med večja mokrišča
v Panonski nižini, kjer se ohranjata flora in favna avtohtonih vrst na tem območju (Zupančič,
2015, str. 67).
Reke Donava, Tisa in Sava sestavljajo vozlišče notranjih plovnih poti po ozemlju avtonomne
pokrajine Vojvodine. Reka Donava s svojimi pritoki je najpomembnejša plovna pot med njimi
in pomeni hkrati tudi največji hidrografski potencial Srbije in Vojvodine. Zaradi njenega
gospodarskega in strateškega pomena je reka Donava uvrščena med prednostne naloge Panevropskih prometnih koridorjev oziroma tako imenovanega Koridorja VII (AP Vojvodina,
2016).
Vegetacija pokrajine je zaradi obsežnih obdelanih kmetijskih površin močno spremenjena.
Naravna vegetacija se je ohranila le na nekaterih območjih s peskom, kjer uspevajo značilne
stepske rastline, kot so vrste rodu bilnic, spomladanski zajčji mak in tankolistna potonika, ter
na slaniščih, kjer uspevajo slanoljubne rastline. Gozdovi na Fruški gori in okrog Vršca so
listopadni (hrast, srebrna lipa, robinija), na peščenih območjih so antropogeno zasajeni topoli
in robinija (Enciklopedija Slovenije, 2000, str. 341). Na puhličnih platojih Vojvodine je
naravno rastje stepa, v vlažnejših delih ravnin ob rekah pa listnati gozd (dob, brest, topol,
vrba) (Natek, 2004, str. 170). Skupna površina gozda in grmičevja je 175.136,5 ha oziroma
8,10 % celotne površine Vojvodine, od tega je gozda za 140.717,68 ha oziroma 6,51 %.
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Največji delež je v lasti države (96,07 %), preostali del pa je v zasebni lasti (3,96%)
(Vojvodinašume, 2016)
3.2. DRUŽBENOGEOGRAFSKI ORIS
Vojvodina je vodilna kmetijska regija v državi, predvsem po zaslugi visokokakovostne
sestave tal in izjemno rodovitnih prsti, visokih proizvodnih možnosti, bogastva vode in
reguliranega vodnega režima s prevladujočim zmerno celinskim podnebjem. Zajema več kot
1,75 milijona ha kmetijskih zemljišč, kar predstavlja približno 34 % kmetijskega območja
Srbije, medtem ko njive in vrtovi pokrivajo skoraj polovico obdelovalne zemlje Srbije (AP
Vojvodina, 2016). Kmetijske površine zavzemajo 83 % vsega ozemlja Vojvodine (njive 88,1
%, travniki 1,8 %, pašniki 6,8 %, sadovnjaki 0,9%, vinogradi 0,7 %, ostalo 1,7 %)
(Enciklopedija Slovenije, 2000, str. 342). Najpomembnejša kmetijska območja so puhlični
platoji Vojvodine, kjer je prst (stepska črnica ali černozjom) tudi najbolj rodovitna, ravnine
vzdolž večjih rek (obrečna prsti in gleji) in ob gričevnatem obrobju Panonske kotline (rjave
prsti in psevdogleji). Vojvodina je že v preteklosti veljala za žitnico Jugoslavije, predvsem na
območju Bačke in Srema (pšenica), drugod je pomembnejša pridelava koruze (Natek, 2004,
str. 173). Drugi pomembnejši pridelki so krompir, oves in ječmen, od industrijskih rastlin pa
sladkorna pesa, sončnice, oljna repica in soja, kjer v Vojvodini proizvedejo več kot 90 %
celotne proizvodne v Srbiji (AP Vojvodina, 2016). Sadjarstvo je najbolj razvito na
gričevnatem obrobju Panonske nižine (slive, jabolka, hruške, breskve in nektarine, višnje in
češnje). Za majhne kmetije je zelo pomembno pridobivanje jagodičevja, predvsem malin in
jagod. Med glavna vinogradniška območja v Vojvodini sodijo Fruška gora in Vršačke Planine
ter peščena območja v severni Bački (Natek, 2004, str. 173). V živinorejski panogi je
najpomembnejša svinjereja, predvsem v Banatu in Sremu (Enciklopedija Slovenije, 2000, str.
342).
Industrija je imela v nekaterih državah bivše Jugoslavije (predvsem Srbija, deloma tudi
Hrvaška ter Bosna in Hercegovina) tudi zaradi političnih okoliščin značaj strateške
gospodarske panoge, kar je kljub mednarodni osamitvi ob koncu devetdesetih let dvajsetega
stoletja in na začetku enaindvajsetega stoletja začasno prinašalo celo določeno prednost.
Vendar pa so številne industrijske panoge po razpadu socialistične ekonomije doživele
precejšen šok, ki je bil pogojen tudi z vstopom na odprto globalno tržišče. Tako je večina
stare socialistične industrije propadla, krepitev terciarnih panog pa je bila bolj posledica
omenjenega propada kot pa strukturnih sprememb v razmerju med proizvodnim in storitvenim
sektorjem. Novi industrijski obrati, do neke mere pa tudi tisti, ki so se na nove razmere dovolj
hitro in uspešno prilagodili, nastajajo oziroma obratujejo predvsem na podlagi nizko cenovne
delovne sile, poseben problem pa predstavljata tudi degradacija okolja v povezavi z nizko
stopnjo inovacij in pomanjkanja visoke tehnologije (Zupančič, 2015, str. 247–248).
Pri Kikindi v severnem delu Vojvodine pridobivajo manjše količine zemeljskega plina in
nafte, ki sta edini pomembnejši rudni bogastvi v pokrajini (Natek, 2004, str. 173). Premog
(rjavi in lignit) pri Vrdniku in lapornati apnenec sta omogočila razvoj industrije v pokrajini. V
širši okolici Zrenjanina so prav tako nahajališča nafte in zemeljskega plina. V višjih legah
gozdnate in na nižjih pobočjih z vinogradi zasajene Vršačke planine pridobivajo granit za
gradbeni material (Enciklopedija Slovenije, 2000, str. 340).
Po letu 2000 se razmere v industriji sicer izboljšujejo, vendar še vedno dosegajo komaj
polovico proizvodnje iz leta 1990. Po sprejetju Zakona o privatizaciji (junij 2001) so začeli s
hitrejšim lastninskim preoblikovanjem podjetij (privatizacija), a so ključne gospodarske
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panoge še vedno v lasti države. Največ industrije je na širšem območju Beograda in Novega
Sada, kjer se je industrializacija začela ob koncu devetnajstega stoletja, v drugih delih Srbije
pa se je industrija večinoma razvijala šele po drugi svetovni vojni (Natek, 2004, str. 173).
Najbolj razvite industrijske panoge so prehranska (razvita v večini občinskih središč: Novi
Sad, Zrenjanin, Subotica, Sombor, Sremska Mitrovica, Vršac, Pančevo, Vrbas, Bečej, Kovin,
Bela Crkva, Senta, idr.), kemična (Subotica, Novi Sad, Bačka Palanka, Pančevo, Zrenjanin),
tekstilna industrija (Sombor, Senta, Bačka Palanka, Ruma, Pančevo, Vršac, Bela Crkva) in
petrokemična industrija (Novi Sad in Pančevo), pomembnejše pa še strojna (Novi Sad, Vršac,
Kikinda in Sombor), steklarska (Pančevo), kovinska (Novi Sad, Subotica, Stara Pazova,
Zrenjanin, Sremska Mitrovica), elektrotehnična (Subotica, Bačka Palanka in Novi Sad) in
gradbena industrija (Enciklopedija Slovenije, 2000, str. 342). Gospodarstvo avtonomne
pokrajine Vojvodine proizvede skoraj tretjino bruto domačega proizvoda Republike Srbije,
medtem ko bruto domači proizvod na prebivalca presega republiško povprečje (AP
Vojvodina, 2016).
Prometna povezanost s preostalimi mejnimi državami in glavnim mestom Srbije Beogradom
je dobra, daleč najbolj razvit pa je cestni promet. Najpomembnejše cestne povezave so
Evropska pot (E-70), del panevropskega koridorja X z nadaljevanjem v Beograd in v Vršac,
ki meji z Romunijo ter cesta E-75, ki je del kraka XB (Beograd–Budimpešta). Najbolj
intenzivni prometni tokovi so tako potniški kot tudi tovorni med večjimi urbanimi središči, še
zlasti pa na relaciji Novi Sad–Beograd–Pančevo (AP Vojvodina, 2016). Na območju
Vojvodine poteka skupaj 6381 km cest, od katerih jih je 1563 km magistralnih in 1797 km
regionalnih cest, asfaltiranih cest pa je 5288 km (Enciklopedija Slovenija, 2000, str. 342).
Železniško omrežje v Vojvodini zajema 1.735 km železniških prog, kar predstavlja približno
45 % celotne dolžine železniških prog v Republiki Srbiji. Največje število vlakov v notranjem
prometu vozi na relaciji Beograd–Novi Sad–Subotica, ki ima hkrati tudi velik potencial za
mednarodni promet (Beograd–Budimpešta). Komercialni potencial in pomen ima tudi
železniška proga Beograd–Šid, ki vozi v smeri Hrvaške in Slovenije ter pokrajino povezuje s
Srednjo Evropo (AP Vojvodina, 2016). V Srbiji imajo železnice večji pomen predvsem pri
medregionalnih izmenjavah, vendar so vse, z izjemo glavne balkanske železniške
transverzale, večinoma zastarele in počasne. Vendar pa imajo kljub temu v transportu
kmetijskih proizvodov in industrijskega blaga še vedno velik pomen (Zupančič, 2015, str.
256).
Strukturo sodobnega srbskega prostora označuje sistem koncentričnih krogov. V njegovem
osredju je glavno srbsko jedro oziroma beograjska aglomeracija, ki jo na severu obroblja
industrijsko in kmetijsko bogata Vojvodina, na jugu pa gosto naseljena, čeprav gospodarsko
šibkejša Šumadija. Sledi pas perifernih območij, na zahodu v Podrinju, na vzhodu med
Karpati in Vlaško nižino ter na jugu etnično mešana predela južnega Pomoravja in Sandžaka.
Onkraj tega pasu sledi niz manjšinskih območij, ki odvisno od definicije pripadnosti, odražajo
šibke robne dele, srbske ‘otoke’ in nekdanja ter sedanja paradržavna ozemlja. Še dalje
navzven so poselitvena območja srbskih manjšin in diaspore (Zupančič, 2013, str. 155).
Hriboviti svet zahodne, južne in vzhodne Srbije je izrazito območje izseljevanja, najgostejša
poselitev je v širši okolici Beograda in v severnem delu Srbije v Vojvodini (Popis
stanovništva, domaćinstava …, 2011).
Na širšem območju Panonske nižine so se v osnovi razvila vzdolžna obcestna naselja, ki so se
v moderni dobi razmeroma enostavno modernizirala, saj je glavna ulica prevzela transportno
vlogo, pozneje pa so naselja pridobila še kanalizacijsko, električno in nazadnje še elektronsko
omrežje. Zaradi lege v Panonski nižini tu s prostorom niso varčevali, širitev cest skozi naselja
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pa je bila enostavna tudi zaradi urejanja pravno-lastniških razmerij. Panonska nižina
predstavlja naravni ambient, brez večjih reliefnih ovir, ki nudi obilo ravnega in odprtega
prostora, zato je tlorisna izoblikovanost naselij predvsem rezultat ekonomskih, pravnih in
kulturnih razlogov. Zaradi ravnega površja so tu moderne prilagoditve in izboljšave lažje. Na
jugovzhodnem delu Panonske nižine, na današnjem ozemlju Srbije (Vojvodina), Romunije in
delu Madžarske se je razvil poseben tip naselbinske strukture, to so tako imenovana
kolonizacijska naselja, v katerih izstopata značilna tlorisna zasnova in velikost naselij.
Kolonizacijska naselja so rezultat načrtne naselitve številnih narodnosti (kolonizatorjev) iz
različnih srednjeevropskih okolij v preteklosti, zaradi česar je etnična sestava Vojvodine in
tudi romunskega dela Banata zelo pestra. Kolonizacija je bila del strateškega načrta
Habsburške monarhije po utrditvi mejnega prostora, ki je bil pridobljen v avstrijsko-turških
vojnah in je potekala proti koncu 18. stoletja. Poleg vojaškega utrjevanja so morali območje
tako imenovanega »frontierja« tudi demografsko okrepiti, saj je bilo domačega prebivalstva,
zaradi posledic vojn in tudi izbruhov številnih bolezni, premalo. Mera zemljiškega reda je bila
zaradi nastanka v krajšem časovnem obdobju večja, zemljiške posesti in posamezne parcele
pa večje kot v zaledju. Posledično so se oblikovala nadpovprečno velika naselja kvadratičnega
tlorisa s pravokotno se sekajočimi ulicami. Modernizacija je v takšnih naseljih precej
enostavna, saj je očitna racionalnost rabe prostora, lažja pa je tudi dostopnost za različne
oblike opremljenosti s komunalno infrastrukturo (Zupančič, 2015, str 124–127).
Podeželska naselja v Vojvodini so na prvi pogled videti kot pravi labirint, saj ulice potekajo in
se srečujejo pod različnimi koti, kar ustvarja precej nepregleden tloris. Ponekod so ulice tudi
sorazmerno stisnjene, kar je odraz varčevanja s prostorom. Podobno velja tudi za obdajajoča
kmetijska zemljišča, ki so razdeljena v zemljiške grude, kjer je zaradi načel dedovanja, ki je
upoštevalo vse dediče, prihajalo do drobljenja posesti. Vaške ulice so povsem primerljive z
merami in potekom kmečkih parcel, kar je sicer značilno za vsa območja, kjer je v preteklosti
dalj časa prevladovala turška država. Tam kjer so bile parcele preveč oddaljene od stalnih
bivališč, so se razvila tudi začasna bivališča oziroma tako imenovani »salaši«, ki so se v
preteklosti uporabljala kot zatočišča kmečkih delavcev. Salaši so največkrat nastali na bolj
oddaljenih delih veleposestev. Z načrtno kolonizacijo so iz njih nastala velika naselja, kljub
temu da so bile nekatere parcele precej oddaljene od njih. V današnjem času se uveljavljajo
predvsem kot počitniška bivališča, namenjena razširitvi turistične ponudbe v pokrajini
(Zupančič, 2015, str. 127–129).
Po drugi svetovni vojni se je v administrativni in statistični praksi pojavilo precej razlik pri
kategorizaciji naselja. V popisih prebivalstva leta 1953 in 1961 je za osnovno tipologijo
naselij uporabljena metoda (Miloša Macure), ki spada v skupino kompleksnih kriterijev in za
parametre uporablja podatke demografske statistike, število prebivalstva v naseljih in delež
kmečkega prebivalstva. Poleg mestnih in vaških naselij je v metodi vpeljana še kategorija
mešana naselja, da bi se s tem izognili hitremu prehodu iz ene kategorije v drugo. Ta metoda
je bila v veljavi do leta 1981, od popisa leta 1981 naprej pa se uporablja dihotomna delitev
naselij po pravnem kriteriju, na mesta in »drugo«. Po tem kriteriju se lahko proglasi za mesto
oziroma naselje z mestnim značajem vsako naselje, za katerega je izdelan generalni
urbanistični načrt. Klasifikacija naselij, ki je dobljena po tem kriteriju, kaže občutno večjo
zanesljivost od statistične klasifikacije zaradi dejstva, da naselja mestnega tipa predstavljajo
pretežno občinska središča z razvitimi terciarnimi in kvartarnimi dejavnostmi (Djurdjev,
Arsenović, Dragin, 2010, str. 127).
Na račun urbanizacije in industrializacije po letu 1945 se je močno povečalo število
urbaniziranih naselij in urbanega dela prebivalstva. Leta 1981 je tako delež mestnega
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prebivalstva znašal 54,1 % (Enciklopedija, Slovenije, 2000, str. 342), leta 1991 je delež
narasel na 55,4 %, leta 2002 je znašal 56,7 %, leta 2011 pa že 59,4 % (Popis stanovništva,
domaćinstava …, 2011).
Največja mestna naselja v Vojvodini so po podatkih popisa iz leta 2011 Novi Sad z okolico s
skupno 372.999 prebivalci, medtem ko je drugo največje mesto Subotica s 141.554 prebivalci.
Večja mesta so še Pančevo (123.414), Zrenjanin (123.362) in Sombor (85.903) (Popis
stanovništva, domaćinstava …, 2011). Novi Sad sodi med celinska mestna naselja, s
srednjeevropsko urbano tradicijo, ki jih je nekoč obvladovala habsburška država. Po tlorisni
zasnovi jih je enostavno prepoznati, saj so v novejših delih mest jasno izpostavljene mestne
vpadnice, v starejših delih pa osrednji oziroma reprezentativni prostori. V Novem Sadu, ki
sodi med pomembnejša regionalna središča, se kaže izrazit trend suburbanizacije, tloris mesta
pa izdaja vojaško-obrambno zasnovo s trdnjavo Petrovaradin na njenem robu, na južni strani
reke Donave. V Srbiji edino glavno mesto Beograd in upravno regionalno središče Vojvodine
Novi Sad kažeta značilne poteze koncentracije, tako v demografskem kot tudi še bolj izrazito
v gospodarskem pogledu. Široko metropolitansko območje se šele dodobra oblikuje in je v
glavnem vezano na nove transportne koridorje ob avtocestah, ki vključujejo tudi večja
regionalna središča. Široka panonska naselja urbanega tipa, za katere je značilno, da so
prostorsko široko in tlorisno pravilno zasnovana, so se razvila v Subotici, Somborju,
Zrenjaninu, Kikindi in drugih mestih v Vojvodini in veljajo za značilne predstavnike takega
tipa naselij (Zupančič, 2015, str. 134–139). Več kot polovica prebivalstva živi v mestih
oziroma urbaniziranih središčih (Gabrić Molnar, 2008).
Načrtno vlaganje v razvoj prestolnice in izbranih industrijskih območij je povečalo razlike v
regionalnem razvoju med središčnimi in obrobnimi predeli, to pa je v največji meri prizadelo
prav pripadnike narodnih manjšin, ki so večinoma naseljevali predvsem obmejna in obrobna
območja. Zaradi načrtne industrializacije in urbanizacije je v naslednjih desetletjih po drugi
svetovni vojni prišlo do precejšnje narodne pomešanosti zlasti v novih urbaniziranih območjih
(Zupančič, 2002, str. 302–303).
Reke Donava, Tisa in Sava sekajo Vojvodino na tri enote oziroma regije, znotraj katerih se
nadalje delijo na 7 okrožij oziroma okrajev: Banat na vzhodu (Severnobanatski okraj,
Srednjebanatski okraj, Južnobanatski okraj in), Bačka na severozahodu (Severnobački okraj,
Zahodnobački okraj in Južnobački okraj) in Srem (Sremski okraj) na jugozahodu (AP
Vojvodina, 2016).
Tabela 1: Okraji v Vojvodini glede na površino, število občin in naselij.
Površina
Število
Število
Okraj / regija
(km2)
občin
naselij
Severnobački
1.784
3
45
Srednjebanatski
3.256
5
55
Severnobanatski
2.329
6
50
Južnobanatski
4.245
8
94
Zahodnobački
2.420
4
37
Južnobački
4.016
12
77
Sremski
3.486
7
109
Vojvodina
21.506
45
467
Viri podatkov: Šabić, Pavlović, Davidović, 2009, str. 26.
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Karta 6: Upravno-administrativna ureditev Vojvodine po okrajih.

Vir: InTER-Institut za …, 2016.
Skupno število občin v zgoraj naštetih enotah oziroma okrajih je 45, znotraj katerih je 467
naselij. Naselja, ki predstavljajo središča posameznih okrajev, so: Subotica (Severna Bačka),
Sombor (Zahodna Bačka), Novi Sad (Južna Bačka), Kikinda (Severni Banat), Zrenjanin
(Srednji Banat), Pančevo (Južni Banat) in Sremska Mitrovica (Srem) (Zakon o teritorijalnoj
…, 2006).
Tabela 2: Površina, število prebivalcev in največje mesto v Srbiji in Vojvodini.
Površina (km2)

Število prebivalcev (2011)

Največje mesto

Srbija
88.361
7.186.862 (*)
Beograd
AP Vojvodina
21.506
1.931.809
Novi Sad
Opomba: (*) Brez prebivalstva Kosova in Metohije. Vir: Popis stanovništva, domaćinstava
…, 2011.
Po popisu prebivalstva v Srbiji iz leta 2011 je v Vojvodini živelo 1.931.809 prebivalcev, kar
predstavlja 26,88 % celotnega prebivalstva Srbije, po ocenah statističnega urada Republike
Srbije pa se je število prebivalcev leta 2013 zmanjšalo na 1.912.095. Po popisu prebivalstva
leta 2011 je bilo v etnični sestavi prebivalstva Vojvodine več kot 26 narodnosti (poleg
narodnostno opredeljenih so bile popisane še kategorije: ostale narodnosti, neopredeljeni,
opredeljeni glede regionalno pripadnost in neznano), med katerimi so bili daleč najštevilčnejši
Srbi, ki jim po številu in deležu glede na skupno število prebivalcev sledijo Madžari, Slovaki,
Hrvati, Romi, Romuni in Črnogorci. Poleg izjemno pestre narodnostne sestave prebivalstva je
raznolika tudi sestava prebivalstva glede na versko pripadnost, kjer je največji delež
prebivalcev pravoslavne vere, ki mu sledijo pripadniki rimo-katoliške in protestantske vere,
večje je tudi število prebivalcev islamske vere, medtem ko so pripadniki ostalih verstev manj
številčno zastopani. Od jezikov so v vsakdanji rabi najbolj pogosti in hkrati tudi uradno
priznani srbski, madžarski, romunski, slovaški, rusinski in hrvaški (AP Vojvodina, 2016).
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4. ORIS ZGODOVINSKEGA RAZVOJA VOJVODINE
Zgodovina Vojvodine je izredno pestra, razlog za to pa je predvsem v njeni strateško
geografski legi in seže vse do obdobja neolitika oziroma mlajše kamene dobe, to je doba
formiranja prvih kmetijskih in živinorejskih skupnosti, pojavijo se tudi prva naselja (Tomić in
sod., 2002, str. 42).
Podonavska regija v svojem osrednjem, vojvodinskem delu v evropskem kontekstu, če ne
celo širše, predstavlja edinstveno multikulturno regijo. Skozi različna zgodovinska obdobja so
bile za Vojvodino značilne spreminjanje statusa pokrajine znotraj posameznih državnih tvorb
kot tudi velike in obsežne migracije prebivalstva. V Vojvodini, kot rezultat zgodovinskega
dogajanja in različnih procesov, ki so se na tem območju odvijali, živijo številne etnične
skupine: Srbi, Madžari, Hrvati (Bunjevci, Šokci), Črnogorci, Slovaki, Čehi, Romuni,
Slovenci, Rusini, Ukrajinci, Bolgari, Makedonci, Romi, Nemci idr. Od 18. stoletja dalje do
danes se na območju Vojvodine odvija proces skupnega prizadevanja Srbov, ki predstavljajo
večinski del prebivalstva kot tudi vseh ostalih narodov, za skupno, strpno in udobno življenje,
ki ima politično, kulturno in socialno prihodnost (Sokolovska, Stepanov, 2005, str. 127–128).
Najpomembnejši prelomni dogodki v pravni zgodovini ustanovitve Vojvodine, ki so v
različnih zgodovinskih in političnih razmerah urejali avtonomijo Vojvodine, so: Carski
privilegiji (1690), Temišvarski parlament (1790), razglasitev Srbske Vojvodine (1848),
Velika Narodna skupščina Vojvodine (1918), Ustave SFR Jugoslavije v letih 1946, 1963 in
1974, Ustava Republike Srbije iz leta 1990, Ustavna listina državnega zbora Srbije in Črne
gore v letu 2002 in nedavno sprejeti predlogi za novo Ustavo Republike Srbije (2006–2009)
(Sokolovska, Stepanov, 2005, str. 128).
4.1. OBDOBJE OSMANSKEGA IMPERIJA
Prodor Turkov na Balkanski polotok je porušil srednjeveško državno in etnično razporeditev
ter povzročil mešanje prebivalstva pa tudi njihovo prostorsko premikanje, kakršnega ni bilo že
vse od 6. in 7. stoletja (selitve Slovanov). Od 15. do 18. stoletja so bile selitve v
južnoslovanskih deželah po svojem učinku zelo raznovrstne, saj niso vplivale le na novo
etnično razporeditev narodov, ampak tudi na njihov politični, gospodarski in kulturni razvoj.
Neusmiljen način vojskovanja, ki so ga Turki prinesli na Balkanski polotok, ni bil namenjen
samo uničenju sovražne vojske, temveč celotnega prebivalstva dežel, ki so jih želeli osvojiti.
Prebivalstvo se je zaradi tega množično vdajalo, zapuščalo domovino oziroma bežalo pred
Turki. V 15. in 16. stoletju se proces etničnega premikanja srbskega naroda ni ustavil le na
severnih mejah Srbije, srbski begunci so pod pritiskom turških napadov prekoračili Savo in
Donavo in se naseljevali v današnji Vojvodini ter na južnem Ogrskem. Ti begunci imajo
različna imena: Pribjegi, Uskoki, Vlahi, Srbi ali Rašani. Sčasoma je prevladalo ime Uskok za
vse priseljence, ker pa so bili priseljenci večinoma Srbi pravoslavne vere, se uporablja ime
Vlahi kot sinonim za Srbe oziroma pravoslavce (čeprav vsi Vlahi niso bili Srbi) (Voje, 1994,
str. 264–266).
Skozi zgodovino je bila pokrajina pod oblastjo različnih vladarjev, cesarstev in kraljevin,
vendar pa kritični trenutek za današnjo prebivalstvo Vojvodine predstavlja tako imenovana
Velika vojna (»Veliki rat«) ali tudi Dunajska vojna, ki je trajala 16 let (1683–1699). Do
začetka te vojne so večji del ozemlja Balkana in panonske nižine obvladovali Turki. S
koncem vojne se je vladavina Turkov končala, turško prebivalstvo pa se je skoraj v celoti
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izselilo iz Panonske nižine. Po Karlovškem miru, ki je določal, da vsaka stran obdrži tisto, kar
je imela v trenutku, ko je bila podpisana pogodba, je bil leta 1699 sklenjen mir. Po tej pogodbi
je bilo ozemlje današnje Vojvodine razdeljeno na dva dela. Avstriji sta pripadla ozemlje
Bačke in severozahodni del Srema, medtem ko so Turki obdržali Banat in jugovzhodni del
Srema (Tomić in sod., 2002, str. 68).
Zaradi turške agresije na osvojenih ozemljih nad lokalnim prebivalstvom se je v času turškega
cesarstva predvsem od konca 17. stoletja dalje del Srbov iz današnjega ozemlja Kosova in
Makedonije (vsaj 40.000) ob umiku avstrijske vojske in uporu leta 1689 nadalje selil na sever
čez Donavo in Savo (»velika selitev Srbov«), torej na zunanje robove turškega imperija
oziroma na relativno prazna območja Panonske nižine, vse do Budimpešte na Madžarskem,
predvsem pa na območje Srema, Bačke in Banata v Vojvodini, kjer se so nastala nova jedra
srbske naselitve, ki so se nadalje krepila še v naslednjih, sicer manjših valovih srbskih
beguncev. Kasneje so se pod avstrijskim in madžarskim vplivom oblikovala obrambna
ozemlja ali »frontier«, kjer se je poleg kolonizacije prebivalstva vršila tudi vojaška služba.
Vojne krajine so bile specifično organizirana ozemlja, kjer so za potrebe kolonizacije
upoštevali varnostne in obrambne vidike za navzoče prebivalstvo, oblikovale pa so tudi
številne obrambne postojanke in naselja. Srbsko prebivalstvo se je sočasno s krepitvijo
podonavske avstrijske monarhije pričelo množično upirati turškim oblastem, kar pa zaradi
razmerja sil ni prineslo vidnejših izboljšav (Zupančič, 2013, str. 144).
Dunajska vojna je torej sprožila nov naselitveni val, velike migracije pa so potekale v obeh
smereh. Migracije so z umikom turških oblasti iz Ogrske potekale od severa proti jugu in so
zajele predvsem muslimansko prebivalstvo, ki se je selilo proti jugu k pokrajinam, ki so bile
še vedno v okviru turške države. Podobno se je val novih naseljencev pomikal iz Bosne in
Hercegovine v Slavonijo, Baranjo in Bačko. To je bilo katoliško hrvaško prebivalstvo iz
Bosne, Bunjevci in Šokci (Voje, 1994, str. 267).
Karta 7: Umik Osmanskega cesarstva iz Podonavja in Balkana v 17. in 18. stoletju.

Vir: Voje, I., 1994, str. 253.
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Mir pa ni dolgo trajal, saj sta se najprej med seboj spopadli Avstrija in Madžarska, kar se je
odrazilo v drastičnem zmanjšanju že tako redkega prebivalstva. Najbolj intenzivni so bili boji
v severnem delu Bačke. Kmalu po končanju zadnjih notranjih bojev je izbruhnila nova vojna
med Avstrijo in Turčijo leta 1716, ki se je končala leta 1718 z mirovno pogodbo v Požarevcu.
Ta mirovni sklep je pomenil največji uspeh Avstrije v njenih težnjah, da bi se razširila na
Balkanu. Poleg ozkega pasu južno od Save je Avstrija dobila od Turčije še jugovzhodni Srem,
skoraj vso severno Srbijo, Banat in Beograd. Leta 1737 je izbruhnila nova vojna med Turčijo
in Avstrijo, ki je trajala do leta 1739 in se končala s porazom Avstrije. Istega leta je bil
sklenjen mir (Beograjski mir) po določbah, Avstrijci so izgubili vse, kar so pridobili s
Požarevskim mirom. Meja med obema cesarstvoma je bila končno določena na Savi in
Donavi. V zadnjih letih te vojne je potekala selitev Srbov preko rek Save in Donave proti
severu (znana tudi kot druga velika selitev Srbov) in je bila manj obsežna kot prva, ki je
potekala leta 1690, njihova destinacija pa je bil predvsem Srem (Tomić in sod., 2002, str. 68).
4.2. OBDOBJE HABSBURŠKE MONARHIJE
Po porazu Avstrije leta 1739 je ta izgubila tudi Vlaško pokrajino, kar se je odrazilo predvsem
v večjem številu izseljenega romunskega prebivalstva, ki je zbežalo v Banat. Po burnih in
krvavih dogodkih vse od začetka 18. stoletja je nastopilo obdobje miru, ki je (z nekaj
prekinitvami) trajal vse do začetka 20. stoletja, ko se meje s Habsburško monarhijo niso
spremenile vse do leta 1909. Ozemlje Vojvodine je bilo v tem nemirnem obdobju turškoavstrijskih vojn skoraj popolnoma opustošeno. Skupno število prebivalcev se je močno
zmanjšalo, številna naselja so bila popolnoma uničena, gospodarstvo pa praktično ni
obstajalo. Po ocenah na območju Vojvodine takrat ni živelo več kot 100.000 ljudi. V Bački so
večinski del prebivalstva predstavljali Srbi in Bunjevci na severu, v Banatu so bili naseljeni
večinoma Srbi in Romuni, v Sremu pa so večino predstavljali Srbi in manjše število Hrvatov
in Klimentov (Albanci katoliške vere, ki so prišli v Vojvodino skupaj s Srbi, kasneje pa so
postali Hrvati). Etnično sliko Vojvodine tistega časa najbolj natančno opisuje popis davčnih
gospodinjstev iz leta 1720, kjer je bilo od 3.111 popisanih gospodinjstev 97,6 % srbskih in
bunjevskih, 1,9 % madžarskih in 0,5 % nemških (Tomić in sod., 2002, str. 68).
Na južnoslovanskih tleh sta tako Avstrija (Habsburška monarhija) kot tudi Turčija (Osmanska
država) izvajali smotrno kolonizacijsko politiko (Voje, 1994, str. 264–269). Med 18. in 19.
stoletjem je na ozemlju Vojvodine pod vladavino Marije Terezije (1740–1780) in še kasneje
njenega sina Jožefa II. (1780–1790) potekala načrtna kolonizacija različnih etničnih skupin in
religij: Nemcev, Madžarov, Slovakov, Čehov, Rusinov, Hrvatov, Bolgarov, Romov, Židov,
Poljakov, Italijanov, Francozov, Špancev, idr. (Tomić in sod., 2002, str. 69-70). Na območju
današnje Vojvodine je Avstrija izvajala široko zasnovana melioracijska dela, ki so iz
močvirnih krajev v približno 100 letih napravila žitnico Evrope. Tako se je že v 18. stoletju na
območju Bačke, Banata, Srema in delno Slavonije izrisala izredno pisana etnična slika
prebivalstva, kakršne ni bilo nikjer v Evropi. Na drugi strani so tudi Turki intenzivno in
načrtno izvajali kolonizacijo tujerodnega prebivalstva na tem območju, predvsem Judov,
pravih Turkov, Grkov, Albancev, Armencev idr. (Voje, 1994, str. 264–269).
Srbi in Romuni so se v glavnem doseljevali na to območje stihijsko oziroma spontano in niso
bili vključeni v načrtno kolonizacijo. Ker so bili pravoslavne vere, so kvarili željo vladajočih
na tem območju po spremembi etnične in verske sestave prebivalstva, ki naj bi bila predvsem
katoliške veroizpovedi, zato njihova prisotnost v tem obdobju ni bila zaželena. Prioriteto pri
naseljevanju v teh predelih so imeli Nemci, ki so se v Bački naselili že leta 1712, vendar pa se
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je njihova masovna kolonizacija pričela leta 1716 (zahodni in osrednji predeli Bačke, južni in
osrednji deli Banata). Madžari so se tu začeli naseljevati v večjih skupinah po ukinitvi tako
imenovane vojne meje na Tisi in Morišu leta 1750. Srbi, ki so bili do takrat dominantna
etnična skupina v Potisju, so se preselili v Ukrajino ali južno proti rekama Donavi in Savi,
njihovo mesto pa so zavzeli Madžari, ki so tu ustvarili močno etnično prisotnost. Prvi Slovaki
in Rusini so prišli na ozemlje današnje Vojvodine leta 1745, naseljeni so bili v glavnem na
fevdalnih posestvih v »Provincialu«, veliko pa jih je bilo tudi na območju Vojne krajine.
Slovaki so se v Vojvodini naselili predvsem v osrednji in južni Bački, osrednjem in južnem
Banatu ter severnem in vzhodnem Sremu. Rusini so se naselili v osrednji Bački in v nekaterih
vaseh v zahodnem Sremu. Armenci so se v večjem številu naseljevali na tem območju po
padcu Beograda pod turško oblast leta 1739, kot bogati trgovci so se v glavnem naselili v
mestih Zemun, Novi Sad, Pančevo, Zrenjanin itd. Italijani, Francozi in Španci so se
naseljevali večinoma v Banatu z namenom razvijanja različnih oblik podjetništva in
kmetijskih dejavnosti, kot so vinogradništvo, gojenje riža, in proizvodnja papirja ter svile.
Vendar pa se ne Španci in ne Italijani niso prilagodili lokalnemu podnebju in so ta območja
kmalu zapustili, veliko jih je umrlo zaradi malarije, kolere in drugih bolezni. Francozi so
ustanovili tri naselja, kjer je danes Banatsko Veliko Selo in so kasneje postali del nemškega
dela prebivalstva (Tomić in sod., 2002, str. 69–70). Današnja izjemno pestra etnična sestava
Vojvodine je torej posledica množične kolonizacije ozemlja zaradi varnostnih in strateških
razlogov (Klemenčič, Zupančič, 2004; cv: Zupančič, 2013, str. 144).
V Habsburški monarhiji je bila Vojvodina del ožjega dela Ogrske. Od konca 18. stoletja je
imela status cerkvene narodne avtonomije, krajši čas sredi 19. stoletja pa tudi status
ozemeljske avtonomije (Enciklopedija Slovenije, 2000, str. 341).
Karta 8: Vojvodina med 1699 in 1805.

Vir: Dolinar in sod., 2011, str. 119.
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Težišče srbskega vprašanja v obliki državne združitve celotnega srbskega naroda se ni
pojavljalo le v odnosih z otomanskim in habsburškim cesarstvom, zajemalo je namreč
osvoboditev Srbov v Stari Srbiji (Sandžak, Kosovo, Metohija, del Makedonije), v Bosni in
Hercegovini pa tudi v južni Ogrski (Vojvodina) kot tudi zlasti v hrvaških deželah. Nujno je
zadevalo tudi vprašanje o svobodi sosednjih narodov, zlasti Hrvatov, muslimanov in
Albancev. V teh deželah so bili Srbi namreč le del prebivalstva in niso predstavljali večine,
pogosto so bili naseljeni v ločenih enklavah ali pa so bili pomešani z drugimi. Nosilci državne
moči v Srbiji so bili zato mnenja, da je potrebno te dežele priključiti oziroma anektirati in
nanje razširiti centralistični politični sistem Srbije. Takšna koncepcija je bila prvič izražena
leta 1844 v programu »Načertanije« Ilije Garašanina v obliki velikosrbskega načrta
ustanovitve »Velike Srbije« (Pleterski, 1986, str. 23).
Med tako imenovano »Marčevsko revolucijo« leta 1848 se je med Srbi na južnem Ogrskem
razvilo močno protimadžarsko gibanje. V Sremskih Karlovcih je skupščina Srbov iz Bačke,
Banata in Srema 1. maja 1848 zahtevala ustanovitev ozemeljsko politične enote z imenom
Vojvodina, neodvisne od Ogrske, s srbskim vojvodo in pod neposredno cesarjevo oblastjo. Po
zlomu revolucije na Dunaju so vojvodinski Srbi poslali odposlance k avstrijskemu cesarju, ki
je 15. 12. 1848 s patentom potrdil ustanovitev patriarhije v Sremskih Karlovcih, priznanje
Vojvodine z lastnim vojvodo in notranjo ureditvijo ter odobril zahtevo po pridružitvi
Vojvodine k Hrvaški. Po avstrijski zmagi nad ogrskimi revolucionarji in razpustu avstrijskega
državnega zbora je tako imenovana »oktroirana ustava« iz leta 1849 predvidela srbsko
Vojvodino skupaj s Sremom, ki je bila ločena od Ogrske. Posvetna in cerkvena oblast je bila
podeljena patriarhu (Enciklopedija Slovenije, 2000, str. 341). Srbska Vojvodina je bila
podobno kot krajine na zahodu vojaško-ekonomska celota, ki je kasneje postala eno izmed
jeder srbskega nacionalnega preporoda (Ćorović, 2001; cv: Zupančič, 2013, str. 144).
Srbska Vojvodina je bila že po definiciji in geografskem položaju strateški rob rastoče
habsburške monarhije in je imela največ gospodarskih in najmanj političnih možnosti, po
socialni strukturi pa povsem odvisna od državnih služb v vojski, carini in državni
administraciji. Srbi so predstavljali številčno močno in precej sporadično poseljeno, ne pa tudi
prevladujočo etnično skupnost na omenjenem območju, kjer so prevladovali še Madžari v
Bački in Nemci v Banatu, medtem ko so Srbi regionalno prevladovali v Sremu, kjer so se
razvila številna pomembna verska in kulturna središča z vrsto samostanov. Poleg tega je delež
Srbov zaradi nenehnega doseljevanja iz drugih delov Srbije ter Bosne in Hercegovine stalno
naraščal, posledično pa se je krepil tudi njihov gospodarski in politični vpliv (Zupančič, 2013,
str. 147). V obdobju 1849–1860, ko je Vojvodina vključevala tudi cel tamiški del Banata (z
glavnim mestom Temišvar v Romuniji), je v njej poleg 300.000 Srbov živelo še 400.000
Romunov, 220.000 Madžarov in 350.000 Nemcev ter v manjšem številu tudi pripadnikov
številnih drugih narodnosti, hkrati pa je potekala intenzivna germanizacija prebivalstva
(Enciklopedija Slovenije, 2000, str. 341).
S cesarskim odlokom 15. 12. 1860 je bila srbska Vojvodina odpravljena in vrnjena Ogrski. Ob
prazniku Marijinega oznanjenja je bil 25. 3. 1861 sklican »Blagoveštenski sabor« v Sremskih
Karlovcih, kjer je bil tudi izdelan predlog za oblikovanje nove srbske Vojvodine, ki bi
obsegala Srem, Dolnjo Bačko, Banat in del Vojne krajine s samostojno voljenim vojvodo,
pokrajinskim sodiščem in patriarhom. Po cesarjevi zavrnitvi je konservativno srbstvo ostalo
na strani Avstrije, stranka liberalne mladine pa je prešla na madžarsko stran. Leta 1866 je bila
v Novem Sadu ustanovljena organizacija »Ujedinjena omladina srpska« (UOS, Združena
srbska mladina), ki je združevala vse dežele z večinskim srbskim prebivalstvom. V letih
pričakovanja razpada Habsburške monarhije po avstrijsko-pruski vojni leta 1866 so se Srbi v
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Vojvodini oddaljili od nacionalnih gibanj avstrijskih dežel (Enciklopedija Slovenije, 2000, str.
341).
V tem obdobju so potekali tudi številni konflikti med Madžari na eni strani in Srbi, Hrvati ter
Nemci na drugi strani kot poizkus Madžarov, da si izborijo neodvisnost od Avstrije. Leta
1867 se je Avstrija po izgubljeni vojni s Prusijo znašla v globoki politični krizi, ki je
neposredno vplivala na njeno odločitev, da po kompromisu, zgodovinsko znanem kot
»Nagodba« med Madžarsko in Avstrijo, ozemlje Vojvodine preide pod neposredno upravo
oblasti v Budimpešti. S tem je prišlo do bistvenih demografskih sprememb na tem območju
(Tomić in sod., 2002, str. 69-70). Madžarska vlada je po uvedbi dualizma leta 1867 krepila
centralizem in izvajala proces madžarizacije v Vojvodini. Ta je ostajala le še pojem v zavesti
Srbov ter njihovem kulturnem in gospodarskem življenju, kneževina Srbija pa je Vojvodino
obravnavala le še kot »periferno območje« (Enciklopedija Slovenije, 2000, str. 341).
Demografski razvoj madžarskega prebivalstva je bil večinoma zasnovan glede na velik
naravni prirastek. Poleg Nemcev, Slovakov in Bolgarov so se v tem obdobju najbolj
intenzivno naseljevali Madžari, predvsem na območje Banatskega Podonavja (Skorenovac,
Ivanovo, Vojlovica itd.). Takoj po »Nagodbi« je pričela madžarska statistična služba
popisovati prebivalstvo v enakih časovnih intervalih, zato lahko že v drugi polovici 19.
stoletja bolj natančno sledimo etnični strukturi v Vojvodini. Tako je bilo na primer leta 1880 v
Vojvodini 35,5 % Srbov, 24,4 % Nemcev, 22,6 % Madžarov, 6,2 % Bunjevcev in Hrvatov ter
11,3 % pripadnikov ostalih narodnosti (Tomić in sod., 2002, str. 69–70).
Karta 9: Narodnostna struktura v Habsburški monarhiji okoli leta 1900.

Vir: Dolinar in sod., 2011, str. 149.
V obdobju Avstro-Ogrske dominacije do leta 1918 je bilo značilno absolutno povečevanje
števila prebivalstva vseh etničnih skupin, predvsem zaradi velikega pozitivnega naravnega
prirastka (11 ‰–14 ‰), vendar pa je bila relativna rast posameznih etničnih skupin precej
neenakomerna. Najbolj dinamično rast so beležili Madžari, kar je bilo razumljivo, saj je bila
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njihova rast kombinacija treh različnih procesov: visokega naravnega prirastka, priseljevanja
in etnične asimilacije drugih narodov (»madžarizacija«). Zaradi naštetih procesov je število
Madžarov med leti 1880 in 1910 v jugovzhodni Bački naraslo za 66,3 %, v srednjem in
južnem Banatu za 82,3 %, v Sremu pa celo za 130 %. Vzporedno so potekale tudi obratne
migracije prebivalstva, saj je v tem obdobju prišlo do zmanjšanja števila in deleža Nemcev,
natančneje med leti 1899 in 1913, ko se je veliko število prebivalcev nemške narodnosti
odselilo iz Vojvodine, predvsem iz Banata. Poleg Nemcev se je iz Vojvodine odselilo skupaj
več kot 150.000 prebivalcev različnih narodnosti, večinoma v Ameriko in druge čezmorske
države. Več kot polovica odseljenih je bilo nemške narodnosti (53 %), medtem ko je bilo
pripadnikov drugih etničnih skupin precej manj (Srbov 18 %, Madžarov 10 % in ostalih 19
%.) (Tomić in sod., 2002, str. 69–70). Na območju v približnem enakem obsegu današnje
Vojvodine so imeli Srbi leta 1910 skupaj s Hrvati relativno večino. Do leta 1914 je na tem
območju živela socialno, kulturno in gospodarsko najrazvitejša in tudi sicer najvplivnejša
skupnost Srbov v Habsburški monarhiji (Enciklopedija Slovenije, 2000).
Po balkanskih vojnah leta 1912 in leta 1913 ter še pozneje, ko se oblikovale in utrdile nove
nacionalne države, se je iz širšega območja odselilo tudi večje število turškega prebivalstva,
pa tudi albanskega (pripadniki tako imenovanih starih oblasti), kjer so se namesto njih
naseljevali državni uradniki in vojska (Zupančič, 2015).

4.3. OBDOBJE MED OBEMA SVETOVNIMA VOJNAMA KOT DEL KRALJEVINE
JUGOSLAVIJE
Posledice prve svetovne vojne (1914–1918) lahko razdelimo v dve skupini. Prvo skupina
predstavljajo posledice, ki so povezane z neposrednimi posledicami vojne: fizična izguba (na
fronti ali kot posledica raznih epidemij) in demografska izguba (negativen naravni prirastek).
Drugo skupino predstavljajo posredne posledice, ki so jih povzročile travme ob koncu prve
svetovne vojne in spremembe državne ureditve, ki so povzročile odseljevanje nekaterih
etničnih skupin in spremembe v etnični opredelitvi prebivalstva. Če primerjamo rezultate
popisov iz leta 1910 in 1921, lahko opazimo, da je skupno število prebivalcev vseh etničnih
skupin, med katerimi so največji porast zabeležili Srbi, sicer naraščalo, medtem ko je bilo
zmanjšanje značilno le za Madžare in Romune. Izjemno velik porast števila prebivalcev je bil
zabeležen tudi pri Hrvatih, kar je posledica spremembe narodne opredeljenosti Bunjevcev, ki
so se po koncu prve svetovne vojne narodnostno opredelili kot Hrvati. Število Madžarov je
upadlo zaradi odseljevanja državnih uradnikov in izobraženega dela prebivalstva nazaj v
matično državo. Podoben razlog velja tudi za zmanjšanje števila Romunov, saj je bila meja z
njihovo matično državo zdaj bližje kot prej (Tomić in sod., 2002, str. 70).
V obdobju okrepljenih prizadevanj za trialistično preureditev monarhije (Trializem) je 24. 11.
1918 srbska Velika narodna skupščina v Novem Sadu razglasila neposredno pridružitev
Vojvodine h Kraljevini Srbiji, ne da bi počakala na sklep Narodnega sveta Srbov, Hrvatov in
Slovencev (SHS) v Zagrebu (Enciklopedija Slovenije, 2000, str. 342).
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Karta 10: Ustanovitev Kraljevine SHS leta 1918.

Vir: Dolinar in sod., 2011, str 159.
V Kraljevini SHS se je zgodaj pojavila zamisel o politični avtonomiji Vojvodine. Zaradi
neposredne pridružitve je imela Srbija Vojvodino za integralni del svojega ozemlja. Proti
temu stališču se je v hrvaški politiki pojavljala misel o razdelitvi Vojvodine med Hrvaško in
Srbijo. V Vojvodini se je zavest o posebnosti dežele krepila v spletu gospodarskega
zaostajanja, davčne preobremenjenosti, nezaupanja do oblasti v Beogradu in tudi odporu do
zahtev po etničnih delitvah narodnostno heterogenega ozemlja. Najmočnejši odraz stanja v
tistem obdobju je pomenilo oblikovanje opozicijske Vojvodinske fronte leta 1935. V njej se je
združila osrednja, tako imenovana »Prečanska« opozicijska formacija, ki je tvorila Kmečko
demokratično koalicijo (v Vojvodini sta nastopili obe njeni glavni članici, pretežno srbska
»Samostojna demokratska stranka« in izključno hrvaška »Hrvatska seljačka stranka«) in del
vojvodinskih radikalov, ki so se hoteli izmakniti strankinemu vodstvu v Beogradu. Ker so bili
jedro vojvodinskega gibanja prav Srbi, je učinkovito zavračalo očitke o separatizmu in
narodni nezanesljivosti. Vojvodinska fronta je zlasti v času skupščinskih volitev leta 1938
združevala v širše gibanje tudi privržence avtonomije iz drugih političnih skupin vključno s
komunisti, ki so predvidevali celo možnost, da bi Vojvodina postala samostojna enota
Jugoslovanske federacije, če bi na protifašistični podlagi presegla etnično raznolikost
(Enciklopedija Slovenije, 2000, str. 342).
Po popisu prebivalstva iz leta 1931 je v Vojvodini živelo okoli 1.630.000 prebivalcev, od
katerih je bilo največ Srbov (528.000; 33 %), ki so jim sledili Madžari (413.000; 26 %),
Nemci (343.000; 21 %), Hrvati (120.000; 7 %), Romuni (78.000; 5 %), Slovaki in Čehi
(67.000; 4 %), Rusini in Judje (42.000; 2 %) ter drugi (37.000; 2 %) (Pleterski, 1986).
Vojvodinska fronta je razpadla po sklenitvi sporazuma Cvetković–Maček, čeprav sta
revizionizem v madžarski in nacizem v nemški narodni manjšini že nevarno prevladovala
(Enciklopedija Slovenije, 2000, str. 342). V obdobju med obema svetovnima vojnama je
prišlo do kolonizacije približno 48.000 prostovoljcev, večinoma srbske narodnosti, katerih
skupno število in delež sta se tako še dodatno povečala (Tomić in sod., 2002, str. 70).
Po okupaciji in razkosanju Kraljevine Jugoslavije (obstajala med 1929 in 1945) aprila leta
1941 je bila Vojvodina razdeljena med Neodvisno državo Hrvaško (NDH, s središčem v
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Sremu) ter madžarskega (Bačka) in nemškega okupatorja (Banat). Povsod je okupacijska
oblast svoj glavni uničevalni pritisk usmerila proti večinskim Srbom, pa tudi proti Čehom,
Slovakom, Rusinom ter vsem pripadnikom komunističnega gibanja. Nemška manjšina se je
večinoma izkazala za glavno oporo okupatorjem (Enciklopedija Slovenije, 2000, str. 342).
Proti okupacijskim silam in njihovim podpornikom sta se spomladi leta 1941 spustili v
oborožen upor dve skupini, ki pa sta bili med seboj ideološko ločeni. Na eni strani so bili
četniki Draže Mihajlovića, ki so bili predvsem srbski pojav, ki je poosebljal nasilje ter so
priznavali vlado ter mladega kralja Petra Karadjordjevića v londonskem izgnanstvu, in
partizani Josipa Broza-Tita, ki je v nasprotju z vodjo četnikov zagovarjal brezkompromisen
upor proti okupatorjem in izražal odkrito podporo Sovjetski zvezi v njenem spopadu z
nacifašizmom (Pirjevec, 2003, str. 24). Vojvodinski PNOO (Pokrajinski narodnoosvobodilni
odbor) se je 22. 10. 1943 izrekel za Vojvodino kot avtonomno pokrajino, ni pa še dokončno
določil njene pripadnosti. Ta je bila urejena šele z ustanovitvijo Federalne Srbije novembra
leta 1944, tako da je vsa Vojvodina (z izjemo Baranje) prešla pod Srbijo (Enciklopedija
Slovenije, 2000, str. 42).
Karta 11: Kraljevina Jugoslavija, razdeljena na devet banovin, med 1929 in 1941.

Vir: Dolinar in sod., 2011, str. 171.
Avnojski sklepi 29. 11. 1943 avtonomnih pokrajin še ne omenjajo oziroma jih le
predvidevajo, omenjajo pa narodnost oziroma narodne manjšine, katerim bodo v Jugoslaviji
zagotovljene vse nacionalne pravice, kar pomeni vse oblike zaščite pravic narodnih manjšin in
narodnosti, kar je bil tudi eden izmed glavnih pravnih argumentov za avtonomno
konstituiranje območij, kjer narodnostne manjšine živijo v kompaktnih skupinah. Kompaktna
naseljenost Madžarov z Romuni oziroma drugimi narodnimi manjšinami v Vojvodini pa je
dajala pokrajini oziroma njenim prebivalcem pravico do politične avtonomije in dolžnost
samostojnega vključevanja v skupen narodnoosvobodilni boj, ne le večinskih Srbov, temveč
tudi ostalih nacionalnih skupin. Poleg nacionalnih okoliščin so bile za avtonomijo Vojvodine
pomembne tudi zgodovinske okoliščine, ki so se odražale v njenem posebnem položaju že v
preteklosti (Pleterski, 1986, str. 357).
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4.4. OBDOBJE PO DRUGI SVETOVNI VOJNI KOT DEL SOCIALISTIČNE
JUGOSLAVIJE
Druga svetovna vojna (1939–1945) je povsem spremenila politični zemljevid, kar se je
odrazilo tudi na množičnih, večinoma nasilnih in načrtovanih selitvenih tokovih.
Preseljevanje je bilo že med vojno zelo intenzivno in vezano v glavnem na realizacijo etničnih
politik. V beg so bili prisiljeni predvsem Judje pa tudi številčno veliko romsko prebivalstvo.
Iz NDH se je prisilno izselilo tudi približno 130.000 Srbov, v obratni smeri pa je moralo
nasilno zapustiti svoj dom in lastnino vsaj 70.000 Hrvatov iz Vojvodine (Bačka). V Srbijo so
naselili tudi nekaj 10.000 Slovencev, od katerih se jih je večina sicer vrnila nazaj v matično
državo (Zupančič, 2015, str. 111).
Maloštevilno vodstvo Komunistične partije Jugoslavije, v kateri so bili v glavnem mladi
revolucionarji, je bilo odločno, da novo federativno ljudsko (od leta 1963 dalje socialistično)
Jugoslavijo, ki se je preimenovala v federacijo šestih republik (Bosna in Hercegovina, Črna
Gora, Hrvaška, Makedonija, Slovenija in Srbija) čim prej spremenijo po vzoru Sovjetske
zveze. Po letu 1945 so tako pričeli z nasilnim preoblikovanjem jugoslovanske stvarnosti v
smislu socializma, v katerem je bila zajeta nacionalizacija gospodarstva, krvave čistke proti
vsem, ki so jim nasprotovali in iracionalna obnova oziroma prisilna industrializacija. Pečat, ki
so ga Tito in njegovi podporniki dali novoustanovljeni federaciji, je bil odločno centralističen
in avtoritaren, povsem v skladu s stalinistično politiko Sovjetske zveze. Ob tem se komunisti
niti niso zavedali, da so z obnovitvijo nekaterih zgodovinskih meja držav med pripadniki
številnih narodov povzročili močna trenja in nejevolje, ki so ga mnogi izmed njih navkljub
geslu »bratstva in enotnosti« le stežka prikrivali. Slednje je še posebej očitno motilo Srbe, ki
so svoje mnenje v obliki protesta podali šele desetletja kasneje, ko so glasno izjavili, da so
Tito in njemu zvesti komunisti hoteli šibko Srbijo, ker so želeli močno Jugoslavijo (Pirjevec,
2003, str. 25–27).
Prva ustava nove Jugoslavije iz leta 1946 določa, da je Federativna ljudska republika
Jugoslavija skupnost enakopravnih narodov nastala zaradi njihove volje, da žive skupaj v
federativni državi. Federativno državo sestavljajo republike, pri čemer je natančno zapisano,
da ima Ljudska republika Srbija v svoji sestavi avtonomno pokrajino Vojvodino in
avtonomno kosovsko-metohijsko oblast. Federacija je nastala s samoodločbo narodov, v
smislu, da ima vsak narod pravico do samoodcepitve, posebej pa je bila poudarjena pravica
narodov, da lahko sami odločajo o obliki vladavine. Hkrati je izključevala vsako možnost
prevlade, privilegijev ali poveličevanje enega naroda na račun drugega (Pleterski, 1986, str.
355, 366).
Pri določanju federalnih enot in njihovih medsebojnih teritorialnih meja so v največji možni
meri upoštevali etnično načelo, ki pa hkrati ni bilo edino načelo za teritorialne razmejitve, saj
so upoštevali tudi načela posebnosti posameznih zgodovinskih območij, raznolikosti njihove
etnične strukture in zavesti njihovega prebivalstva o svoji pripadnosti. Uveljavljanje etničnega
načela je pomenilo konstituiranje nacionalnih federalnih enot na ozemljih tako imenovane
»kompaktne mase« prebivalcev posameznih narodov, ki so bila pravzaprav zgodovinska
teritorialna jedra posameznih narodov (Srbija, Hrvaška, Črna Gora, Makedonija in Slovenija).
Načelo upoštevanja posebnosti posameznih zgodovinskih območij je bilo uporabljeno v
primeru Bosne in Hercegovine pa tudi odločujoče za notranjo razčlenitev Srbije, ko je šlo za
Vojvodino in Kosovo. Za natančno razmejitev med federalnimi republikami je bilo
uporabljeno tako načelo etničnih kot načelo zgodovinskih meja. Razmejitev med Srbijo in
Hrvaško v Sremu je temeljila na etničnem načelu, teritorialna razmejitev med preostalim
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območjem Vojvodine in Srbije pa je bila opravljena po zgodovinskem načelu, to je na podlagi
meje Kraljevine Srbije pred prvo svetovno vojno (Pleterski, 1986, str. 356).
Vojvodina je bila že od vsega začetka predvidena kot avtonomija v okviru ene od federalnih
držav, ne pa s statusom samostojne federalne države po zgledu Bosne in Hercegovine. To se
je uresničilo 30. 7. 1945 z vključitvijo v federalno Srbijo, kar je podprla velika večina
prebivalcev vseh narodnosti, pri čemer bil glavni pogoj za nastanek avtonomne pokrajine
predvsem volja njenega srbskega prebivalstva, ki je predstavljala večino (Pleterski, 1986, str.
392–393, 404).
Karta 12: Federativna ljudska republika Jugoslavija med 1947 in 1954.

Vir: Dolinar in sod., 2011, str. 193.
Posledice druge svetovne vojne so imele v primerjavi s prvo svetovno vojno še veliko bolj
uničujoče posledice za etnično sestavo v Vojvodini. Število vojnih žrtev (z izjemo židovskega
dela prebivalstva) je bilo neprimerno večje od števila migracij. Neposredno po koncu vojne se
je pričela drastično menjati etnična sestava v Vojvodini. Najprej je prišlo do odseljevanja (v
večni primerov prisilnega) in tudi pobojev Podonavskih Nemcev iz Jugoslavije in Vojvodine
(več kot 300.000 oseb), ki so bili še do nedavnega po številu tretja največja etnična skupina v
Vojvodini in so skoraj popolnoma izginili iz omenjenega območja, kar je pravzaprav
predstavljalo prvo povojno etnično čiščenje po drugi svetovni vojni. Kmalu za tem pa je bila
na mestih njihove prvotne poselitve izvršena obsežna načrtna (agrarna) kolonizacija
jugoslovanskega prebivalstva. Od skupno 225.696 kolonistov je bilo 162.447 Srbov, 40.176
Črnogorcev, 12.000 Makedoncev, 7.134 Hrvatov, 2.091 Slovencev in 1.848 predstavnikov
ostalih narodov. Nekateri izmed njih v Vojvodini niso ostali dalj časa, temveč so se kmalu za
tem vrnili v svoje matične države. S tem se je močno spremenila etnična struktura v
Vojvodini, kjer so imeli Srbi že od nekdaj relativno etnično večino, sedaj tudi absolutno
večino. Tudi madžarska skupnost je zabeležila skupno povečanje števila prebivalcev, vendar
bolj kot posledica spremembe narodne pripadnosti približno 15.000 Nemcev k madžarski
etnični pripadnosti (Tomić in sod., 2002, str. 72).
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Karta 13: Mednarodne in notranje migracije v Jugovzhodni Evropi v obdobju med 1944–
1951.

Vir: South Eastern Europe in Maps, 2007, str. 51. Priredil Klemen Lebar.
Največ kolonistov srbske narodnosti je prišlo iz hribovitih območij Bosanske krajine in
Hercegovine ter Hrvaške (Dalmacija, Lika, Kordun, Banija, itd.), južnega dela Srbije in Črne
Gore (Raduški, 2002). Postopna in načrtna industrializacija je sprožila tudi priseljevanja iz
drugih predelov Jugoslavije. Pri tem valu kolonizacije ni bila v ospredju nacionalna politika
zmanjševanja deleža posameznih manjšin, temveč blaženje socialnih napetosti, saj so se
priseljevali iz najrevnejših predelov Jugoslavije in tudi iz nižjih socialnih slojev. Kasneje so
priseljenci, zlasti iz drugih delov Srbije, prihajali zaradi sorazmerno ugodnega ekonomskega
razvoja Vojvodine (Klemenčič, Zupančič, 2004; cv: Zupančič, 2015). Vse do sredine
šestdesetih let 20. stoletja se je število vseh etničnih skupin povečevalo zaradi visokega
naravnega prirastka, število Srbov in Črnogorcev pa je bilo med njimi najbolj dinamično,
predvsem zaradi konstantnega pritoka priseljencev iz obeh držav in drugih delov Jugoslavije
na območje Vojvodine (Tomić in sod., 2002, str. 72). Srbi so dosegli absolutno večino tako v
skupnem številu (leta 1981 že 1.107.378 prebivalcev) kot tudi deležu prebivalstva v pokrajini
(leta 1981 že skoraj 55 %) (Enciklopedija Slovenije, 2000, str. 342).
V vseh jugoslovanskih ustavah v obdobju od leta 1946 do leta 1974 je imela Vojvodina
položaj avtonomne pokrajine Srbije. Po ustavi iz leta 1974 je postala socialistična avtonomna
pokrajina Vojvodina del SR Srbije in konstruktivni del federacije s statusom federalne enote
Socialistične federativne republike Jugoslavije (SFRJ) z vsemi elementi državnosti, kot so
izvršna in sodna oblast (vrhovno in ustavno sodišče), lastno ustavo in predstavništvi v tujini
(Enciklopedija Slovenije, 2000, str. 342). Nova ustava, ki je poskušala uskladiti tako
imenovani demokratični centralizem boljševističnega tipa s čim prožnejšim državnim
ustrojem, je pod okriljem in varstvom Federacije, to je postala Zveza komunistov (ZK) s
pomočjo Jugoslovanske ljudske armade (JLA), predvidela šest obstoječih republik in dve
avtonomni pokrajini (Vojvodina in Kosovo), ki sta imeli celo pravico veta, ko je šlo za
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vprašanja skupnega interesa. Nasprotno pa Srbija ni imela nikakršnega vpliva na njuno
notranjo upravo. Republikam je bila priznana pravica do samoodločbe in odcepitve, kar pa ni
veljalo za obe avtonomni pokrajini (Pirjevec, 2003, str. 32). Vse to je zbujalo odpor pri Zvezi
komunistov Srbije in konec osemdesetih let dvajsetega stoletja spodbudilo tudi prizadevanje
za enostransko revizijo ustave (tako imenovana novosadska »jogurtna revolucija« leta 1989),
ki je pospešila razpad Socialistične federativne republike Jugoslavije (Enciklopedija
Slovenije, 2000, str. 342).
Množične albanske demonstracije na Kosovu leta 1981 so pomenile začetek razkroja
jugoslovanske federacije. Ker je upor na Kosovu že tedaj imel značilnosti medetničnega
spopada, se je pozneje stanje tam še slabšalo, pojavljati so se pričele številne radikalne struje,
ki so netile številne nerede. Jugoslovanske oblasti so jih brez večjega uspeha poskušale
obvladovati z vojaško-policijskimi prijemi. V spopadu albanskega in srbskega nacionalizma
pa ni mogoče kosovskih problemov pripisovati zgolj srbski agresiji in albanskemu odporu.
Vzporedno z dogajanjem na Kosovu so se pričele tudi razprave o preureditvi države, kjer so
bili na eni strani zagovorniki konfederalnih statusov oziroma popolne neodvisnosti na eni
strani in procentralistične oziroma prosrbske na drugi strani. Poleg krize na Kosovu se je tudi
v drugih delih nekdanje Jugoslavije pričel kazati krizni potencial. Številni incidenti na
Hrvaškem in zaostrovanje razmer v Vojvodini so pričeli nakazovati na medetnični spopad
med Hrvati in Srbi (Zupančič, 2015, str. 165, 174).
Sedem let po smrti Josipa Broza-Tita (1980) pride leta 1987 s pomočjo udara znotraj Zveze
komunistov na oblast Slobodan Milošević, ki mu že naslednje leto v Vojvodini pa tudi v Črni
gori uspe odstraniti vojvodinsko vodstvo, leto dni kasneje pa še prevzeti nadzor na Kosovu
(Pirjevec, 2003, str. 35–37). S prihodom na oblast Slobodana Miloševića in z novo sprejeto
ustavo 28. 9. 1990 je imela Vojvodina le še status teritorialne enote s statutom kot najvišjim
aktom brez izvirne suverenosti in zakonodajne funkcije, ukinjene so bile vse oblike politične,
ekonomske in sodne avtonomije (Enciklopedija Slovenije, 2000, str. 342). Evropska
(gospodarska) skupnost, ki se je predstavljala kot zagovornica visokih načel o človekovih
pravicah, ni pretrgala diplomatskih stikov z jugoslovansko federacijo, kljub sramotni
zatiralski politiki, ki jo je izvajal Miloševićev režim nad kosovskimi Albanci, nad muslimani
v Sandžaku in nad Madžari ter drugimi narodi v Vojvodini (Pirjevec, 2003, str. 112).
4.5. OBDOBJE PO RAZPADU SOCIALISTIČNE FEDERATIVNE JUGOSLAVIJE
Razpad oziroma razkroj bivše SFRJ v devetdesetih letih dvajsetega stoletja se je zgodil
istočasno z družbeno-ekonomskimi in političnimi spremembami v Vzhodni Evropi.
Enostranski politični sistem je bil zamenjan z večstrankarskim, številne države so bile v
procesu gospodarskega prehoda iz centralno planskega socialističnega gospodarstva v izrazito
tržno gospodarstvo (kapitalizem). Z dezintegracijo bivših socialističnih držav (SFRJ, ZSSR)
in ustvarjanjem novih držav se je več kot 60 milijonov ljudi, ki so bili pred tem državljani
omenjenih državnih tvorb, spremenilo v etnične manjšine, ki živijo zunaj meja matične države
(Raduški, 2011, str. 418).
Državljanska vojna, ki se je v začetku devetdesetih let razmahnila na širšem območju
nekdanje skupne države, je Kosovo v marsičem izpostavljalo kot konfliktni potencial v celotni
regiji, kljub temu pa težkih spopadov tam ni bilo vse do leta 1998, ko je prišlo do albanske
vstaje, ki je sledila srbska ofenziva s posledičnim valom množičnega begunstva (Zupančič,
2015, str. 206). Že vse od prevzema oblasti Slobodana Miloševića so njegovi zaupniki in
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podporniki začeli s prepričevanjem množic srbskega porekla in argumentiranjem, da je
napočil čas za ustanovitev tako imenovane »Velike Srbije«, segajoče od vzhodne Hrvaške,
srednje in južne Dalmacije do pretežnega dela Bosne in Hercegovine. Prve napovedi, da se
bliža neizogibna vojna, so se pojavile med letoma 1987 in 1988, ko se je začelo srbsko
prebivalstvo na Hrvaškem in v Bosni in Hercegovini skrivoma oboroževati in ko je ozemlje,
predvideno za vključitev v Veliko Srbijo, prešlo pod nadzor beograjskega vojaškega območja.
Sledil je upor kninskih Srbov, uperjen proti zagrebški vladi, ki je kmalu zajel vso Krajino,
kjer so zase Srbi zahtevali pravico do odcepitve in združitve z matično domovino. V zadnjih
šestih mesecih življenja Jugoslavije je prišlo do vrste dramatičnih dogodkov, ki so jih
zakoličili Slovenci s plebiscitom 23. 12. 1990, kjer so se z absolutno večino opredelili za
samostojno in neodvisno državo, kar se je uresničilo 25. 6. 1991. Podobno pot je ubrala tudi
Hrvaška, ki je neodvisnost svoje države razglasila na isti dan (Pirjevec, 2003, str. 35–46).
Makedonija je neodvisnost razglasila 15. 9. 1991 (priznana 18. 11. 1991) (Pirjevec, 2003, str.
105–107), Bosna in Hercegovina pa 1. 3. 1992, ki so jo uradno priznali 6. 4 .1992 (Pirjevec,
2003, str. 135). Z referendumom, ki je potekal 1. 3. 1992, se je tako le Črna Gora odločila
ostati v skupni jugoslovanski državi, po novem imenovani Zvezna Republika Jugoslavija
(Natek, 2004, str. 172). Črna Gora je neodvisnost razglasila šele več kot 14 let kasneje, to je 5.
6. 2006 (Ambasada RS, 2016).
Sprva je bila Miloševićeva politika namenjena povečanju srbskega vpliva znotraj Jugoslavije,
ki jo je začel z vzpostavljanjem srbske premoči nad Kosovom in Vojvodino. Ko so se zvezne
republike oddaljile in osamosvojile, je postalo jasno, da se Milošević pravzaprav ne bori za
združeno Jugoslavijo, temveč za Veliko Srbijo, ki bi srbski manjšini v Bosni in na Hrvaškem
omogočila ostati del iste politične skupnosti kot Srbi v Srbiji in Črni Gori. Glavni cilj srbske
politike na Hrvaškem od leta 1991 in v Bosni po letu 1992 je bil s pomočjo množičnih
izgonov in etničnega čiščenja nesrbskega prebivalstva zagotoviti trajno etnično prevlado.
Zaradi mednarodne podpore samostojni Hrvaški po letu 1991 in kasneje Bosni in Hercegovini
je bila tudi ta politika obsojena na propad. Hrvaški Srbi so bili izgnani iz Krajine, bosanski
Srbi pa so morali sprejeti dejstvo, da so del Bosne in se odpovedati osvojenemu ozemlju.
Obstajal je strah, da bo s podobno politiko poizkušal nadaljevati tudi na Kosovu, kar se je tudi
uresničilo, vendar je ob koncu politične kariere tako Milošević doživel še en boleč poraz, ko
je v vojno s Srbijo stopila zveza NATO in ustvarila posebno ozemlje z lastno vlado za
Albance na Kosovu (Mazower, 2008, str. 138).
V Vojvodino je po začetku vojnih spopadov na območju nekdanje Jugoslavije prišlo izredno
veliko število beguncev, ki so bili predvsem srbske narodnosti in so pod vplivom psiholoških
in fizičnih travm brutalnega pregona s Hrvaške, iz Bosne in Hercegovine ter kasneje s Kosova
hkrati vnašali neravnovesje v že tako nestabilno etnično sestavo v pokrajini. V obdobju od
leta 1991 do 2011 se je delež vseh manjšin izrazito zmanjšal, močno pa je na račun tega
zmanjšanja porastel delež srbskega dela prebivalstva. Kakovost življenja v multikulturni
Vojvodini se je bistveno zmanjševala tudi zaradi nezmožnosti političnega udejstvovanja
posameznih etničnih manjšin, ki so za izvolitev v parlament in ostale pomembnejše institucije
potrebovali precej večjo podporo kot na primer Srbi (Sokolovska, Stepanov, 2005, str. 129).
Srbija (če ne upoštevamo Kosova) pa tudi Črna Gora neposrednih vojaških spopadov sicer
nista doživeli na lastnih tleh, vendar pa so bili številni prebivalci neposredno udeleženi v teh
spopadih (na Hrvaškem, v Bosni in Hercegovini ter na Kosovem) (Zupančič, 2015, str. 166).
Z razpadom Socialistične federativne republike Jugoslavije se je poglobila huda gospodarska
kriza nekdanje skupne države, dodatno pa so jo še zaostrile mednarodne sankcije proti ZR
Jugoslaviji (trgovinski embargo v obdobju 1992–1996) zaradi vpletenosti v vojni na
Hrvaškem in v BiH. Življenjska raven prebivalstva se je močno znižala, vse republike bivše
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SFRJ so izgubile velik jugoslovanski trg, zaradi česar so propadla ali prenehala delovati
mnoga podjetja, prišlo je tudi do pomanjkanja surovin in energije. Visoka inflacija je leta
1993 prešla v hiperinflacijo, ki so jo zaustavili z uvedbo nove denarne valute (novi dinar, 24.
1. 1994). Gospodarstvo Srbije so leta 1999 močno prizadeli tudi večmesečni letalski napadi
zveze NATO, obenem pa Zvezna republika Jugoslavija zaradi vztrajanja na stališču, da je
edina pravna naslednica nekdanje SFRJ, vse do leta 2004 ni imela dostopa do mednarodnega
trga kapitala. Po političnih spremembah leta 2000 in porazu Slobodana Miloševiča so se tudi
gospodarske razmere počasi pričele izboljševati, hud problem pa še vedno predstavljata nizka
življenjska raven večine prebivalstva in velika brezposelnost med potencialno delovno
aktivnim prebivalstvom, ki se zaradi prestrukturiranja gospodarstva še povečuje.
Jugoslovanske vojne so tako povzročile tudi veliko materialno škodo tako prebivalstvu kot
tudi gospodarstvu (Natek, 2004, str. 173). Pogled na problematiko nacionalizma in
manjšinskih pravic se je tako premaknil z vprašanja vojne oziroma miru k vprašanju meja,
političnega upravljanja in urbanega sobivanja. Pristop k sprejetju v Evropsko Unijo je tako
bodoče balkanske prosilke za vstop postavil pred nove izzive, ki za tradicionalno balkansko
nacionalno državo niso več stari imperiji, rivalstvo oziroma sovražnost do sosedov, temveč
glavna grožnja sedaj prihaja s strani mednarodne ekonomije (Mazower, 2008, str. 139).
Dve leti po padcu režima Slobodana Miloševića je Vojvodina leta 2002 dobila malo večjo
stopnjo avtonomije s pravico do ustanovitve Pokrajinske skupščine, vendar s precej omejeni
pooblastili. Leta 2006 so bili na redni seji sprejeti novi pokrajinski simboli, zastava in grb,
leta 2008 pa še pokrajinski statut. Vojvodinski parlament je na seji leta 2009 z večino sprejel
nov, dopolnjeni statut, ki pokrajini daje večjo avtonomijo in je bil potrjen tudi s strani
srbskega parlamenta. Za novi statut je glasovala večina v parlamentu, medtem ko se poslanci
Srbske radikalne stranke in Srbske napredne stranke glasovanja niso udeležili, predvsem
zaradi strahu, da novo sprejeti statut vodi v odcepitev Vojvodine od Srbije, kot se je to
zgodilo v primeru Kosova leta 2008. Vojvodina je tako dobila širšo obliko avtonomije, vendar
pa z manjšimi pristojnostmi, kot jih je bila deležna v času obstoja SFRJ (brez sodne, izvršne
in zakonodajne oblasti). Novi statut Vojvodini omogoča neoviran in učinkovit gospodarski
razvoj, ohranjanje nacionalne identitete narodov, ki v pokrajini živijo, predvsem pa zagotavlja
njeno decentralizacijo, demokratizacijo in evropeizacijo. S statutom je predvideno tudi
varstvo vseh pravic etničnih skupnosti, skladno z ustavo Srbije, lahko pa zagotovi dodatno
oziroma višjo stopnjo varstva manjšin. Vojvodini je omogočeno tudi sklepanje regionalnih
sporazumov, zastopstvo v Bruslju in drugih evropskih regijah, delovanje razvojne banke, pa
tudi delovanje lastne znanstvene ter umetniške akademije (Vojvodinski parlament sprejel …,
2009).
Razpad jugoslovanske federacije je imel kot posledico teritorialnega drobljenja nastanek
majhnih držav, med katerimi je najmlajša in najmanjša po obsegu državne površine Kosovo,
ki mu sledi Črna gora, ki ima najmanjše število prebivalcev. Srbiji, ki se je ob koncu 20.
stoletja oziroma v začetku 21. stoletja soočila z intenzivnim krčenjem državnega ozemlja, se v
prihodnosti utegne zgoditi nadaljnje drobljenje njihovega ozemlja, saj tako Vojvodina kot tudi
Sandžak (pokrajina med Srbijo in Črno goro) kažeta tendence po večji avtonomnosti oziroma
osamosvojitvi (Zupančič, 2015, str. 195).
Leta 2014 je Pokrajinska skupščina sprejela nov statut, po katerem je avtonomna pokrajina
Vojvodina avtonomna teritorialna skupnost Republike Srbije, kjer imajo državljani v okviru
ustave in zakona pravico do pokrajinske avtonomije ter je neločljiv del Republike Srbije, v
kateri se uveljavljajo evropska načela in vrednote (Statut Autonomne pokrajine Vojvodine,
2014).
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5. PREGLED POPISOV PREBIVALSTVA PO DRUGI SVETOVNI VOJNI
Demografska statistika obsega vitalno in popisno ter ostalo statistiko. Med vitalno ali tekočo
statistiko spadajo registracija vitalnih dogodkov, kot sta rojstvo in smrt pa tudi registracija
porok in razvez. Podatke tekoče statistike je mogoče pridobiti na mesečni ali letni ravni.
Ostala demografska statistika temelji na registru prebivalstva ali drugih sorodnih registrih, kot
so posebno zbiranje podatkov s pomočjo vprašalnikov, intervjujev ali anket. Klasični popisi
prebivalstva tako niso več potrebni v državah, kjer že imajo uveden register prebivalstva,
služijo le še za kontrolo in tekočo uskladitev registra z dejanskim stanjem. Popisna statistika
temelji na popisih prebivalstva. Popis prebivalstva naj bi se po mednarodnih priporočilih
izvajal v posamezni državi vsakih deset let in sicer v letu, ki se konča z nič ali vsaj blizu tega
leta. V prvi in drugi Jugoslaviji pa tudi v zadnjem obdobju so bili popisi tradicionalno
izvedeni v letih, ki se končajo z ena. To velja za popise 1921, 1931, 1961, 1971, 1981, 1991
in 2011. Izjema velja le za popise 1948, 1953 in 2002. Leta 1941 je bil popis sicer v celoti že
pripravljen, vendar ga zaradi druge svetovne vojne ni bilo mogoče izvesti, medtem ko oblasti
niso mogle čakati na popis leta 1951 in so ga zato izvedle v petletnem namesto v desetletnem
obdobju (1948 in 1953) (Malačič, 2006, str. 8).
Popisi prebivalstva so glavni vir statističnih podatkov o skupnem številu prebivalstva,
ozemeljski razporeditvi, starosti, številu gospodinjstev, selitvah, različnih ekonomskih
kazalcih itd. Prvi moderni popis prebivalstva v Srbiji je bil izveden že leta 1834. Po drugi
svetovni vojni je bilo izvedenih skupaj 8 popisov: 1948, 1953, 1961, 1971, 1981, 1991, 2002
in 2011. Od leta 1953 se je popis prebivalstva že preverjal s pomočjo anket po posameznih
okoliših, s katerimi so ugotavljali napake pri štetju in popisovanju določenih parametrov. V
letih popisa 1971, 1981, 1991 in 2002 je bilo tako ugotovljeno, da je bilo skupno število
prebivalcev in gospodinjstev za približno 2 % nižje od dejanskega stanja popisa. Glede na
rezultate zadnjega popisa prebivalstva v Republiki Srbiji leta 2011 je bilo skupno število
prebivalcev od dejanskega stanja večje za 1,5 %, število gospodinjstev pa za 1,9 % (Statistical
Yearbook 2015, 2015). Do napak pri popisovanju najbolj pogosto pride, ko popisovalci
nekatere osebe popišejo večkrat, druge lahko izpadejo iz popisa, nekateri posamezniki pa se
pojavijo tudi povsem fiktivno. Napake pri popisovanju se ugotavljajo s kontrolnimi popisi,
lahko pa se odkrijejo tudi s primerjavo prejšnjih popisov ali tekoče statistike. Do napak
oziroma napačnih odgovorov lahko pride tudi namerno, ko popisane osebe priredijo točne
podatke zaradi kakega posebnega osebnega interesa ali pa so rezultat neznanja oziroma
nerazumevanja vprašanj (Malačič, 2016, str. 10).
Povojni popisi v Jugoslaviji so upoštevali načelo subjektivnega odgovora vprašane osebe, pri
čemer popisovalec ni smel na kakršen koli način vplivati na odgovor. Pri klasifikaciji
narodnosti je bilo razlik precej več. Največ sprememb je bilo tako na primer pri muslimanih,
kjer se mešata etnični in religiozni značaj in se v popisih prvič pojavijo leta 1961. Od leta
1971 so muslimane v popisih priznavali kot poseben jugoslovanski narod, na drugi strani pa
se je najbolj očitno spreminjal odnos do tistih, ki so se v popisih opredeljevali kot Jugoslovani
(Malačič, 2006, str. 34). Sovjetski in jugoslovanski model sta namreč poleg širjenja
dominantnega naroda postregla še z eno posebnostjo, saj sta uvedla tako imenovan
»sovjetski« oziroma »jugoslovanski« narod, ki je po svoji načelni dikciji pravzaprav že
nadnacionalen, torej naj bi presegel nacionalne delitve (Zupančič, 2002, str. 303). Od leta
1961 dalje so ob popisu prebivalstva popisane osebe namreč lahko opredelile tudi za
»Jugoslovane«, zato se je število pripadnikov omenjene namišljene narodnosti izredno
povečalo (Pirjevec, 2003, str. 30). Ta skupina je že leta 1981 postala tretja največja etnična
skupina po številu prebivalcev, leta 1991 pa se je za razliko od drugih delov Jugoslavije, kjer
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se je delež in število Jugoslovanov drastično zmanjšal, v Vojvodini celo povečal (Tomić in
sod., 2002, str. 72).
V obdobju treh popisov leta 1961, 1981 in 1991 so bili vsi tisti, ki so se opredelili za
Jugoslovane, uvrščeni v skupino narodnostno neopredeljenih. Klasifikacija, ki je bila
uporabljena v popisih od leta 1961 dalje, je prebivalstvo razdelila v dve skupini. Eno skupino
so sestavljali tisti, ki so se narodnostno opredelili, v drugo pa tisti, ki se narodnostno niso
opredelili. Znotraj prve skupine so bili posebej navedeni narodi Jugoslavije in narodnostne
manjšine, za katere je bilo skladno s sprejeto ustavo iz leta 1974 uporabljen izraz narodnost. V
skupino narodnostno neopredeljenih pa so bili razvrščeni že omenjeni Jugoslovani pa tudi
tisti, ki se sploh niso opredelili in so s tem izkoristili svojo ustavno pravico o neopredelitvi, pa
tudi tisti, ki so se opredelili po regionalni pripadnosti (Malačič, 2006, str. 34).
Popis prebivalstva leta 2001 ni bil izveden, ker je v Črni Gori prišlo do nenadnega odloga
popisa in je bil sprva preložen na leto 2002. Ker pa je bil popis v Črni Gori odložen tudi leta
2002, se je Republiški zavod za statistiko Srbije odločil, da izvede popis prebivalstva,
gospodinjstev in stanovanj v letu 2002, medtem ko je Črna Gora isti popis izvedla šele v
novembru leta 2003. Tako danes ni na voljo podatkov za isto časovno obdobje o
prebivalstvenih značilnostih Srbije in Črne Gore, takrat še skupne državne tvorbe. Poleg tega
je bil popis leta 2002 v Srbiji izveden le na območju Osrednje Srbije in Vojvodine, medtem
ko na ozemlju Kosova in Metohije popis prebivalstva ni bil izveden niti leta 1991 niti leta
2002 oziroma 2011 (Djurdjev, Arsenović, Dragin, 2010, str. 125).
5.1. GIBANJE SKUPNEGA ŠTEVILA PREBIVALCEV V VOJVODINI
Skupna rast prebivalstva je bila v Vojvodini v obdobju 1948–1981 še pozitivna, saj se je
število prebivalcev v obdobju od leta 1948 (1.640.599 oseb) do leta 1981 (2.034.782 oseb)
povečalo za kar 394.183 oseb, predvsem kot posledica intenzivnega načrtnega priseljevanja
(povojna kolonizacija) in pozitivnega naravnega prirastka (Društveni i ekonomski razvoj … ,
1982), medtem ko je v obdobju 1981–1991 (2.013.889) upadlo za 20.893 oseb, po novi
metodologiji popisa iz leta 2002 (preračunani podatki za leto 1991: 1.970.195 oseb) pa za kar
64.587 oseb (Nacionalni sastav stanovništva … , 1981; Statistical Yearbook of Serbia, 2005;
Statistical Yearbook of Serbia 2015, 2015). V obdobju 1991–2002 (2.031.992 oseb) je število
prebivalcev naraslo za 18.103 oseb (po stari metodologiji) oziroma 61.797 oseb (po novi
metodologiji), predvsem zaradi prihoda velikega števila beguncev iz nekdanjih republik in
avtonomnih pokrajin bivše Jugoslavije (predvsem iz Hrvaške in Bosne in Hercegovine pa tudi
Kosova), ki so dominantno vplivali na skupno rast števila prebivalcev, čeprav je v istem
obdobju Vojvodina zabeležila izrazito negativen naravni prirastek (Statistical Yearbook of
Serbia 2005, 2005). V tem obdobju je bil v Vojvodini zabeležen tudi pozitiven migracijski
prirast (manjše število odseljenih od priseljenih), ki je znašal več kot 143.000 oseb (Raduški,
2002).
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Graf 1: Gibanje skupnega števila prebivalcev Vojvodine v obdobju 1948–2011.

Vir podatkov: Popis stanovništva, domaćinstava …, 2011; Statistical Yearbook of Serbia
2005, 2005, str. 72.
V obdobju 2002–2011 (1.931.909 oseb) ponovno prihaja do upada v skupnem številu
prebivalcev, in sicer za kar 100.183 oseb kot rezultat kombinacije negativnega naravnega
prirastka, nizke rodnosti, visoke stopnje umrljivosti in odseljevanja. V obdobju po razpadu
Jugoslavije do zadnjega popisa (1991–2011) beleži Vojvodina zmanjšanje skupnega števila
prebivalcev za 82.080 oseb (po stari metodologiji) oziroma 38.386 oseb (po novi
metodologiji). Upad v skupnem številu prebivalstva ni tako zelo izrazit kot v nekaterih drugih
delih nekdanje skupne države, saj so se na območja odseljevanja, predvsem srbskega dela
prebivalstva pa tudi madžarske narodne manjšine, v okviru kompenzacijskega migracijskega
toka, na izpraznjena območja preselili predvsem pripadniki srbske narodnosti, ki so med
vojno svoje zatočišče našli pri sorodnikih in prijateljih v Vojvodini (Statistical Yearbook of
Serbia 2005; Statistical Yearbook of Serbia 2015, 2015).
Tabela 3: Gibanje skupnega števila prebivalcev v Republiki Srbiji in Vojvodini v obdobju
1948–2011.
Leto popisa Republika Srbija Vojvodina
1948
6.527.583
1.640.599
1953
6.978.119
1.698.640
1961
7.641.962
1.854.971
1971
8.446.726
1.952.560
1981
9.313.686
2.034.782
1991
7.822.795
2.013.889
1991 *
7.576.837
1.970.195
2002
7.498.001
2.031.992
2011
7.186.862
1.931.809
Opomba: * preračunani podatki po novi metodologiji iz leta 2002.
Viri podatkov: Statistical Yearbook of Serbia 2015, 2015; (*) Statistical Yearbook of Serbia
2005, 2005.
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5.2. SPREMINJANJE ŠTEVILA PREBIVALCEV PO OKRAJIH IN OBČINAH PO
RAZPADU JUGOSLAVIJE
V obdobju 1981–1991 se je skupno število prebivalcev po podatkih popisov v absolutnem
smislu prvič zmanjšalo iz 2.034.782 na 2.013.889 prebivalcev po stari metodologiji
popisovanja prebivalcev (oziroma 1.970.195 oseb po novi metodologiji), od tega najbolj
izrazito v skoraj polovici občin v Vojvodini (21 od 45 občin). Leta 1996 je bil absolutni upad
skupnega števila prebivalcev zabeležen že v 39 občinah, le v šestih občinah (Beočin, Vrbas,
Opovo, Sremski Karlovci, Temerin in Žabalj) pa je število prebivalcev ostalo praktično
nespremenjeno. Leto kasneje nobena občina ni zabeležila pozitivne stopnje naravnega
prirastka. Nekatere občine od leta 2000 dalje kažejo pozitivno prebivalstveno rast, ki je v
manjši meri značilna za Sremsko okrožje, v precej večji pa za Južnobačko okrožje (Novi Sad
z okolico), kjer je rast prebivalstva predvsem rezultat mehaničnega doseljevanja velikega
števila beguncev in drugih notranje razseljenih oseb. V 25 občinah je bila leta 2002
zabeležena negativna rast prebivalstva. Najbolj izrazito se negativna stopnja naravnega
prirastka in odseljevanje kaže v občinah Čoka, Žitišče, Nova Crnja, Ada, Plandište, Bač,
Alibunar, Sombor, Bečej in Irig.
Še bolj drastični podatki upada skupnega števila prebivalcev se kažejo na nivoju posameznih
naselij. Prebivalstvo se je v obdobju 1981–1991 povečalo le v 82 naseljih (17 %), v 27
naseljih (6 %) ni prišlo ne do povečanja ne do zmanjšanja števila prebivalcev, v kar 355
naseljih (77 %) pa je prišlo do manjšega oziroma večjega zmanjšanja skupnega števila
prebivalcev. Od skupno 467 naselij, od katerih jih ima 52 status mestnega naselja, 415 pa
podeželskega naselja, je v obdobju 1991–2002 v skupaj kar 281 naseljih (21 mestnih in 260
podeželskih naselij) beležilo upad v skupnem številu prebivalcev, to so območja šibkega
oziroma predvsem močnega redčenja prebivalstva oziroma depopulacije, kjer prevladuje
izrazito negativen naravni prirastek in negativen selitveni prirastek (večje število odseljenih
od priseljenih). V 185 naseljih (31 mestnih in 154 podeželskih) je prišlo do porasta v številu
prebivalcev, kar je povzročilo predvsem naseljevanje beguncev in drugih notranje razseljenih
oseb, medtem ko se število prebivalcev ni spremenilo le v enem (podeželskem) naselju
(Pejanović, 2010).
V devetih občinah v Vojvodini, ki so v obdobju 1990–1996 prejele več kot 10.000 beguncev,
se je število prebivalcev tudi najbolj povečalo. To so bile občine Subotica, Sombor, Bačka
Palanka, Novi Sad, Sremska Mitrovica, Ruma, Inđija, Stara Pazova in Pančevo. Leta 1991 je
imelo omenjenih devet občin skupaj 996.179 prebivalcev, leta 2002 pa se je skupno število
povečalo za 58.089 oseb, v primerjavi z obdobjem 1991–2011 pa za 57.408 oseb, povečanje
skupnega števila prebivalcev je torej predvsem odraz pozitivnega selitvenega prirastka, ki je
bil večji od negativnega naravnega prirastka. Dvanajst občin, ki so prejele manj kot 1.000
beguncev, so bile Ada, Bački Petrovac, Bela Crkva, Beočin, Kanjiža, Kovačica, Mali Iđoš,
Nova Crnja, Novi Kneževac, Opovo, Senta in Čoka. Večina izmed njih je slabše razvitih, zato
jih v načrtni strategiji naseljevanja beguncev niso predvideli za prihod večjega števila
beguncev (Stojsavljević, Pantelić, 2013, str. 27–30).
Najvišji priliv v skupnem številu prebivalcev ima zabeleženo širše območje Novega Sada v
Južnobačkem okraju, ki je hkrati tudi edino območje močnega zgoščanja prebivalstva, ki
pozitivno rast v skupnem številu prebivalstva doživlja tudi v zadnjem obdobju, predvsem na
račun intenzivnega odseljevanja iz podeželja in procesa deagrarizacije. Na drugi strani se že
več kot 70 % podeželskih naselij oziroma vasi v Vojvodini nahaja v stanju manjše ali večje
izrazite depopulacije prebivalstva (Pejanović, 2010).
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Karta 14: Občine v Vojvodini, ki so prejele največ (več kot 10.000) in najmanj (do 1.000)
beguncev po letu 1996.

Vir: Stojsavljević, R., Pantelić, M., 2013, str. 27.
V urbanih naseljih v Vojvodini po podatkih popisa iz leta 2011 živi 1.146.731 prebivalcev
(59,4 %), medtem ko v podeželskih naseljih oziroma vaseh živi 785.078 prebivalcev (40,6
%), razmerje med obema tipoma naselij pa se konstantno povečuje že od leta 1971 dalje
(Popis stanovništva, domaćinstava …, 2011), kar sovpada z intenzivno urbanizacijo, ki so jo
družbe na celotnem območju Balkana načrtno pospešile v času socialističnega razvoja in je
potekala istočasno kot industrializacija (Zupančič, 2015, str. 131). Število prebivalcev na
urbanih območjih se je do leta 2002 vseskozi povečevalo, ob zadnjem popisu pa se je v
primerjavi z letom 2002 le za malenkost zmanjšalo (razlika – 5.943 oseb) predvsem zaradi
negativnih demografskih trendov, ki so sicer značilni za celotno Srbijo. Število prebivalcev, ki
bivajo v ostalih naseljih pa se že od sedemdesetih let dalje vztrajno znižuje, v obdobju 1971–
2011 za 243.693 oseb, v obdobju 1991–2011 pa za 113.249 oseb. Od sedmih okrožij v
Vojvodini edino Južnobačko okrožje beleži konstantno povečevanja skupnega števila
prebivalcev od konca druge svetovne vojne dalje, kar je predvsem posledica intenzivnega
priseljevanja na širše območje Novega Sada, hkrati pa je omenjeno okrožje tudi številčno
najbolj poseljeno v Vojvodini. V treh okrajih (Zahodnobački, Južnobanatski in Severnobački)
se je skupno število prebivalcev povečevalo do leta 1981, nato pa je pričelo upadati. V
severnobanatskem in srednjebanatskem okrožju se je padanje skupnega števila prebivalcev
pričelo že leta 1971, medtem ko je v sremskem okrožju prebivalstvo strmo naraščalo do leta
2002, potem ko je bil ob zadnjem popisu leta 2011 prvič zabeležen upad precejšnjega števila
prebivalcev (Popis stanovništva, domaćinstava …, 2011).
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Tabela 4: Gibanje skupnega števila prebivalcev po okrajih v Vojvodini v obdobju 1981–2011.
Število prebivalcev v obdobju 1981–2011
Regija/okraj/območje
Vojvodina
Urbano območje
Ostalo
Zahodnobački okraj
Urbano območje

1981

1991 *

2002

2034782 2013889 2031992
1095256 1115562 1152674

2011
1931809
1146731

939526
220876
106183

898327
215916
107669

879318
214011
110195

785078
188087
100712

Ostalo
114693
Južnobanatski okraj
340189
Urbano območje
172479
Ostalo
167710
Južnobački okraj
538016
Urbano območje
351924
Ostalo
186092
Mesto Novi Sad
250138
Naselje Novi Sad
227920
Urbano območje
178437
Ostalo
49483
Severnobanatski okraj
187179
Urbano območje
111011
Ostalo
76168
Severnobački okraj
211475
Urbano območje
124517
Ostalo
86958
Srednjebanatski okraj
230962
Urbano območje
104046
Ostalo
126916
Sremski okraj
306085
Urbano območje
125096
Ostalo
180989
Opomba: * popis prebivalstva po stari metodi.
Vir: Popis stanovništva, domaćinstava …, 2011.

108247
328428
172890
155538
553027
366924
186103
265464
241262
189234
52028
179783
110212
69571
205401
124465
80936
221353
103338
118015
309981
130064
179917

103816
313937
174582
139355
593666
400307
193359
299294
268067
210238
57829
165881
101984
63897
200140
123897
76243
208456
100449
108007
335901
141260
194641

87375
293730
168286
125444
615371
433723
181648
341625
307760
250439
57321
147770
93201
54569
186906
120254
66652
187667
94920
92747
312278
135635
176643
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6. ETNIČNA SESTAVA PREBIVALSTVA VOJVODINE
Za Srbijo, predvsem izrazito za Vojvodino, velja, da je etnično razmeroma heterogena, čeprav
je do etnične homogenizacije ponekod prišlo predvsem na regionalni oziroma lokalni ravni
(Zupančič, 2015, str. 93).
Po drugi svetovni vojni je Evropo zajelo izjemno obsežno preseljevanje prebivalstva.
Odseljenemu domačemu prebivalstvu je na ponekod zelo izpraznjena območja sledilo novo
načrtno naseljevanje prebivalstva v obliki agrarne kolonizacije kot značilen pojav zgodnjih
uvajalnih faz novega družbenega reda (sistem federalnih enot oziroma republik), kateri naj bi
preprečil bodoče medetnične konflikte in spopade. Pri tem sta imeli pomembno vlogo narodna
pripadnost in jezikovno kulturne značilnosti prebivalstva. Jugoslovanski model je bil za
številne analitike viden kot zelo uspešna oblika reševanja odnosov v večnacionalnih državah,
vendar pa so novo oblikovane socialistične države ne glede na priseganje na enakost narodov
oziroma ljudstev uresničevale ideale čiste, etnično homogene nacionalne države. Za vprašanja
manjšin je bilo razmeroma malo razumevanja, mnoge izmed njih pa so kljub temu, v duhu
socialističnega internacionalizma, dobile priznan manjšinski status in bile deležne nekaterih
varstvenih ukrepov (Zupančič, 2002).
Z etničnega vidika so za Srbijo značilne velike regionalne razlike. Osrednja Srbija predstavlja
relativno etnično homogeno območje, medtem ko Vojvodina predstavlja pravi etnični mozaik
številnih narodnostih, ki živijo na njenem ozemlju, poleg tega pa so se tudi spremembe v
etnični sestavi prebivalstva odvijale z različnim tempom in intenzivnostjo. Za razliko od
osrednjega dela Srbije ima Vojvodina zelo raznoliko oziroma etnično heterogeno strukturo
bimodalnega tipa. Čeprav na njenem območju živijo številne narodnosti, pa izrazito
prevladujeta dve, Srbi in Madžari. Po popisu prebivalstva iz leta 2002 sta ti dve narodnosti
predstavljali skupaj več kot tri četrtine skupnega prebivalstva (79,3 %). Po deležu glede na
skupno število prebivalcev so jima sledili Slovaki (2,8 %), Hrvati (2,8 %) in Jugoslovani (2,5
%), Črnogorci (1,7 %), Romuni (1,5 %), Romi (1,4 %) in Bunjevci (1 %), medtem ko je delež
ostalih narodnostnih manjši od 1 % (Bolgari, Bošnjaki, Albanci, Vlahi, Goranci, Nemci, Rusi,
Slovenci, Ukrajinci, Čehi, Rusini, Muslimani idr.) (Raduški, 2002).
Ozemlje nekdanje Jugoslavije je bilo razdvojeno pod pritiskom nasprotij med
etnonacionalističnimi in ozemeljskimi zahtevami v vojnih spopadih, ki so sprožili številčno
izjemno obsežno prisilno in prostovoljno migracijo. Slabi medetnični odnosi, še zlasti pa
zaostrovanje vprašanja manjšinskega statusa, je posledica sprejetja etničnega nacionalizma
kot vladajoče ideologije in prakse. Vendar pa bistveni problem manjšin izhaja iz konflikta
med ideali etnične homogenosti v državi na eni strani in realnostjo njene etnične heterogenosti
na drugi strani. Zgodovinsko gledano so bili Srbi po številu prebivalstva najštevilčnejši narod
na jugoslovanskem geografskem prostoru, prisotni v vseh republikah nekdanje Jugoslavije, z
najbolj obsežnim avtohtonim ozemljem ter pomembnimi naravnimi in gospodarskimi viri
(Raduški, 2011).
V večnacionalnih državah, kakršna je bila tudi bivša federativna Jugoslavija, so bila močna
stremljenja k povečani etnični pestrosti, čeprav se je v državnih službah zaposlovalo
predvsem pripadnike najmočnejšega naroda, kar je še dodatno pripomoglo h krepitvi vloge
njihovega jezika, vere in tudi ekonomskega statusa. Z vsako družbeno naravnano
modernizacijo se je tudi v Vojvodini povečevalo skupno število prebivalstva, večja je bila tudi
nacionalna in kulturna pomešanost, vendar je bil končni cilj vseskozi načrtno povečevanje
zlasti vodilnega naroda (Zupančič, 2002).
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V primeru razpada Jugoslavije, kot edinstvene večetnične države, se poleg spoštovanja pravic
obstoječih manjšin odpira tudi vprašanje o tako imenovanem položaju nove manjšine in
pripadnikov narodnih skupnosti, ki so po odcepitvi ostali ločeni od svojih matičnih držav in v
novo nastalih državah postali manjšina. To se je v preteklosti v Evropi že dogajalo, na primer
razpad avstro-ogrskega in turškega cesarstva ter z njim povezan nastanek novih nacionalnih
držav na tem območju, v novejši zgodovini pa v primeru razpada Jugoslavije, Sovjetske zveze
in Češkoslovaške, v katerih so nekateri deli »konstitutivnih narodov« postali nove manjšine.
Že takrat se je postavljalo vprašanje, kako opredeliti status državljana, ki ne pripada
večinskemu narodu, vendar takrat ni imel statusa narodne manjšine. Ta sprememba statusa, ki
izhaja iz oblikovanja novih držav, je bila težko sprejeta med ljudmi oziroma prebivalci, ki so
v nekdanji Jugoslaviji predstavljali enega od šestih konstitutivnih narodov in so se skoraj čez
noč znašli v položaju narodnih manjšin (Raduški, 2011).
Karta 15: Etnična sestava Jugoslavije leta 1981.

Vir: Bertić in sod., 1988, str. 94. Priredil Klemen Lebar.
Med letoma 1981 in 1991 je prebivalstvo Jugoslavije naraščalo dvakrat počasneje kot
desetletja poprej, ko je naravni prirastek še močno presegal negativni migracijski saldo. Med
letoma 1971 in 1981 so se povečale razlike v razvoju prebivalcev različnih narodnosti.
Zmanjšala sta še število ter delež Srbov in Hrvatov, najbolj pa so številčno nazadovali
Madžari, Romuni, Rusini in vsi ostali, ki so beležili negativno naravno rast prebivalstva. Od
popisa do popisa so se pojavljale nove kategorije, iste kategorije pa so bile ob posameznih
popisih različno definirane, zaradi česar se je spreminjalo predvsem število muslimanov,
Albancev in Romov, v obdobju 1971–1991 se je na račun drugih narodnosti močno povečalo
predvsem število »Jugoslovanov« in neopredeljenih nasploh (Pak, Slavec, 1992, str. 26–29).
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V obdobju 1981–1991 je bil razvoj prebivalstva v najbolj narodnostno pestrem delu bivše
Jugoslavije, Vojvodini, tudi najbolj diferenciran. Vsestransko sta se povečala število in delež
Srbov (+ 2,7 %). Vse ostale narodnosti so imele negativne razvojne trende, Hrvati so
nazadovali v vseh občinah in tudi Madžari, razen v eni občini ne. Ob negativnem naravnem
prirastku in gospodarski emigraciji so bile močne tudi migracije na politični osnovi. To je bil
tudi velik razlog za zmanjšanje števila Hrvatov, še posebej v Bački, od koder so se množično
selili na zahod. Zlasti številne so bile migracije v sosednje somestje Osijek–Vinkovci–
Vukovar. Tja so se množično selili tudi Srbi. V prometno obrobnem in gospodarsko slabše
razvitem Banatu je prebivalstvo v vseh, razen v eni občini (Pančevo) nazadovalo. V vseh
občinah se je zmanjšalo število Madžarov in Hrvatov, v večini občin v Vojvodini tudi število
Srbov (Pak, Slavec, 1992, str. 31–32). Po popisu prebivalstva leta 1991 je bilo v etnični
strukturi Vojvodine 56,8 % Srbov, 16,9 % Madžarov, 8,7 % Jugoslovanov, 3,7 % Hrvatov,
3,2 % Slovakov, 2,2 % Črnogorcev, 1,9 % Romunov, 1,2 % Romov, 0,3 % muslimanov in 5,1
% pripadnikov ostalih narodnosti (Tomić in sod., 2002, str. 72).
Tabela 5: Število prebivalcev po narodni pripadnosti v obdobju 1981–2011.
1981
1991
1991 *
2002
2011
Skupaj
2034782 1970195 2013889 2031992 1931809
Srbi
1107378 1125317 1143723 1321807 1289635
Madžari
385356
333290
339491
290207
251136
Slovaki
69581
62243
63545
56637
50321
Hrvati
109203
72528
98025
56546
47033
Jugoslovani
167215
170766
174295
49881
12176
Črnogorci
43304
44450
44838
35513
22141
Romuni
47239
34792
38809
30419
25410
Romi
19693
23207
24366
29057
42391
Bunjevci
21236
19766
16469
Rusini
19307
17405
22217
15626
13928
Makedonci
18897
17115
11785
10392
Ukrajinci
4985
4489
4635
4202
muslimani
4930
5756
3634
3360
Nemci
3808
3697
3873
3154
3272
Slovenci
3456
2672
2005
1815
Albanci
3812
2513
1695
2251
Bolgari
2279
1658
1489
Čehi
1796
1648
Rusi
1007
940
1173
Goranci/Gorani
606
1179
Bošnjaki
417
780
Vlahi
131
101
170
Ostale narodnosti
21480
4929
37284
5311
6710
Narodno neopredeljeni
1715
5074
5427
55016
81018
Neznano
3423
11051
15493
23774
14791
Regionalna pripadnost
2452
2503
10154
28567
Opomba: * popis prebivalstva po stari metodi.
Viri podatkov: Društveni i ekonomski razvoj … , 1982; Nacionalni sastav stanovništva …,
1981; South Eastern Europe in Maps, 2007; Statistical Yearbook of Serbia 2005, 2005;
Statistical Yearbook of Serbia 2015, 2015.
47

V obdobju 1981–2002 je bil prisoten trend zmanjševanja stopnje etnične heterogenosti,
vendar pa je za razliko od začetnega obdobja, ko se je delež Srbov relativno le malo povečal
(iz 54,4 % leta 1981 na 57,1 % leta 1991), sledilo znatno povečanje v letu 2002, ko je
prebivalstvo srbske narodnosti štelo že 1.321.807 oseb (65,1 %), kar je v primerjavi s stanjem
leta 1991 (1.125.317) povečanje za 196.490 oseb oziroma 8 %. Stopnja rasti prebivalstva
srbske narodnosti je bila v tem obdobju pozitivna in precej višja, kot je bilo povprečje za
celotno populacijo Vojvodine (skoraj petkrat višja). Pri ostalih etničnih manjšinah se je število
prebivalstva zmanjšalo, izjema so le Romi, katerih število je naraščalo tudi zaradi izrazito
večje rodnosti v primerjavi z ostalimi narodnostmi. Kot posledica razkroja Jugoslavije in
nastanka novih nacionalnih držav se je etnična sestava prebivalstva Vojvodine postopoma
precej bolj homogenizirala, tudi zaradi prihoda velikega števila beguncev iz vojno ogroženih
območij Hrvaške, Bosne in Hercegovine med leti 1990 in 1996, kasneje pa tudi s Kosova.
Močno sta narasla število in delež predvsem srbskega dela prebivalstva. Absolutno povečanje
števila Srbov, kljub negativnemu naravnemu prirastku, se odraža tudi v spremembah pri
opredelitvi prebivalstva za srbsko narodnost. Hkrati so istočasno potekale ekonomske in
politične selitve Srbov v tujino in s tem posledično vplivale na prebivalstveno dinamiko
srbske narodnosti (Raduški, 2002). Leta 2011 se je število Srbov (1.289.635 oseb) zmanjšalo
za 32.172 oseb v primerjavi z letom 2002, kar je predvsem posledica negativnega naravnega
prirastka in odseljevanja v države Evropske Unije, delež Srbov pa je v primerjavi z letom
2002 kljub temu narasel za 1,7 % na 66,8 % glede na skupno število prebivalcev v Vojvodini,
saj sta se število in delež prebivalcev pri skoraj vseh ostalih etničnih skupinah zmanjšala
(Popis stanovništva, domaćinstava …, 2011).
V prvih letih devetdesetih let 20. stoletja je veliko število pripadnikov madžarske narodnosti
pa tudi pripadnikov drugih etničnih manjšin zaradi strahu pred vpoklicem v vojsko oziroma
prisilno mobilizacijo zbežalo v tujino. Zaradi vedno slabšega ekonomskega položaja v državi
in sprejetega trgovinskega embarga proti Srbiji, revščine in vedno bolj zaostrenih odnosov
med posameznimi etničnimi manjšinami, ki so še do nedavnega živeli v relativno dobrih
medsebojnih odnosih, se je v tujino iz Vojvodine odselilo tudi večje število Srbov, nekateri le
začasno (Kicošev, Kocsis, 2004). Varnostni svet Združenih narodov je namreč 30.5.1992
sprejel resolucijo, ki je Srbijo dejansko izobčila iz mednarodne skupnosti, sprejete sankcije pa
so obsegale prepoved vsakršne trgovinske izmenjave, sodelovanje na športnih, kulturnih in
znanstvenih področjih ter ukinile zračni promet z Beogradom. Že v prvem letu po uvedbi
sankcij se je tako dobršen del zrele in izobražene srbske javnosti pa tudi veliko število mladih
odločilo za beg v tujino (Pirjevec, 2003, str. 158–159). V obratni smeri je v Vojvodino
prispelo več kot četrt milijona beguncev, najbolj množično po razpadu Republike Srbske
Krajine in porazu ter umiku srbskih čet v Bosni avgusta leta 1995. Največ se jih je naselilo v
Južnobačkem in Sremskem okraju, delno v naseljih in vaseh, kjer so že živeli njihovi
sorodniki, prijatelji in znanci, ki so se tu naselili v času načrtne agrarne kolonizacije med leti
1945 in 1948. Preostanek se je naselil v večjih mestih, kjer so bili življenjski pogoji boljši kot
na podeželju, in v vaseh ter naseljih, kjer so pred začetkom vojnih spopadov živeli Hrvati
(predvsem Sremski okraj), ki so se preselili bodisi prostovoljno bodisi prisilno. Srbski
begunci so se v velikem številu naseljevali tudi na območju Vojvodine, kjer je prevladovala
madžarska narodna manjšina, predvsem pa na urbaniziranih območjih v Severnobačkem
(Subotica, Palić in Bačka Topola) in Južnobačkem okraju (Temerin in Bečej). Zaradi prihoda
večjega števila Srbov in odselitve Madžarov (pretežno nazaj v matično državo), katerih
število se je konstantno zmanjševalo tudi zaradi izrazito negativnega naravnega prirastka, je v
občinah Temerin (Južnobački okraj), Bajmok (Severnobački okraj) in Banatski Dvor
(Srednjebanatski okraj) od leta 1996 dalje prevladovalo srbsko prebivalstvo (Kicošev, Kocsis,
2004).
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Najbolj množično je prebivalstvo srbske narodnosti prevladovalo na gospodarsko najbolj
razvitih predelih Vojvodine (Novi Sad, Subotica) in v bližini glavnega mesta Srbije, Beograda
(Pančevo). Število Srbov v pokrajini Banat je večinoma stagniralo oziroma celo upadalo. V
33 občinah predstavljalo Srbi absolutno večinsko prebivalstvo, več kot 70 % pa predstavljajo
v 22 občinah, predvsem v Sremskem, Južnobačkem, Južnobanatskem in Srednjebanatskem
okraju oziroma v skupno 343 naseljih v celotni Vojvodini. Največje število Srbov je
naseljenih v regionalnih središčih posameznih okrajev oziroma večjih urbaniziranih območjih,
predvsem pa v Novem Sadu (141.000 oseb), Pančevem (61.000 oseb), Zrenjaninu (56.000
oseb), Somboru (33.000 oseb), Kikindi (31.000 oseb), Sremski Mitrovici (31.000 oseb),
Vršacu (28.000 oseb) in Rumi (28.000 oseb) (Kicošev, Kocsis, 2004).
V Vojvodini je glavnina madžarske poselitve na prostoru nekdanje Jugoslavije, od tega jih je
največ predvsem v severnem delu Bačke skupaj z Novim Sadom in ob reki Tisi, kjer z
deležem nad 50 % predstavljajo lokalno večino. Madžarsko prebivalstvo je imelo glede na
številčnost vedno zelo pomembno mesto v Vojvodini. Je namreč druga etnična skupina po
številu in deležu prebivalcev glede na skupno število prebivalcev, takoj za Srbi. V Bački je
koncentracija še nekoliko večja, saj sestavljajo dobro petino vsega prebivalstva (Klemenčič,
Zupančič, 2004, str. 163, 172, 177). Madžari so bili leta 2002 po številu (290.207 oseb) in
deležu (14,3 %) največja in najbolj pomembna narodna manjšina v Vojvodini. Njihovo število
in delež se je v primerjavi z letom 1981 (385.356 oseb, 18,9 %) zmanjšal na 333.290 oseb leta
1991 (16,9 %) kot rezultat kombinacije nizkega naravnega prirastka, nizke rodnosti, visoke
stopnje umrljivosti in staranja prebivalstva pa tudi odseljevanja. V absolutnem smislu je bilo
zmanjšanje v tem obdobju za 52.066 oseb. V obdobju 1991–2002 se je število Madžarov
dodatno zmanjšalo za 43.083 oseb, pri čemer je absolutno zmanjšanje števila prebivalcev celo
preseglo negativno skupno rast prebivalstva, kar se je odražalo v odseljevanju nazaj v matično
državo (Raduški, 2002). Še leta 1961 je na območju Vojvodine živelo 442.561 Madžarov, leta
2011 pa le še 251.136 oseb madžarske narodnosti, kar predstavlja v obdobju petdesetih let
(1961–2011) zmanjšanje skupnega števila madžarske manjšine za 191.425 oseb (Statistical
Yearbook of Serbia 2005 in 2015). Poselitvena območja madžarske manjšine sodijo med
periferna območja (z izjemo Novega Sada), s prevlado negativnih demografskih in
gospodarskih procesov. Zato zmanjševanje števila prebivalstva ne preseneča, kakor tudi ne
šibka ekonomska struktura madžarskega manjšinskega prebivalstva (Klemenčič, Zupančič,
2004, str. 164).
Število prebivalcev madžarske narodne manjšine se je v primerjavi z letom 1991 leta 2002
najbolj očitno zmanjšalo v Subotici (– 7.185 oseb), Novem Sadu (– 4.558 oseb), Bački Topoli
(– 3.642 oseb) in Bečeju (– 3.206 oseb), predvsem zaradi odseljevanja v glavnem mlajših
izobražencev. Madžari sicer predstavljajo absolutno večino v šestih občinah Severnobačkega
(Bačka Topola, Mali Iđoš) in Severnobanatskega okraja (Kanjiža, Senta, Ada in Čoka),
relativno večino pa v občinah Subotica (Severnabačka) in Bečej (Južnabačka). Skupno število
naselij, kjer prevladuje madžarska narodna manjšina, je 81, največ jih živi v večjih mestih, kot
so Subotica (35.000 oseb), Senta (15.900 oseb), Bečej (11.700 oseb), Zrenjanin (11.600 oseb)
in Novi Sad (11.500 oseb) (Kicošev, Kocsis, 2004).
Slovaki (leta 2002 56.637 oseb, 2,8 %) so podobno kot pripadniki madžarske narodne
manjšine zabeležili absolutno in relativno zmanjšanje, vendar so se zaradi višje negativne
stopnje rasti drugih narodnosti (z izjemo Srbov in Romov) pomaknili iz petega na tretje mesto
v etnični strukturi Vojvodine. Leta 1981 je bilo Slovakov 69.581 (3,4 %), leta 1991 62.243
(3,2 %), skupno pa se je število prebivalcev slovaške etnične manjšine v obdobju 1991–2002
zmanjšalo za 5.606 oseb (Raduški, 2002). Ob popisu leta 2011 se je število Slovakov glede na
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leto 2002 zmanjšalo za 6.316 oseb na 50.321 oseb, kar je predstavljalo 2,6 % glede na skupno
število prebivalcev (Popis stanovništva, domaćinstava …, 2011).
Število Slovakov se je zmanjšalo v glavnem zaradi negativnega naravnega prirastka,
posledice srbskega begunskega vala so tako najbolj čutili le v Stari Pazovi v Sremskem
okraju, kjer tudi sicer živi največje število slovaške narodne manjšine (leta 2002 5.848 oseb),
še vedno pa tvorijo večinsko prebivalstvo v 15 naseljih, predvsem pa v naseljih Kovačica in
Padina (Južnobanatski okraj), Bački Petrovac, Kisač, Selenča, Pivnice, Kulpin in Gložan
(Južnobački okraj) (Kicošev, Kocsis, 2004).
Karta 16: Etnična karta Vojvodine (glede na absolutno oziroma relativno večino) leta 1991.

Vir: Kicošev, S., Kocsis, K., 2004. Priredil Klemen Lebar.
Hrvati so leta 2002 predstavljali 2,8 % prebivalstva Vojvodine (56.546 oseb), njihovo število
se je v primerjavi z letom 1981 (109.203 oseb, 5,4 %) zmanjšalo za skoraj polovico.
Negativna povprečna letna stopnja rasti prebivalstva je bila med najvišjimi v Vojvodini in
absolutno zmanjšanje prebivalstvo močno presega negativni naravni prirastek, kar nakazuje
na množično odseljevanje prebivalstva (najpogosteje nazaj v matično državo), v nekaterih
primerih pa tudi na spremembo državljanstva oziroma narodne pripadnosti. V obdobju 1991–
2002 se je število hrvaške etnične manjšine iz 72.528 oseb zmanjšalo na 56.546 oseb oziroma
za 15.982 oseb (Raduški, 2002). Ob popisu leta 2011 se je število Hrvatov glede na leto 2002
dodatno zmanjšalo za 9.513 oseb na 47.033 oseb, kar je predstavljalo 2,4 % glede na skupno
število prebivalcev (Popis stanovništva, domaćinstava …, 2011).
Veliko število Hrvatov, ki jih je bilo skupaj z Bunjevci in Šokci leta 2002 76.312 glede na
narodno pripadnost, se je glede na prevladujoč pogovorni jezik opredelilo za Srbe. Njihovo
število se je v obdobju 1991–2002 občutno zmanjšalo, predvsem zaradi vojne med Srbi in
Hrvati. Na račun njihovega odseljevanja so se v Sremskem okraju naselili prebivalci srbske
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narodnosti, predvsem v naseljih Hrtkovci, Novi Slankamen, Kukujevci, Gibarac, Sot in Stara
Bingula, kjer danes Srbi predstavljajo večinsko prebivalstvo. Kljub temu v desetih naseljih v
pokrajini Bačka Bunjevci in Šokci predstavljajo večinsko prebivalstvo (Kicošev, Kocsis,
2004).
Število prebivalcev romunske narodne manjšine se zmanjšuje že vse od leta 1910, bolj
izrazito pa od leta 1981 dalje, predvsem kot posledica izrazito negativnega naravnega in
selitvenega prirastka pa tudi sprememb v opredeljevanju narodnosti (»srbanizacija«). Leta
1991 se je število Romunov zmanjšalo iz 34.792 oseb (1,8 %) na 30.419 oseb (1,5 %) leta
2002, kar je predstavljalo zmanjšanje za 4.373 oseb (Kicošev, Kocsis, 2004), leta 2011 pa na
25.410 oseb (1,3 %), kar pomeni dodatno zmanjšanje za 5.009 oseb glede na leto 2002 (Popis
stanovništva, domaćinstava …, 2011).
Romuni se naseljujejo predvsem v Južnobanatskem in Srednjebanatskem okraju, v bližini
večjih naselij (Vršac, Alibunar in Zrenjanin). Na tem območju predstavljajo večinsko
prebivalstvo v skupno 19 vaseh, največ (med 1.000 in 2.000 oseb) pa v naseljih Banatsko
Novo Selo, Uzdin, Lokve, Torak, Vršac in Vladimirovac (Kicošev, Kocsis, 2004).
Jugoslovani so že leta 1981 predstavljali 8,2 % skupnega prebivalstva Vojvodine (167.215
oseb). Čeprav se je že v pripravah na popis leta 1991 pozivalo Jugoslovane, da se opredelijo
za drugo narodno pripadnost (glede na politične interese v posamezni državi, v Srbiji
predvsem za Srbe), se je njihovo število ob popisu tega leta še povečalo za 3.551 oseb
(170.766 oseb), kar je predstavljalo 8,7 % glede na delež skupnega števila prebivalcev v
Vojvodini. Vendar pa je predzadnji popis leta 2002 že potekal v povsem spremenjenih
družbenih in geopolitičnih okoliščinah, kar se je odrazilo tudi v drastičnem zmanjšanju števila
Jugoslovanov na 49.881 oseb (zmanjšanje za kar 120.885 oseb), kar je predstavljalo le še 2,5
% od skupnega števila prebivalcev Vojvodine, kar je nedvomno posledica spremembe njihove
narodne pripadnosti (Raduški, 2002). Ob popisu leta 2011 se je za Jugoslovane izreklo le še
12.176 oseb, kar je predstavljalo 0,6 % glede na skupno število prebivalcev ali zmanjšanje za
kar 158.590 oseb v obdobju 1991–2011 (Popis stanovništva, domaćinstava …, 2011).
Črnogorci so beležili stalno rast prebivalstva v obdobju po drugi svetovni vojni, razen v
obdobju med 1991 in 2002. V tem obdobju se je število pripadnikov črnogorske narodne
manjšine iz 44.450 (2,3 %) leta 1991 zmanjšalo na 35.513 oseb leta 2002 (1,7 %), kar pomeni
tako absolutno kot tudi relativno zmanjšanje. Čeprav Črnogorci od druge polovice
devetdesetih let beležijo negativni naravni prirastek, je njihovo skupno absolutno zmanjšanje
še vedno višje, kar je med drugim tudi posledica opredeljevanja za drugo narodno pripadnost
(Raduški, 2002). Ob popisu leta 2011 se je število Črnogorcev glede na leto 2002 dodatno
zmanjšalo za 13.372 oseb na 22.141 oseb, kar je predstavljalo 1,1 % glede na skupno število
prebivalcev (Popis stanovništva, domaćinstava …, 2011).
Število Črnogorcev se je v obdobju 1991–2002, še bolj očitno pa v zadnjem obdobju,
zmanjšalo tudi zaradi odseljevanja (pretežno nazaj v matično državo). Črnogorska narodna
manjšina se je na območju Vojvodine sicer naselila po letu 1945 v okviru načrtne
kolonizacije, njihova prostorska razporeditev pa v zadnjem obdobju ni doživela skoraj
nobenih sprememb. Velika večina Črnogorcev živi v naseljih Vrbas (7.800 oseb) in Novi Sad
(4.300 oseb) v Južnobačkem okraju ter naseljih Kula (3.000 oseb) in Sivac (2.700 oseb) v
Zahodnobačkem okraju in naselju Lovćenac (2.100 oseb) v Severnobačkem okraju (Kicošev,
Kocsis, 2004).
Romi so poleg Srbov edini beležili pozitivno rast prebivalstva in stalno absolutno ter relativno
povečanje v obdobju 1981–2002. Leta 1991 je romsko prebivalstvo štelo 23.207 oseb (1,2 %),
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leta 2002 pa 29.057 oseb (1,4 %), kar je povečanje za 5.850 oseb. Za Rome je značilen visok
naravni prirastek, ki pa je bil v obdobju 1991–2002 manjši od skupne rasti prebivalstva, kar je
v največji meri posledica spremembe opredelitve narodne pripadnosti (Raduški, 2002). Ob
popisu leta 2011 se je število Romov glede na leto 2002 povečalo za 13.334 oseb na 42.391
oseb, kar je predstavljalo 2,2 % glede na skupno število prebivalcev (Popis stanovništva,
domaćinstava …, 2011). Romi, katerih značilnost je tudi, da se jezikovno še vedno niso
asimilirali s heterogenostjo multietnične Vojvodine, saj se večina Romov opredeljuje po
svojem maternem jeziku, od leta 1981 beležijo dinamično rast prebivalstva, zato se njihovo
število ves čas povečuje, predvsem na račun visoke rodnosti. Največ jih živi v večjih mestnih
naseljih (Zrenjanin, Novi Sad, Subotica, Pančevo in Kikinda) oziroma v neposredni bližini na
obrobju omenjenih mest pa tudi v pokrajini Banat, kjer se naseljujejo predvsem na območjih,
ki so najbolj neposredno prizadeti zaradi procesa depopulacije (Kicošev, Kocsis, 2004).
Druge etnične skupine v Vojvodini (Ukrajinci, Rusini, Makedonci, Bolgari, Slovenci idr.) so
prav tako beležile negativne demografske trende (negativni naravni prirastek, nizka rodnost,
visoka umrljivost, intenzivno staranje prebivalstva), odseljevanje, spremembe narodne
pripadnosti in povečanje števila mešanih zakonov in glede na skupno število prebivalcev v
Vojvodini predstavljajo delež, ki je manjši od 1% (Raduški, 2002).
Narodni manjšini Rusinov in Ukrajincev, ki sta se na območju Vojvodine naselili že v sredini
18. stoletja, sta v obdobju 1991–2002 zabeležili najmanjši upad v absolutnem številu
prebivalcev, saj se je skupno število obeh manjšin zmanjšalo le za 1.633 oseb (leta 1991
21.894 oseb, leta 2002 20.261 oseb). Njuno zmanjšanje je predvsem posledica asimilacije
oziroma spremembe opredelitve narodne pripadnosti, saj sta obe manjšini beležili ugodne
demografske kazalce. Največ jih živi v naselju Ruski Krstur (4.500 oseb) v občini Kula v
Zahodnobačkem okraju in naselju Kucura (2.200 oseb) v občini Vrbas v Južnobačkem okraju,
prisotni pa so še v številnih manjših naseljih v obeh omenjenih občinah (Kicošev, Kocsis,
2004). Leta 2011 se je njihovo skupno število v primerjavi z letom 2002 dodatno zmanjšalo
za 2.131 oseb na 18.130 oseb (0,9 %), predvsem zaradi odseljevanja v čezmorske države
(pretežno v Kanado in Združene države Amerike) (Popis stanovništva, domaćinstava …,
2011).
Makedonci, ki predstavljajo v časovnem okvirju naselitve v Vojvodini eno najmlajših etničnih
skupin in so se na tem območju naselili šele po letu 1945 kot del načrtne agrarne kolonizacije,
so leta 1991 šteli 17.115 oseb, njihovo število pa se je po razglasitvi neodvisnosti močno
zmanjšalo leta 2002 (–5.330 oseb) na 11.785 oseb, saj se je veliko število pripadnikov
makedonske narodne manjšine preselilo nazaj v matično državo. Največ jih živi v
Južnobanatskem okraju, v naseljih Jabuka, Kačarevo, Pančevo in Pladište (Kicošev, Kocsis,
2004). Leta 2011 se je njihovo število dodatno zmanjšalo za 1.393 oseb na 10.392 oseb (0,5
%) (Popis stanovništva, domaćinstava …, 2011).
Bolgari so na območju Banata naselili že leta 1737 in so leta 1991 šteli 2.279 oseb, leta 2002
pa 1.658 oseb. Prevladujejo le v naselju Ivanovo, ki upravno spada pod mesto Pančevo
(Kicošev, Kocsis, 2004). Leta 2011 se je njihovo število še dodatno zmanjšalo za 169 oseb na
1.489 oseb (0,08 %) (Popis stanovništva, domaćinstava …, 2011).
V obdobju 1991–2002 se je izredno močno povečal delež in absolutno število narodnostno
neopredeljenega prebivalstva iz 5.074 oseb (0,3 %) leta 1991 na 55.016 oseb leta 2002 (2,7
%). Povečala sta se tudi deleža in absolutno število prebivalcev glede na regionalno
pripadnost iz 2.452 oseb (0,1 %) leta 1991 na 10.154 oseb leta 2002 (0,5 %) ter delež in
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absolutno število prebivalcev, za katere narodna pripadnost ni znana iz 11.051 oseb (0,6 %)
leta 1991 na 23.774 oseb leta 2002 (1,2 %) (Raduški, 2002). Ob popisu prebivalstva leta 2011
se je število narodnostno neopredeljenega prebivalstva glede na leto 2002 povečalo za kar
26.002 oseb, kar je predstavljalo 4,2 % glede na skupno število prebivalcev. Močno se je
povečalo tudi število glede na regionalno pripadnost, in sicer za 18.413 oseb, kar je
predstavljalo 1,5 % glede na skupno število prebivalcev. Število prebivalcev, za katere
narodnost ni znana, pa se je zmanjšalo za 8.983 oseb v primerjavi z letom 2002, kar je
predstavljalo 0,8 % glede na skupno število prebivalcev (Popis stanovništva, domaćinstava
…, 2011).
Karta 17: Etnična karta Vojvodine (glede na absolutno oziroma relativno večino) leta 2002.

Vir: Kicošev, S., Kocsis, K., 2004. Priredil Klemen Lebar.
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7. DEMOGRAFSKE ZNAČILNOSTI VOJVODINE
Prebivalstvo Socialistične Jugoslavije je bilo po svoji etnični sestavi zelo heterogeno, kar je
posledica različnih zgodovinskih, gospodarskih, geografskih, demografskih, političnih,
kulturnih, civilizacijskih in drugih dejavnikov. Po ustavni definicije so v njej živeli
konstitutivni »Jugoslovanski« narodi (Srbi, Hrvati, Makedonci, Slovenci, Črnogorci in
muslimani), etnične skupine s statusom narodnosti (Albanci, Madžari, Italijani, Bolgari,
Romuni, Slovaki, Rusini, Ukrajinci, Rusi idr.) pa tudi etnične skupine v skladu z ustavno
opredelitvijo (Romi, Vlahi idr.) kot tudi pripadniki raznih drugih evropskih narodov. Potrebno
je poudariti, da je Socialistična Jugoslavija novoustanovljenim državam bivše Jugoslavije
pustila zapuščino visokih standardov v smislu spoštovanja in varstva pravic narodnih manjšin.
V ustavno in pravno varstvo manjšin je bilo med drugim vključena (kot osnovne temeljne
pravice) volilna pravica posameznih narodnih manjših, prepoved vseh oblik diskriminacije ter
uživanje temeljnih človekovih pravic in svoboščin, pravica do uporabe svojega jezika v
zasebnem in javnem življenju, pravica do izobraževanja, institucije političnega zastopanja
manjšin, pravica manjšin do informacij v svojem jeziku itd. (Raduški, 2011).
Glavni dejavniki razvoja narodnostne sestava prebivalstva v Vojvodini so bile občutne razlike
v naravnem prirastku prebivalstva posameznih narodnosti, razlike v gospodarski razvitosti
območij, ki so povzročile narodnostno pestre in selektivne selitve, tradicionalna prostorska
mobilnost (Madžari, Romuni, Čehi, Rusi, Vlahi, Romi idr.), urbanizacija podeželja, ki je
zlasti v južnih predelih spremenila tradicionalno narodnostno homogenost posameznih
območij in naselij, gospodarsko nazadovanje obsežnih perifernih območij in povečane razlike
v gospodarski razvitosti med pokrajinami, ki so povzročale pospešeno odseljevanje
posameznih narodnosti ter priseljevanja v urbana središča, ki so se na račun prihoda večjega
števila prebivalstva tudi prostorsko hitro širila (suburbanizacija). Omeniti je potrebno še
politično varnostne razloge, (omejeno) emigracijo v tujino in praznjenje podeželja v naravno
ugodnih predelih, predvsem pa v panonskem svetu (Pak, Slavec, 1992, str 27–28).
Sodobna prebivalstvena slika Vojvodine, Srbije, kot tudi Balkana v celoti vključuje
povprečno gostoto poselitve (v Vojvodini 89,8 prebivalcev na km2 leta 2011), staro
naselbinsko in kulturno tradicijo, pestro narodno in versko raznolikost, prevladujoče
negativne kazalce demografskega razvoja ter razmeroma nizko stopnjo urbaniziranosti, z
izjemo glavnega mesta Srbije Beograda in regionalnega središča Vojvodine Novega Sada, ki
skupaj kažeta značilne poteze najpomembnejšega središčnega območja in koncentracije
prebivalstva v regiji. Pomembno na demografsko sliko prebivalstva vplivajo tudi selitve
prebivalstva, ki jih lahko razdelimo na sezonske, periodične ali trajnejše oziroma načrtovane
ali nenačrtovane kot tudi na prostovoljne (ekonomske) oziroma nasilne (politične). Del
prebivalcev je možnosti za zaposlitev in trajno življenjsko okolje pričel iskati v tujini, kar se
je precej hitro odrazilo tudi v rodnostnem obnašanju, saj se je rodnost zaradi socialnih stisk in
manjšega števila zaposlitvenih mest oziroma zaposlitvenih možnosti precej zmanjšala. V
odselitvenem toku, bodisi začasnem (npr. »gastarbajterstvo« kot oblika začasnega dela v
tujini) bodisi trajnem, so bili večinoma udeleženi predvsem prebivalci v reproduktivnem
obdobju. Za obravnavano območje je potrebno upoštevati tudi posredne in neposredne žrtve
vojaških in civilnih spopadov na območju nekdanje jugoslovanske federacije v devetdesetih
letih prejšnjega stoletja, katerih negativni učinki so močno prisotni še danes. V Srbiji, ki je
zaradi osamosvojitve Črne Gore (2006) in kasneje še Kosova (2008) doživela precejšnjo
erozijo državnega ozemlja, je statistična slika pričela kazati bolj izrazito srbsko podobo. Med
drugim so opazne spremembe nastale tudi v Vojvodini, kot posledica selitev, ki so jih sprožile
razmere v času režima Slobodana Miloševića v devetdesetih letih 20. stoletja in vpletenosti
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Srbije v vojaške konflikte na ozemljih nekdanje Jugoslavije. Etnična razmerja in medetnični
konflikti so tako na prelomu tisočletja močno vplivali na demografske značilnosti, socialno in
ekonomsko strukturo ter prostorsko razporeditev prebivalstvene slike v Vojvodini (Zupančič,
2015).
Razpad Jugoslavije in nastanek novih držav na začetku devetdesetih let je bila posledica
povečanega nacionalnega razslojevanja in etnične nestrpnosti, s konflikti med večinskim in
manjšinskim delom prebivalstva. Postjugoslovanske države niso bile pripravljene, da v celoti
spoštujejo pravice narodnih manjšin, kar je predvsem na začetku osamosvajanja predstavljalo
oviro za njihovo hitro in popolno demokratizacijo. Nepriznavanje nacionalnih, verskih,
kulturnih in jezikovnih razlik so privedle do poslabšanja med večinskim in manjšinskim
delom prebivalstva, spoštovanje pravic in prihodnost etničnih manjšin na tem prostoru pa je
postala negotova (Raduški, 2011).
Demografsko nazadovanje, ki je sicer značilno za celoten Balkan, je med najmočnejšimi prav
v Srbiji, posledično pa tudi v Vojvodini in ga zaznamujejo zniževanje rodnosti v povezavi s
trajajočo ekonomsko krizo, ki se kaže tudi v obliki trajnega ali začasnega odseljevanja
(pretežno mladega prebivalstva), rahlo povečevanje smrtnosti, pospešeno staranje
prebivalstva in nadaljnji upad naravnega prirastka. Skupna rast prebivalstva je bila le rahlo
pozitivna, če upoštevamo obdobje 1990–2012, podobno pa se napoveduje tudi za obdobje
2012–2030, ko naj bi bila rast prebivalstva že negativna (Zupančič, 2015, str. 78–81).
7.1. PREVLADUJOČI KAZALCI DEMOGRAFSKEGA RAZVOJA
V Vojvodini se je proces depopulacije prebivalstva v kombinaciji z negativno rastjo
prebivalstva in negativnem naravnem prirastku pričel že na začetku osemdesetih let, medtem
ko se je podoben proces v ostalih delih Republike Srbije pričel šele v začetku devetdesetih let
20. stoletja. Stalno upadanje skupnega števila prebivalstva, ki je danes značilno tako za
Republiko Srbijo, predvsem pa njen vzhodni in južni del, kot tudi za avtonomno pokrajino
Vojvodino, naj bi se v prihodnjih desetletjih nadaljevalo in še dodatno poglobilo že tako ali
tako slabo demografsko sliko prebivalstva, ki se odraža predvsem v negativnem naravnem
prirastku, staranju prebivalstva (delež oseb starejših od 65 let naj bi se v obdobju 2011–2041
povečal iz 17 % na 24 %), zmanjševanju stopnje rodnosti, višanju stopnje umrljivosti pa tudi
v vse bolj številnih odselitvah prebivalstva, ki so v zadnjem času že presegli število doseljenih
v omenjeno regijo (Statistical Yearbook of Serbia 2015, 2015). Analiza strukture prebivalstva
po starosti kaže postopno staranje družbe. V Republiki Srbiji je povprečna pričakovana starost
ob rojstvu šest let krajša od povprečja Evropske unije, čeprav se zaradi izboljšav na
zdravstvenem področju počasi dviga (Gabrić Molnar, 2008). Leta 2002 je bila pričakovana
starost moških ob rojstvu 69,7 let, žensk pa 75,0 let, leta 2011 se je dvignila na 71,9 let za
moške in 77,0 za ženske, medtem ko je leta 2013 znašala 72,5 let za moške in 77,7 za ženske
(Statistical Yearbook of Serbia 2014, 2014).
7.1.1. POVPREČNA STAROSTNA STRUKTURA
Zmanjšanje stopnje rodnosti, daljša pričakovana življenjska doba in številne migracije, ki so
na prehodu devedesetih let prejšnjega stoletja v novo tisočletje dodobra spremenile
prebivalstveno sliko v regiji, so vplivali tudi na dvig povprečne starostne strukture
prebivalcev (tehtana aritmetična sredina starosti določene skupine prebivalstva, izračunana iz
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absolutnih podatkov, pri izračunu se upoštevajo kot uteži sredine starostnih razredov), ki se
vse bolj pospešeno stara (Popis stanovništva, domaćinstava …, 2011).
V Vojvodini je bila povprečna starost prebivalcev leta 1981 še 35.3 leta, ki pa je v naslednjih
dveh desetletjih naraščala za povprečno 2 leti na desetletno obdobje. Leta 1991 je bila
povprečna starost 37.5 leta, leta 2002 39.4 leta, leta 2011 pa že 42.1 leta, kar je v primerjavi z
letom 1981 razlika 6.8 leta. Trend povečevanja povprečne starosti je evidenten tako pri moški
kot tudi pri ženski populaciji. Slednja je v primerjavi z moško populacijo še starejša. To se
odraža predvsem v dejstvu, da je pričakovana življenjska doba žensk daljša od moških, kar
velja za vse tri enote znotraj Vojvodine (Bačko, Banat in Srem) kot tudi za celotno Republiko
Srbijo. Staranje prebivalstva je torej bolj izrazito pri ženskem delu prebivalstva Vojvodine
(Živković, Đurđev, Dragin, 2008, str. 40–41).
Tabela 6: Povprečna starostna struktura po okrajih v Vojvodini v obdobju 1981–2011.
1981
1991
2002
2011 *
Spol
35.3
37.5
39.4
42.1
Vojvodina skupaj
34.2
36.1
38.1
40.5
moški
36.5
38.9
40.9
43.7
ženske
36.0
37.6
39.2
42.0
Bačka
skupaj
34.7
36.1
38.0
40.3
moški
37.3
39.0
41.1
43.6
ženske
36.1
37.9
39.9
42.3
Banat
skupaj
35.0
36.6
38.4
40.6
moški
37.2
39.2
41.3
43.9
ženske
34.3
36.4
39.1
42.1
Srem
skupaj
33.0
35.2
37.8
40.6
moški
35.5
37.7
40.4
43.5
ženske
Opomba: * lastni izračuni.
Vir podatkov: Živković, Đurđev, Dragin, 2008, str. 40–41; Popis stanovništva, domaćinstava
…, 2011.
Regija

Zelo pomembno na povprečno starostno strukturo vpliva tudi geografski položaj posameznih
občin znotraj okrajev, saj so občine, ki imajo slabši geografski in posledično tudi ekonomski
položaj, manj privlačne za priseljevanje, na drugi strani pa je v zadnjem obdobju v njih
prisoten vse bolj očiten trend odseljevanja mladih v večja mesta in urbanizirana središča. V
Bački je bilo največ mlajše populacije naseljene v občinah Temerin, Novi Sad, Bačka
Palanka, Apatin in Vrbas kot posledica intenzivnega povojnega priseljevanja po drugi
svetovni vojni iz Bosne in Hercegovine, Hrvaške in Makedonije. Starejša populacija
prevladuje v občinah, kjer je bilo priseljevanje občutno manjše, to je v občinah Mali Iđoš,
Ada in Kanjiža.
Tudi v Banat je po drugi svetovni največ mladih priseljencev prišlo iz Bosne in Hercegovine,
Hrvaške in Makedonije, ki so se večinoma naselili v občinah Kikinda, Sečanj, Pladište in
Pančevo. Starejša populacija je prevladovala v občinah Alibunar, Kovačica in Novi
Kneževac. V zadnjem obdobju se mlajša populacija vse bolj intenzivno odseljuje iz
podeželskih vasi v vedno bolj privlačna in prometno dobro povezana večja mestna središča
oziroma njihovo neposredno okolico, kar je najbolj očitno v občinah Pančevo, Novi Bečej,
Kovin, Kikinda in Zrenjanin.
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V Sremu je največ starejše populacije skoncentrirano v občinah Sremski Karlovci, Ruma, Irig
in v delu Bačke Palanke, medtem ko mladi prevladujejo v občinah Beočin, ki je v bližini
upravnega in administrativnega središča Vojvodine Novega Sada, delu Novega Sada, ki
pripada Sremskemu okrožju in v Stari Pazovi. V najmanj poseljenih delih Sremskega okrožja,
to je na območju Fruške gore, se prebivalstvo najbolj pospešeno stara kot kombinacija
odseljevanja mladih na privlačnejša in prometno bolj dostopna urbanizirana območja in
zmanjševanja rodnosti (Živković, Đurđev, Dragin, 2008, str. 40–41).
V obdobju 1981–2002 je imelo povprečno najstarejšo strukturo prebivalstva območje Banata
(38.0 let), sledila mu je Bačka (37.6 leta) in Srem (36.6 leta), medtem so imela omenjene
enote leta 2011 približno podobno povprečno starostno strukturo. V Banatu, ki ostaja
populacijsko najstarejša enota v Vojvodini, je bila povprečna starost 42.3 leta. V Banatu se
nahaja tudi največje število zapuščenih vasi v Vojvodini, ki so večinoma skoncentrirane na
mejnem območju z Romunijo in od koder se mlado prebivalstvo tudi najintenzivneje
odseljuje, število starejše populacije pa se je tudi na račun tega procesa močno zvišalo. V
Sremu je bila povprečna starost 42.1 leta, kar je tudi povprečje za celotno Vojvodino, v Bački
pa 42.0 let. Slednja ima tako malenkost boljšo povprečno starostno strukturo, ki se odraža
predvsem v intenzivnem doseljevanju mlajše populacije na širše območje Novega Sada, ki
nudi boljše zaposlitvene in izobraževalne možnosti (Živković, Đurđev, Dragin, 2008, str. 40–
41; Popis stanovništva, domaćinstava … , 2011). V Južnobačkem okrožju je hkrati tudi
največji delež prebivalcev z višjo oziroma visoko stopnje izobrazbe (okoli 13 %), saj so v
omenjenem okrožju skoncentrirani številni univerzitetni centri (Pejanović, 2010).
Po letu 1981 se je pričelo zmanjševati število mladih (0–19 let), na račun katerega se je
povečalo število starejših prebivalcev (60 let ali več). Indeks staranja prebivalstva je bil še leta
1981 0,568, kar pomeni, da bilo mladih skoraj enkrat več kot starejših prebivalcev. Leta 1991
se je indeks staranja povečal na 0,720, leta 2002 pa na vrednost 0,947. V zadnjem obdobju
ima že vrednost 1 ali več, kar pomeni, da je število mladoletnih oseb in starejših oseb od 60
let že izenačeno oziroma je število starejših že preseglo število mladih prebivalcev Vojvodine
(Gabrić Molnar, 2008).

7.1.2. NARAVNI PRIRASTEK
Neugoden gospodarski razvoj je bil glavni vzrok močnemu zmanjšanju naravnega prirastka
prebivalstva (razlika med številom živorojenih in umrlih v koledarskem letu). Ker se je močna
gospodarska polarizacija od sedemdesetih let dvajsetega stoletja dalje še povečevala, so se že
tradicionalno gospodarsko depresivnim in demografsko ogroženim območjem, kjer je bil
proces depopulacije najbolj izrazit (kraški svet, vzhodna Srbija, gorata Črna gora), območjem
z nizkim naravnim prirastkom (panonski svet) pridružile še Bosna, srednja Srbija in druga od
večjih razvojnih polov bolj oddaljena območja. Zaradi omejitev ekonomske emigracije v
obdobju 1981–1991 je bila rast števila prebivalcev odvisna v glavnem od naravnega prirastka.
Ta se je v Vojvodini od leta 1961 dalje vseskozi zmanjševal, od + 5,4 ‰ za obdobje 1961–
1971, na + 3,2 ‰ v obdobju 1971–1981, na – 1,9 ‰ v obdobju 1981–1991, ko je imel prvič
negativen predznak (naravni upadek prebivalstva) (Pak, Slavec, 1992, str. 26).
Od leta 1981 dalje naravni prirastek izrazito upada. Leta 1980 je bil naravni prirastek
prebivalstva še pozitiven (+ 2,7 ‰), več kot desetletje kasneje pa že negativen (–1,1 ‰). V
medpopisnem obdobju leta 1995 je znašal – 2,3 ‰, leta 2005 pa že – 5,5 ‰ (Pejanović,
2010). Naravni prirastek oziroma upadek je v obdobju 1991–1995 znašal – 2,8 ‰, v obdobju
57

1996–2002 pa že – 4,2 ‰. Negativni naravni prirastek je bil v Vojvodini leta 1991 zabeležen
v 43 občinah (od skupno 45), kar predstavlja 95,6 % vseh občin, medtem ko je bil leta 2003
naravni prirastek negativen že v vseh občinah v pokrajini (Gabrić Molnar, 2008).
Graf 2: Demografski kazalci rodnosti, umrljivosti in naravnega prirastka v Vojvodini za
obdobje 1980–2011.

Vir podatkov: Pejanović, 2010; Statistical Yearbook of Serbia 2012, 2012.

7.1.3. RODNOST IN UMRLJIVOST
Rodnost (število živorojenih na tisoč prebivalcev v koledarskem letu) se je povojnem obdobju
po drugi svetovni vojni sprva povečevala, vendar le do konca petdesetih let 20. stoletja. V
devetdesetih letih 20. stoletja se je stanje še izrazito poslabšalo, predvsem zaradi političnodružbene in gospodarske krize, manjše kupne moči prebivalstva in vojnih razmer na območju
nekdanje Jugoslavije (Gabrić Molnar, 2008). Leta 1980 je bila stopnja rodnosti še 14,1 ‰,
desetletje kasneje 11,2 ‰, leta 2005 pa le še 9,5 ‰. Od šestdesetih let 20. stoletja dalje prične
naraščati umrljivost (število umrlih na tisoč prebivalcev v koledarskem letu). Ta se sicer
povečuje počasneje kot upada rodnost in je bila leta 1980 11,4 ‰, desetletje kasneje 12,3 ‰,
leta 2005 pa že 15 ‰ (Pejanović, 2010). Rezultati zadnjega popisa prebivalstva iz leta 2011
kažejo, da se stopnja rodnosti še naprej znižuje (9,0 ‰), nekoliko pa je upadlo naraščanje
stopnje umrljivosti (14,2 ‰), posledično pa se je za malenkost zmanjšala tudi razlika med
obema demografskima kazalcema, vendar pa je naravni prirastek še vedno izrazito negativen
(– 5,2 ‰) (Statistical Yearbook of Serbia 2012, 2012).
Razlike v stopnji rodnosti pa nastajajo tudi zaradi različnih reproduktivnih normativov glede
na etnično in versko identiteto dela prebivalstva v posameznih občinah v pokrajini. Podatki o
skupnem število živorojenih otrok po narodnosti matere kažejo, da se za rojstvo treh ali več
otrok v Srbiji pa tudi v Vojvodini odločajo samo ženske albanskega, muslimanskega in
romskega porekla, medtem ko pripadnice ostalih etničnih narodnosti običajno rodijo
povprečno enega ali največ dva otroka. Med občinami v Osrednji Srbiji in Vojvodini so
največja odstopanja od povprečnih vrednosti tako zabeležena med prebivalci islamske vere in
prebivalci ostalih verskih prepričanj (Đorđević, 2008).
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Tabela 7: Demografski kazalci rodnosti, umrljivosti in naravnega prirastka v Vojvodini v
obdobju 1980–2011.
Leto Rodnost (v ‰) Umrljivost (v ‰) Naravni prirastek (v ‰)
1980
14,1
11,4
+2,7
1990
11,2
12,3
-1,1
1991
11,4
13,2
-1,8
1995
11,1
13,4
-2,3
2005
9,5
15,0
-5,5
2011
9,0
14,2
-5,2
Vir podatkov: Pejanović, 2010; Statistical Yearbook of Serbia 2012, 2012.
7.1.4. MIGRACIJE
PREBIVALSTVA
JUGOSLAVIJE

V

VOJVODINI

PO

RAZPADU

V okviru Republike Srbije avtonomna pokrajina Vojvodina predstavlja migracijsko najbolj
dinamično območje, specifično tako v pogledu priseljevanja kot tudi odseljevanja v
preteklosti in v današnjem času. Zgodovinsko gledano je bila Vojvodina območje največjih
sprememb v etnični in verski sestavi prebivalstva na širšem območju Balkana, ki so jih
pogojevale migracije prebivalstva in odločilno vplivale tudi na demografsko rast v regiji. Zato
lahko zaradi velikega števila različnih narodnosti, ki na tem območju še vedno živi,
Vojvodino poimenujemo kar »Mali Balkan« (Raduški, 2002).
Glavne razloge za migracije na območju Vojvodine je mogoče razdeliti na ekonomske in
politične. Vrste migracij, ki se pojavljajo v sodobni družbi, so mednarodne (med državami) in
notranje (znotraj države ali regije), stalne ali začasne, organizirane in neorganizirane,
prostovoljne in prisilne. Migracije je mogoče označiti tudi kot konservativne, ko si priseljenci
želijo enakih odnosov v novem okolju, kot so jih poznali v prvotnem okolju ali inovativne, v
katerih so priseljenci vključeni v sodobnejše oziroma naprednejše trende razvoja. Posebna
vrsta sodobnih migracij so migracije strokovnjakov (tako imenovani »beg možganov«), kjer
se (mlado) izobraženo prebivalstvo odseljuje iz manj razvitih držav v države z višjo stopnjo
razvoja, kar pomeni da manj razvite družbe ustvarjajo strokovnjake za delo v razvitih
družbah, razlike med njimi pa se tako še bolj povečujejo. Pogoste so tudi notranje migracije iz
podeželja v mesta (urbane migracije), le redke so migracije v obratni smeri iz mest na
podeželje (podeželske migracije). Notranje migracije so lahko trajne ali začasne, do stalne
migracije pa pride takrat, kadar se začasno bivanje spremeni v stalno. Začasna migracija ima
lahko tudi izrazito sezonski značaj in ima v glavnem ekonomske (možnost začasne zaposlitve,
izobraževanja), turistične ali verske razloge (Gabrić Molnar, 2008).
Glavni motivi in razlogi za selitve na širšem prostoru bivše Jugoslavije od šestdesetih let 20.
stoletja dalje so bili:





geografska in politična odprtost Jugoslavije v obdobju 1960–1990, ki omogoča potovanja
brez vizumskih omejitev;
revščina, nizek življenjski standard in brezposelnost;
odseljevanje strokovnjakov zaradi neizkoriščenega talenta in znanja v matični državi
bivanja in premajhnih naložb v sodobne tehnologije;
omejen socialni in kulturni življenjski prostor;
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pojav političnih migrantov na začetku devetdesetih let prejšnjega stoletja zaradi
političnega rivalstva, katerim so bile ogrožene temeljne državljanske pravice zaradi
njihove pripadnosti določeni politični stranki ali narodnosti;
psihološki dejavniki, kot so strah pred vojno, prisilno mobilizacijo in gospodarski
embargo, ki so povzročali občutek brezupa in nemoči pri večini ljudeh, še posebej pa pri
mladih izobražencih, ki so lažje zapustili svojo matično državo bivanja kot starejši
prebivalci.

Ekonomsko pogojeno odseljevanje in negativne posledice pomanjkanja delovne sile so
vplivale tako na demografski kot tudi ekonomski razvoj regije. V sedemdesetih letih 20.
stoletja je najvišjo stopno odseljevanja v Srbiji zajela prav Vojvodino (južni Banat, ki je bil
relativno nerazvit in severni del Bačke, ki je bila v kmetijsko-gospodarskem in kulturnem
smislu najbolj razvit del Vojvodine). Zaradi velikega števila odhajanja mlade moške delovne
sile na delo v druge države bivše Jugoslavije, nekaj pa tudi izven meja skupne države, se je
demografska deformacija kazala v zmanjševanju stopnje vitalnosti, padanju stopnje naravnega
prirastka, manjšemu številu porok in povečanemu številu razvez. Prebivalci na začasnem delu
v tujini imajo ponavadi tudi boljšo izobrazbeno in poklicno strukturo kot prebivalci, ki so
zaposleni na območju, od koder so se izselili. Stanje se je še poslabšalo, saj za nekvalificirano
delovno silo praktično ni bilo več povpraševanja tudi v bolj razvitih priseljenskih državah.
Odseljevanje prebivalstva iz manj razvitih podeželskih območij v večja urbana središča je
imelo na krajši rok določene koristi za preseljeno prebivalstvo, ki so si s selitvijo poiskali nov
življenjski prostor in večje možnosti za zaposlitev, vendar pa je na dolgi rok povzročilo skoraj
nepopravljivo škodo, ki se kaže v propadanju podeželja in hitra, skoraj nekontrolirana rast
urbanih naselij (Gabrić Molnar, 2008).
V obdobju 1981–1991 so se močno okrepile migracije proti tistim razvojnim polom, ki so še
omogočali zaposlitev, še zlasti pa proti obalnim predelom bivše Jugoslavije (predvsem
Hrvaška in Črna Gora) in proti severozahodu države (Slovenija). Obenem so stopnjevanje
politične napetosti povzročale nove in pospeševale obstoječe migracijske tokove, ki so bili
največkrat ekonomsko pogojeni (Kosovo, Bosna in Hercegovina, Vojvodina, Makedonija).
Tako imenovane medrepubliške migracije, ki so že v preteklosti močno pomešale
prebivalstvo, so se še znatno povečale, saj je bilo leta 1981 kar 8,9 % jugoslovanskega
prebivalstva rojenega v drugih republikah. Ker so bile novejše selitve močno politično
pogojene, se je narodnostna sestava posameznih območij še dodatno spremenila (Pak, Slavec,
1992, str. 26–27).
Demografski podatki za obdobje 1991–2002 kažejo na stagnacijo skupnega števila
prebivalstva Vojvodine pa tudi stalno zmanjševanje števila avtohtonih prebivalcev, katerih
število se je v obravnavanem obdobju zmanjšalo za kar 120.838 oseb (leta 1991 1.966.367
oseb, leta 2002 1.845.529 oseb), pojav begunstva od začetka devetdesetih let dalje, ki sovpada
s pričetkom vojne na območju bivše Jugoslavije in povečanja števila tistega dela prebivalstva,
ki državo zapuščajo zaradi različnih razlogov, med katerimi je najpogostejši težka ekonomska
situacija v državi. Poleg tega se veliko mladih odloča tudi za študij v tujini, kjer vidijo boljše
perspektive za zaposlitev po končanju šolanja, zato velikokrat začasna odselitev oziroma
prijava bivanja na začasnem naslovu v tujini preide v trajno (»beg možganov«). Demografske
spremembe v Vojvodini tako praviloma sledijo demografskim trendom v širši regiji v smislu
depopulacije prebivalstva, negativnega naravnega prirastka, upadanja rodnosti, staranja
prebivalstva, v zadnjem obdobju pa so na njih bistveno vplivale tudi intenzivne migracije,
nenačrtovane in neenakomerne. V porastu je tudi število prebivalstva, ki je na začasnem delu
oziroma bivanju v tujini (Gabrić Molnar, 2008).
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Tabela 8: Spreminjanje števila prebivalcev v Vojvodini v obdobju 1991–2002.

Skupno število
prebivalstva
Avtohtono
prebivalstvo
Begunci
Prebivalstvo na
delu/bivanju v
tujini

1991
(popis)
2.013.889

1995
(ocena)
2.190.000

2000
(ocena)
2.144.000

2002
(popis)
2.098.779 *

1.966.367

1.942.000

1.895.000

1.845.529

–
47.522

196.000
52.000

184.000
65.000

186.463
67.148

Rezultat
rahlo
zmanjšanje
zmanjšanje
rast
rast

Opomba: *Popis prebivalstva po stari metodi (skupaj s prebivalstvom na delu/bivanju v
tujini).
Vir: Gabrić Molnar, 2008.
Po podatkih popisa prebivalstva iz leta 1991 je bila skoraj vsaka druga oseba, ki je živela v
Vojvodini, priseljena od drugod (45,4 % glede na skupni delež prebivalstva). Najvišjo stopnjo
prostorske mobilnosti imajo pripadniki srbske in črnogorske narodnosti, sledijo jim Madžari
in Hrvati, kar je poleg priseljevanja znotraj države bivše Jugoslavije tudi posledica načrtne
kolonizacije. Pozitivni selitveni prirast kaže na visok delež omenjenih narodnosti znotraj
bivših republik Jugoslavije. V strukturi priseljencev skoraj tretjino (28,6 %) predstavljajo
priseljenci iz drugih republik bivše Jugoslavije, sledijo jim priseljenci iz druge oziroma iste
občine znotraj regije ter ostalih držav, po čemer se Vojvodina bistveno razlikuje od ostalih
regij v Srbiji. Večina migrantov v Vojvodini je srbske narodnosti (okoli 73 %), od katerih jih
je približno polovica prišla iz Bosne in Hercegovine, petina iz Hrvaške (19,8 %), približno 1,5
% iz Makedonije, 1 % iz Črne Gore in 0,7 % iz Slovenije. Na drugem mestu jim sledijo
»Jugoslovani« (6,8 %), ki so se v Vojvodino priselili iz Bosne in Hercegovine ter Hrvaške, na
tretjem mestu pa Črnogorci (5 %), ki so prišli iz Črne Gore. Sledijo jim pripadniki hrvaške in
madžarske narodnosti, ki so se na območje Vojvodine v glavnem priselili iz sosednje Hrvaške
in sta beležili negativen migracijski prirast.
Čeprav je (bila) Vojvodina izrazito območje priseljevanja, pa velja omeniti, da je v zadnjem
obdobju po razpadu Jugoslavije beležila tudi inverzne migracije prebivalstva, od katerih se je
največ oseb odselilo v Hrvaško ter Bosno in Hercegovino, med izseljenci pa so bili pretežno
Hrvati in avtohtoni Srbi, v večjem številu pa tudi Madžari, ki so se iz Vojvodine selili nazaj v
matično državo in na Hrvaško ter Slovenci, ki so se preselili nazaj v matično državo.
Migracijski tok omenjenih narodnosti ima tudi sicer zgodovinsko uveljavljeno tradicijo
izmenjave prebivalcev med posameznimi državami (Raduški, 2002).
Tabela 9: Komponente gibanja skupnega števila prebivalcev Vojvodine v obdobju 1991–
2002.
Število prebivalcev
1991
2002

Razlika

Naravni
prirastek

Komponenta migracije
Selitveni Priseljeni Odseljeni
prirastek
1.970.195 2.031.992 +61.797 – 82.607 +144.404 213.195
68.791
Vir: Gabrić Molnar, 2008.
V Vojvodino se je preselilo veliko število prebivalcev v obdobju vojnih spopadov v
devetdesetih letih prejšnjega stoletja, ko je na Hrvaškem in v Bosni in Hercegovini, kasneje
61

pa še na Kosovem prišlo do množičnega odseljevanja prebivalstva in množičnega
priseljevanja beguncev v Srbijo. Na gibanje skupnega števila prebivalcev v Vojvodini je imel
v obdobju 1991–2002 velik vpliv tudi izrazit negativni naravni prirastek (– 82.607 oseb),
vendar pa se zaradi višjega števila priseljenih (+ 213.195 oseb) in manjšega števila odseljenih
(– 68.791 oseb), skupno število prebivalcev Vojvodine ni zmanjšalo, saj je Vojvodina v tem
obdobju beležila pozitiven migracijski prirastek za 144.404 oseb. V skupnem številu
prebivalcev je to pomenilo porast za 61.797 oseb leta 2002 v primerjavi z letom 1991. Po
popisu prebivalstva iz leta 2002 je delež prebivalstva, ki od rojstva živi v istem naselju, glede
na skupno število prebivalstva v Banatskem okrožju znašal 59,4 % v Bačkem okrožju 50,8 %
in v Sremskem okrožju 48,2 %, kar pomeni, da skoraj polovica prebivalstva Vojvodine ni bila
rojena v kraju, kjer ima danes prijavljeno stalno bivališče. Največ priseljencev je v
Južnobačkem okrožju (Novi Sad, Sremski Karlovci, Beočin), kjer so tudi najbolj ugodni
gospodarski in zaposlitveni pogoji. V Sremskem okrožju (Inđija, Ruma, Stara Pazova, Šid) je
značilen visok delež priseljencev, od katerih se je 16,3 % prebivalstva rodilo na Hrvaškem in
10,9 % v Bosni in Hercegovini. Banat velja za izrazito območje odseljevanja in depopulacije
prebivalstva (Gabrić Molnar, 2008).
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8. POJAV BEGUNSTVA KOT POSLEDICA NASTANKA KRIZNIH OBMOČIJ NA
OBMOČJU NEKDANJE JUGOSLAVIJE
Po Zupančiču (2005, str. 5) so »krizna območja tisti predeli zemeljskega površja, ki so
predvsem zaradi družbenih dejavnikov doživeli naglo poslabšanje gospodarskega stanja,
dramatične spremembe starostne, spolne, narodne sestave in razporeditve prebivalstva,
zaostritev odnosov med različnimi skupinami prebivalstva ter konflikte, izolacijo
gospodarskih in kulturnih tokov ter odnosov. Krizna območja so dejansko, nekatera pa tudi
pravno izločena iz svetovnih tokov, predvsem zaradi različnih oblik sankcij«.
Stalne migracije (tako priseljevanje kot odseljevanje) so bile in ostajajo eden izmed glavnih
dejavnikov demografskega razvoja in sprememb v etnični sestavi Vojvodine. Povečanje
števila prebivalcev je kljub negativnemu naravnemu prirastku predvsem posledica večjega
števila priseljenih kot odseljenih. Prihod velikega števila beguncev predvsem v obdobju
1991–1996 je presegalo celo veliko kolonizacijo Vojvodine po drugi svetovni vojni (Raduški,
2002).
Jugoslovanske vojne, ki so v obdobju 1991–2001 ustvarila širša krizna žarišča na Balkanu,
kamor se prištevajo oboroženi spopadi v Sloveniji (1991), na Hrvaškem (1991–1995), v Bosni
in Hercegovini (1992–1995) ter na Kosovu in Metohiji (predvsem v obdobju 1998–1999), so
povzročile izjemno obsežne migracije prebivalstva. Vojna v Sloveniji se je začela neposredno
po razglasitvi neodvisnosti države junija leta 1991 in je trajala deset dni, končala pa s
podpisom mirovnega sporazuma na Brionih. Hrvaška je prav tako junija leta 1991 razglasila
neodvisnost, posledice te razglasitve pa so se kulminirale v obliki oboroženih spopadov jeseni
istega leta v Vzhodni in Zahodni Slavoniji, v Banovini, na Kordunu, v Liki in severni
Dalmaciji. Januarja leta 1992 je bilo podpisano premirje med hrvaško in srbsko stranjo, ki pa
ni dolgo trajalo. Aprila istega leta se je začela vojna v Bosni in Hercegovini, prav tako zaradi
razglasitve neodvisnosti. V avgustu leta 1995 je hrvaška vojska pričela z »Operacijo Oluja«
(Nevihta), ki je povzročila ogromen migracijski tok prebivalstva srbske narodnosti iz območja
južne Krajine proti Srbiji (Mandić Korać in sod., 2006). Krajiški begunci, ki so svoje
zatočišče iskali v matični domovini Srbiji, ki pravzaprav niti ni bila preveč navdušena nad
njihovim prihodom, s svoje strani niso bili prav nič obzirni do šibkejšega dela prebivalcev, saj
so tisti, ki se jim je posrečilo doseči Vojvodino, iz maščevanja zažigali hrvaške in madžarske
vasi, prebivalce pa izgnali. Zaradi prihoda ogromnega števila beguncev so srbske (beograjske)
oblasti poizkušale del beguncev preusmeriti na Kosovo in v Sandžak z namenom krepitve
srbskega prebivalstva na tem območju na škodo Albancev in muslimanov. Kljub temu jih je
večina ostala v Vojvodini oziroma na širšem območju glavnega mesta Beograda, potem ko se
uspešno izognili policijskim kontrolam prebivalstva (Pirjevec, 2003, str. 420–421). V Bosni
in Hercegovini so oboroženi spopadi trajali vse do podpisa tako imenovanega »Daytonskega
sporazuma« novembra leta 1995. Oboroženi spopadi in konfliktne situacije imajo na območju
Kosova in Metohije dolgo zgodovino, kjer pravega miru ni že vse od druge svetovne vojne
dalje, višek pa predstavlja obdobje 1998–1999, ko leta 1998 pride do spopadov med Srbi in
Albanci. Marca leta 1999 so sile zveze NATO sprožile obsežno akcijo, sprva načrtovano za le
nekaj dni, ki pa se je spremenila v večmesečno bombardiranje Srbije in Črne Gore
(»Operacija Milosrdni anđeo« oziroma »Operacija Angel usmiljenja«) (Mandić Korać in sod.,
2006). Namen bombardiranja pa niso bile le vojaške tarče, temveč tudi povzročitev čim
večjega psihološkega učinka na prebivalstvo, zato so poleg tarč na Kosovu ciljali tudi na tarče
v Beogradu in Vojvodini, kjer so bili ljudje prepričani, da so na varnem (Pirjevec, 2003, str.
510). Kosovo je v epilogu omenjenih spopadov postal protektorat pod skrbništvom vojaških
mednarodnih mirovnih sil KFOR ali »Kosovo Forces« in UNMIK-a ali »United Nations
Mission Interim of Kosovo« v civilno političnem smislu (Zupančič, 2007, str. 8). Kosovo, ki
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je nekdanja jugoslovanska avtonomna pokrajina, ima poseben status že zaradi delovanja
mednarodnih sil petih držav (Francije, Italije, Nemčije, ZDA, Velike Britanije), ki so območje
pokrajine razdelili na sektorje. Pod nadzorom varnostnih in političnih okvirjev obeh struktur
so na Kosovu razvili avtonomno politično platformo, ki je od leta 2008 realno neodvisno od
Srbije, kljub temu da formalno še vedno spada k Srbiji. Razdeljeno je na (večinski) albanski
in srbski del, ki je sestavljen iz enklav. Življenje v enklavah ne prinaša prednosti ne
kosovskega, ne srbskega državljanstva. Do več spopadov je prišlo tudi v času obeh naštetih
misij (Zupančič, 2015, str. 171, 195).
V Bosni in Hercegovini deluje SFOR ali »Stabilization Forces«, ki je namenjen stabilizaciji
razmer med navzven enotne, navznoter pa razdeljene države v unitarno Republiko Srbsko in
zvezno, kantonalno Bošnjaško-hrvaško federacijo (Zupančič, 2007, str. 8). V Vojvodini, ki
ima danes znotraj Srbije poseben status, je le občasno prihajalo do konfrontacij med srbsko in
madžarsko večino, do odprtih spopadov pa ne, čeprav so vsi prebivalci pokrajine čutili tako
posredne kot tudi neposredne učinke vojnih spopadov. (Zupančič, 2015, str. 166).
Karta 18: Dezintegracija bivše Jugoslavije in stanje leta 2008.

Vir: Atlas-historique.net, 2016. Priredil Klemen Lebar.
Veliko število srbskih beguncev je po izbruhu krvavih spopadov na širšem območju bivše
Jugoslavije našlo svoje zatočišče v Vojvodini. Hkrati so potekale tudi obratne migracije,
razlogi za odseljevanje pa niso bili le politični (prisilna mobilizacija, vojna atmosfera, občasni
konflikti beguncev srbske narodnosti), temveč tudi ekonomski (težki življenjski pogoji zaradi
mednarodnih gospodarskih sankcij in revščina) (Klemenčič, Zupančič, 2004, str, 177).
Po podatkih nevladnih lokalnih organizacij se je v treh mesecih leta 1992 iz Vojvodine
izselilo vsaj 10.000 Hrvatov, večina od njih se ni nikoli več vrnila. V primerjavi popisov
prebivalstva med letoma 1991 in 2002 se je število hrvaškega prebivalstva zmanjšalo za
skoraj 20.000 (Naegele, 2013). Predstavniki nekaterih narodnih manjšin so vlado javno
obtožili, da so s prihodom beguncev v Vojvodino namensko želeli spremeniti etnično
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strukturo v določenih delih pokrajine, za kar pa ni trdnih dokazov (npr. zamenjava lastnine v
nekaterih naseljih v Sremu, kjer so bili pred prihodom beguncev naseljeni večinoma Hrvati).
V biološko demografskem smislu je prebivalstvo Vojvodine s prihodom beguncev pridobili
tako v kvantitativnem kot tudi kvalitativnem smislu, saj sta se povečala delež in število
mladih, to je bilo še posebej pomembno z vidika števila rojstev, saj je bilo ugotovljeno, da je
rodnost srbskih ženskih begunk precej višja od rodnosti avtohtonih Srbkinj iz Vojvodine.
Starostna struktura prebivalstva beguncev je bila prav tako ugodna, saj je velika večina izmed
njih predstavljala gospodarsko aktivno prebivalstvo. Večina izmed njih je bila pred prisilno
zamenjavo bivališča zaposlena v primarnem sektorju, predvsem kmetijstvu. Po drugi strani pa
je prihod beguncev poslabšal izobrazbeno strukturo prebivalstva v regiji zaradi velikega
števila ljudi brez izobrazbe oziroma le z osnovnošolskim znanjem. V strukturi gospodinjstev
prihod beguncev ni imel pozitivnih učinkov oziroma sprememb, saj je bilo povprečno
begunsko gospodinjstvo celo manjše kot povprečno gospodinjstvo v Vojvodini (Tomić in
sod., 2002, str. 74).
Po »Popisu izbeglica i ratom ugroženih lica u SR Jugoslaviji« (izveden med 15. 4. 1996 in 9.
6. 1996) je v Srbijo prišlo skupaj 617.728 registriranih beguncev, od tega je bilo po
mednarodnem pravu s statusom begunca 537.973 oseb, 79.791 oseb pa je prav tako
prebegnilo v Srbijo, a po mednarodnih pravnih normah niso bili upravičeni do statusa
begunca, čeprav so prebegnili iz istih razlogov, vendar z razliko, da so že imeli srbsko
državljanstvo. V Vojvodino je tako prebegnilo 229.811 oseb (42,7 %), ki jim je bil status
begunca priznan in 29.908 oseb (37,5 %), ki jim status begunca ni bil priznan, skupaj torej
259.719 oseb ali 42 % vseh registriranih oseb (Popis izbeglica …, 1996). Največji delež
beguncev se je v trenutku popisa nahajal v Srbiji (95,6 %) in Črni Gori (4,4 %). Večinoma pa
avtohtono prebivalstvo prihoda beguncev ni sprejelo z velikim odobravanjem. Zgodovinsko
gledano predstavlja prihod beguncev največje priseljevanje srbskega naroda v teh krajih, saj
se je prihodom skoraj četrt milijona Srbov močno spremenila etnična struktura v regiji,
predvsem na škodo številnih preostalih etničnih manjšin v regiji (Tomić in sod., 2002, str. 72).
Tabela 10: Število oseb s statusom begunca v Republiki Srbiji glede na regijo leta 1996.
C1
Število
140.662

Delež
(%)
26,1

C2
Delež
Število
(%)
30.293
38

Skupaj C1 in C2
Delež
Število
(%)
170.955
27,7

Beograd
Osrednja Srbija (brez
Beograda)
148.367
27,6
18.508
23,2
166.875
27,0
Vojvodina
229.811
42,7
29.908
37,5
259.719
42,0
Kosovo in Metohija
19.097
3,6
1.082
1,4
20.179
3,3
Skupaj Republika Srbija
537.937
100
79.791
100
617.728 100,0
Legenda:
C1 - begunci in pregnanci, ki jim je mednarodno priznan status begunca;
C2 - ogrožene in od vojne prizadete osebe, ki jim status begunca ni mednarodno priznan.
Vir: Popis izbeglica …, 1996.

Po mednarodnem pravu so imele vse osebe, ki so bile zajete v popis beguncev, tudi status
begunca, vendar so bili po predpisih Republike Srbije in Črne Gore razdeljeni v tri kategorije:
begunci (43 %), pregnanci (35 %) in osebe brez statusa (22 %). Vsem osebam, ki so prišle v
Srbijo s Hrvaške v avgustu 1995 (to je po »Operaciji Nevihta«) v številčno največjem toku, je
bil dan status begunca, po tem datumu pa so se izseljene osebe popisovale kot osebe brez
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statusa begunca (notranje razseljene osebe). Kot posledica vojnih spopadov na območju
nekdanje Jugoslavije so bili največji tokovi beguncev, ki so svoje zatočišče našli v Srbiji, v
letih 1991 (junija iz Slovenije in jeseni s Hrvaške oziroma zahodne Slavonije), kar sovpada z
začetkom oboroženih spopadov v obeh državah ter aprila leta 1992 iz večjih mest v Bosni in
Hercegovini (okoli 200.000 oseb), nadalje v največjem obsegu leta 1995 po hrvaški vojaški
operaciji »Oluja oziroma Nevihta« (približno 400.000 oseb), septembra leta 1995 in marca
1996 pa še s širšega območja Bosne in Hercegovine (kasneje intenzivneje še iz Sarajeva).
Leta 1999 pride v Vojvodino manjše število beguncev kot posledica posredovanja sil zveze
NATO oziroma večmesečnem bombardiranju na območju Kosova in Metohije, skupno pa se
je z omenjenega območja izselilo več kot 200.000 oseb. Več kot 90 % oseb je imelo ob popisu
oziroma registraciji beguncev srbsko državljanstvo (Mandić Korać in sod., 2006).
Območji glavnega mesta Srbije Beograda in Vojvodine sta bili glavni prizorišči doseljevanja
beguncev v času vojnih konfliktov v devetdesetih letih prejšnjega stoletja, ki so bili večinoma
srbske narodnosti. Na račun prihoda velikega števila Srbov se je število in delež Madžarov v
Vojvodini občutno zmanjšal, še vedno pa ostajajo najbolj številčna manjšina na tem območju
(Zupančič, 2015).
Največje spremembe v nacionalni strukturi so se med letoma 1991 in 2002 kot neposredne
posledice vojnih spopadov na območju Jugoslavije zgodile v Bački, od koder se je izselilo
28.462 pripadnikov madžarske manjšine (– 14,78 %), priselilo pa 110.543 Srbov (+22,85 %),
v glavnem beguncev s Hrvaške ter Bosne in Hercegovine. Begunce so množično nameščali na
območja s tradicionalno močno madžarsko poselitvijo, saj so bile tam tudi sicer namestitvene
in transportne kapacitete bolj razvite. Le nekaj manjše so bile spremembe v Banatu, v
pokrajini vzhodno od reke Tise. Razlika je bila v bistveno manjšem številu priseljenih Srbov,
njihovo število je v obdobju 1991–2002 naraslo le za 12.374 oseb (+ 2,87 %). Večina
priseljenih Srbov se je naselila v Pančevu, ki ga od Beograda loči le reka Donava. Tako se je
zaradi množične izselitve Madžarov in pripadnikov drugih manjšin za 41.057 oseb zmanjšalo
tudi skupno število prebivalcev (– 5,63 %). Precejšnje spremembe v nacionalni strukturi
prebivalstva pa so se v obdobju 1991–2002 zgodile tudi v Sremu, pokrajini med Savo na jugu
in Donavo na severu ter vzhodu. Že tako nizko število pripadnikov madžarske manjšine se je
še dodatno zmanjšalo za 621 oseb (– 12,79 %), hkrati pa je število Srbov naraslo za dobro
petino (47.537 oseb oziroma +20,12 %) (Klemenčič, Zupančič, 2004, str. 178–180).
Leta 1998 je skupno število oseb z mednarodno priznanim statusom begunca, ostalih od vojne
prizadetih in razseljenih oseb ter notranje razseljenih oseb po nekaterih ocenah že preseglo
650.000, po nekaterih ocenah je bilo skupno število razseljenih oseb še precej višje, saj uradna
statistika vseh priseljencev sploh ni registrirala. V veliki večini je šlo za prebivalstvo srbske
narodnosti, med katerimi je več kot 200.000 oseb že kmalu po prihodu v državo zaprosilo in
tudi dobilo srbsko državljanstvo (Komesarijat za izbeglice, 2008).
Marca 2000 je bil izveden nov popis beguncev, ki je zajel tudi prisilno odseljeno prebivalstvo
z območja Kosova in Metohije. Skupno je bilo popisanih 187.129 notranje razseljenih oseb,
vendar pa je skupno število v resnici še veliko večje, če upoštevamo, da se ogromno število
pripadnikov romske narodnosti ni registriralo ob popisu, predvsem zaradi pomanjkanja
osebnih dokumentov. Izseljevanje s Kosova in Metohije se je nadaljevalo tudi v naslednjih
petih letih, tako da se je število notranje razseljenih oseb v Srbiji dodatno povečalo za 21.262
oseb na skupno 208.391 oseb. Večina jih je bilo nastanjenih v osrednjih delih Srbije in v
Beogradu (94,2 %), manjši del pa tudi v Vojvodini (10.910 oseb oziroma 5,8 %) (Mandić
Korać in sod., 2006).
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Popis aprila leta 2001 je razkril spremembe v številu, strukturi in statusu beguncev, ki je
podobno kot prvi iz leta 1996, zajel vse oblike begunstva, torej tiste osebe, ki jim po
mednarodnem pravu pripada status begunca, osebe, ki jim status ne pripada, a so se vseeno
registrirali kot begunci, saj so morali domove oziroma državo zapustiti iz podobnih razlogov
ter notranje razseljene osebe. Pet let po prvem popisu beguncev se je registriralo skupno
377.731 oseb s priznanim statusom begunca in 74.249 oseb, katerim status ni bi priznan, pa
jih je vojna prav tako prisilila v beg. Skupaj je bilo torej registriranih 451.980 oseb, kar je
zmanjšanje za 165.748 oseb oziroma za 26,8 % v primerjavi s popisom iz leta 1996. Če pa
upoštevamo še podatke iz popisa beguncev s Kosova in Metohije leta 2000, je bilo skupaj
registriranih 639.109 oseb, povečanje pa je predvsem posledica kriznega žarišča na območju
Kosova in Metohije (Mandić Korać in sod., 2006).
Tabela 11: Število oseb s statusom begunca v Republiki Srbiji leta 2001.
2001
Delež
Regija
Število
(%)
Delež beguncev/prebivalci leta 2002
Osrednja Srbija
193.023
51,2
3,5
Vojvodina
183.721
48,7
9,0
Kosovo in Metohija 387 *
0,1
*
Skupaj
377.131
100
Opomba: * ni točnega podatka o številu beguncev oziroma prebivalcev za leto 2002.
Vir: Raduški, 2002.
Karta 19: Mednarodne in notranje migracije v Jugovzhodni Evropi v obdobju 1989–2002.

Vir: South Eastern Europe in Maps, 2007, str. 56. Priredil Klemen Lebar.
Večina registriranih beguncev je prišlo s Hrvaške (63 %) ter Bosne in Hercegovine (36,5 %),
medtem ko je bil delež registriranih beguncev iz drugih republik bivše Jugoslavije izredno
majhen (0,5 %). Največ (183.721 oseb) jih je nastanjenih v Vojvodini (48,7 %), na širšem
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območju Beograda (30,1 %) in na območju osrednje Srbije (21,1 %), skupaj torej 193.023
oseb, medtem ko je število beguncev, ki so nastanjeni na Kosovu zanemarljivo (približno
1.000 oseb oziroma 0,1 %). Čeprav se je število beguncev v Vojvodini v primerjavi s popisom
leta 1996 zmanjšalo za približno 20 %, pa je to v relativnem smislu še vedno občutno manjše
zmanjšanje kot v Osrednji Srbiji (33 %). Begunski del prebivalstva je v Vojvodini leta 2002
predstavljal 9 % glede na skupno število prebivalcev v pokrajini, kar pomeni, da je skoraj
vsaka 10 oseba, ki je tega leta živela v Vojvodini, priseljena z vojnega območja bivše
Jugoslavije (Raduški, 2002).
V popisu beguncev leta 2005, ki je potekal od novembra 2004 do januarja 2005, se je število
registriranih beguncev močno zmanjšalo, kar je predvsem posledica pridobitve (srbskega)
državljanstva, veliko število oseb pa se je iz države, kamor je prebegnilo, tudi trajno odselilo
(po nekaterih ocenah približno 15.000) (Komesarijat za izbeglice, 2008). Približno 12 % oseb,
ki so v Srbijo prišli s Hrvaške, se je po koncu vojne vrnilo v matično državo, medtem ko je
odstotek višji (40%) pri povratnikih v Bosno in Hercegovino (Raduški, 2002). Po podatkih
popisa je bilo tako leta 2005 registriranih skupno 106.931 oseb z mednarodno priznanim
statusom begunca, kar je v primerjavi s podatki prvega popisa leta 1996 zmanjšanje za kar
431.006 oseb (Mandić Korać in sod., 2006).
Tabela 12: Število beguncev v Republiki Srbiji po popisih leta 1996, 2000 in 2001 ter 2005.

Begunci in pregnanci s priznanim statusom begunca
Ostale osebe, brez priznanega statusa begunca
Notranje razseljene osebe (vključujoč Kosovo in
Metohijo)
Skupaj
Vir podatkov: Mandić Korać in sod., 2006.

1996
537.937
79.791

2000 in 2001
377.731
74.249

2005
106.931
0

0
617.728

187.129
639.109

208.391
315.322

Po podatkih Visokega Komisariata za begunce v Srbiji je Republika Srbija ena izmed šestih
držav na svetu z obliko trajnega begunstva, na trinajstem mestu na svetu s skupnim število
več kot 300.000 beguncev in notranje razseljenih oseb, dvanajsta država na svetu s skupnim
številom več kot 97.000 beguncev, na enajstem mestu med vsemi državami na svetu s skupno
več kot 200.000 notranje razseljenih oseb. Na prvem mestu v Evropi pa je po skupnem številu
beguncev in notranje razseljenih oseb. Prebivalstvena slika Republike Srbije kaže, da okoli 10
% današnjega prebivalstva Srbije leta 1992 v državi ni živela oziroma je bila (večinoma)
prisiljena zamenjati bivališče (Komesarijat za izbeglice, 2008). Iz vsega tega lahko sklepamo,
da je bil prihod beguncev v Vojvodino eden izmed najbolj demografsko pestrih procesov na
tem območju v dvajsetem stoletju, ki je imel tako pozitivne (porast skupnega števila
prebivalcev) kot negativne posledice (negativni demografski kazalci in zmanjšanje števila ter
deleža nesrbskega prebivalstva) na nadaljnji razvoj prebivalstva Vojvodine (Tomić in sod.,
2002, str. 74).
Z majhnim tveganjem je mogoče oceniti, da se bo odseljevanje (kot tudi priseljevanje), glede
na skoraj stoletno neprekinjeno težnjo po emigraciji prebivalstva, v prihodnosti še naprej
nadaljevalo, pri čemer pa je treba upoštevati, da ima tradicija odseljevanja poseben pomen, saj
izseljenci navadno zadržijo vezi s starim okoljem. Te vezi pogosto kasneje izrabijo drugi
družinski člani, sorodniki in znanci, ki se udeležujejo selitvenih premikov v območja, kjer
ekonomska in predvsem socialna mreža že deluje. V zadnjem obdobju 21. stoletja selitveni
tokovi, pretežno zaradi političnih razlogov, še zdaleč niso končani. Zaradi političnih kriz v
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Siriji, Afganistanu, Iraku in drugod je množično poraslo število beguncev, ki v iskanju boljših
(predvsem ekonomskih) pogojev, prečkajo balkanski prostor, ki pa v širšem pomenu številnim
služi le kot tranzitno območje, saj je končni cilj razvita in bogata Srednja oziroma Zahodna
Evropa (Zupančič, 2015, str. 113, 119–120).
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9. ZAKLJUČEK
Z osvojitvijo večjega dela Zahodnega Balkana izpod vladavine Turkov, vključno z
Vojvodino, je prihod Habsburške monarhije povzročil nov naselitveni val, ki pa je bil v tem
primeru načrten, saj so pod avstrijskimi in madžarskimi vplivi nastala obrambna ozemlja ali
tako imenovan »frontier« z namenom krepitve in zagotavljanja stalne vojaške prisotnosti kot
tudi demografske okrepitve v pokrajini. Kolonizacijska politika je na Balkanu potekala tako s
strani Avstrije kot tudi Turčije. Habsburška monarhija je na ozemlju današnje Vojvodine z
intenzivnimi agromelioracijskimi deli ustvarila obsežne rodovitne površine, ki so omogočale
prihod velikega števila kolonizatorjev iz vseh delov Evrope, predvsem pa Nemcev, Madžarov,
Slovakov, Čehov, Romunov in ostalih narodov, ki so skupaj s srbskim prebivalstvom
sestavljali izredno pisano in edinstveno etnično sliko v celotni Evropi.
Delež in število prebivalcev srbske narodnosti, ki v načrtno kolonizacijo sicer ni bil vključen,
je zaradi kontinuiranega doseljevanja iz drugih delov Balkana, predvsem pa iz Srbije in Bosne
in Hercegovine, ves čas stalno naraščal, kar se je odrazilo tudi v krepitvi gospodarskega in
političnega vpliva v regiji. Posledično je Vojvodina postala žarišče srbskega narodnega
preroda, kjer so Srbi skupaj s Hrvati na začetku dvajsetega stoletja predstavljali relativno
večino, preostanek populacije pa sta sestavljali močni nemška in madžarska etnična skupnost.
V obdobju med obema svetovnima vojnama je bila Vojvodina del Kraljevine Jugoslavije, med
drugo svetovno vojno pa je bila razdeljena med neodvisno državo Hrvaško, madžarskega in
nemškega okupatorja, ki so vršili zatiralne in uničevalske pritiske nad večinskimi Srbi, Judi,
ostalimi slovanskimi narodi in vsemi pripadniki komunističnega gibanja.
Zaključek druge svetovne vojne je bistveno spremenil etnično sliko na ozemlju Vojvodine,
kar se je po končanju in porazu nacistične ideologije najbolj odrazilo na množičnem in
prisilnem izgonu pa tudi poboju Nemcev na celotnem območju Jugoslavije, kar je
predstavljalo prvo povojno etnično čiščenje. Na izpraznjena območja njihove prvotne
poselitve so v okviru postopne načrtne, sprva agrarne, kasneje pa še industrijske kolonizacije,
naselili jugoslovansko prebivalstvo, od katerih je bilo daleč največ Srbov in Črnogorcev,
nekoliko manj pa Makedoncev, Hrvatov in Slovencev. Srbi, ki so imeli v Vojvodini že od
nekdaj relativno etnično večino, so sedaj predstavljali tudi absolutno večino. Občutno se je
povečalo tudi število madžarske etnične manjšine, predvsem na račun sprememb v opredelitvi
narodne pripadnosti večjega števila Nemcev, ki so po drugi svetovni vojni ostali na območju
prvotne poselitve. Izrazito centralističen in avtoritaren režim Josipa Broza Tita je v
novoustanovljeni SFRJ, ki jo je sestavljalo šest republik in dve avtonomni pokrajini
(Vojvodina, Kosovo in Metohija), takoj po koncu druge svetovne vojne pričel z
uveljavljanjem politike, ki je bila po vzoru stalinistične Sovjetske zveze in je med drugim
zajela tudi nacionalizacijo gospodarstva, iracionalno obnovo in prisilno industrializacijo.
Prebivalstvo se je selilo predvsem v večja urbanizirana občinska središča, ki so se prostorsko
širila ter beležila občutno povečanje mestnega prebivalstva, na drugi strani pa se je vedno bolj
uveljavljal proces depopulacije podeželja, kjer je prevladovala stara naselbinska poselitev v
obliki kolonizacijskih naselij.
Federacija, ki je bila zavezana tako spoštovanju etnične raznolikosti držav kot tudi
upoštevanju tradicionalnih zgodovinskih meja, je leta 1974 avtonomni pokrajini Vojvodini
podelila status federalne enote z vsemi pomembnejšimi elementi državnosti. Zaradi relativno
ugodnega ekonomskega razvoja Vojvodine so kasneje priseljenci, ki so bili večinoma iz
drugih delov Srbije, prihajali v več izrazitih preselitvenih valovih. Zaradi visokega naravnega
prirastka, ki je bil pogojen tudi z visoko stopnjo rodnosti in je bil značilen za vse etnične
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skupine na območju Vojvodine, se je skupno število prebivalcev do osemdesetih let
konstantno povečevalo, na porast pa so imele vpliv tudi notranje medrepubliške migracije, pri
čemer je bil tudi selitveni prirast večinoma pozitiven. Ker je v Vojvodini živelo več kot 26
narodnosti oziroma etničnih manjšin, se je tudi z velikim številom mešanih zakonov ohranjala
visoka etnična heterogenost. Prebivalstvo se je v popisih od leta 1961 lahko opredelilo tudi za
»Jugoslovane«, ki je pravzaprav že po definiciji oznaka za nadnacionalen narod.
S prihodom na oblast Slobodana Miloševića, ki je najprej ukinil vse oblike in privilegije obeh
avtonomnih pokrajin, se je pričelo obdobje razkroja in končnega razpada Jugoslavije.
Miloševićeva politika je bila sprva namenjena povečevanju srbskega vpliva na celotnem
jugoslovanskem območju in izrazito zatiralska do manjšin, kar sta občutili predvsem hrvaška
in madžarska narodna manjšina.
Končni cilj režima je bila ustanovitev tako imenovane »Velike Srbije«, ki bi združevala vsa
ozemlja, kjer so v tistem trenutku živeli pripadniki srbskega naroda. Z osamosvojitvijo
Slovenije in Hrvaške leta 1991 in z oboroženim spopadom na njunem ozemlju se je tako
pričel razpad Jugoslavije in povzročil nastanek številnih kriznih območij na Hrvaškem in
Bosni in Hercegovini, kasneje pa še na Kosovu, ki so neposredno vplivali na prebivalstveno
dinamiko v Vojvodini. Cilj srbske politike je bil s pomočjo prisilnih izgonov in etničnega
čiščenja vsega nesrbskega prebivalstva zagotoviti oziroma uveljaviti trajno srbsko etnično
prevlado. Zaradi medlega odziva mednarodne javnosti in vodilnih držav so se jugoslovanske
vojne prostorsko ves čas širile, število vojnih žrtev pa je strmo naraščalo, tako kot tudi število
beguncev, ki so bili prisiljeni svoje domove zapustiti v najbolj obširnem eksodusu
prebivalstva po drugi svetovni vojni. Največ beguncev je med vojno prišlo v Vojvodino in v
Beograd oziroma njegovo širše območje, kjer so že živeli njihovi sorodniki oziroma prijatelji.
Ker je bila velika večina beguncev srbskega porekla ali pa so že imeli srbsko državljanstvo,
sta se na račun njihovega prihoda v Vojvodino izredno močno povečala skupno število in
delež Srbov, medtem ko sta se skoraj pri vse etničnih manjšinah število in njihov delež
občutno zmanjšala. Prihod beguncev v Vojvodino oziroma Srbijo je hkrati pomenil največje
preseljevanje, ki je številčno preseglo celo kolonizacijsko naseljevanje po drugi svetovni
vojni.
Posledično se je z razpadom SFRJ poglobila tudi huda ekonomska kriza in revščina, ki so jo
dodatno zaostrile še mednarodne sankcije v obliki trgovinskega embarga, ki so jih uvedli
zaradi vpletenosti Srbije v vojni na Hrvaškem in BIH in so se odrazile v odseljevanju mladega
in večinoma izobraženega dela prebivalstva, ki v nastalih kaotičnih razmerah niso videli
potenciala za kvalitetno in varno življenje, dodatno sta jih v to prepričala tudi prisilna
mobilizacija, ki so jo oblasti izvajale tudi na ozemlju Vojvodine ter ogromna brezposelnost
oziroma nizka življenjska raven, močno so se zaostrili tudi odnosi med posameznimi
etničnimi manjšinami.
V etnični strukturi Vojvodine so Srbi leta 1991 predstavljali 57,1 %, leta 2002 65,1 %, leta
2011 pa 66,8 %, kar pomeni, da se delež ostalih etničnih manjšin vseskozi zmanjšuje,
predvsem zaradi izrazitega negativnega naravnega prirastka, kontinuiranemu zmanjševanju
stopnje rodnosti, naraščanju stopnje umrljivosti, intenziviranem staranju prebivalstva in
odseljevanju predvsem mlajše populacije v države Evropske Unije. Srbsko prebivalstvo
narašča predvsem zaradi pozitivnega selitvenega prirasta, medtem ko so prevladujoči
demografski kazalci tudi pri njih izrazito neugodni. Skupno število prebivalstva Vojvodine se
je sicer pričelo zmanjševati že v osemdesetih letih 20. stoletja, v obdobju razpada Jugoslavije
pa je zaradi prihoda skoraj četrt milijona beguncev sledila skupna rast števila prebivalcev, saj
so se na območja odseljevanja v okviru kompenzacijskega migracijskega toka na izpraznjena
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območja naselili srbski begunci. Madžari, ki večinoma naseljujejo periferna območja v
Vojvodini, ostajajo najbolj številčno zastopana etnična manjšina, katere delež in število
beležita razmeroma enakomeren upad od leta 1991 dalje, kar je v veliki meri pogojeno z
negativnimi demografskimi procesi, kar v veliki meri velja praktično za vse etnične manjšine,
kjer edino romsko prebivalstvo beleži povečanje v skupnem številu in deležu prebivalstva, ki
se odraža že v tradicionalno visoki rodnosti.
Regionalno gledano je največ priseljencev v Južnobačkem okrožju, v občinah Novi Sad,
Sremski Karlovci in Beočin, kjer so tudi najbolj ugodni gospodarski in zaposlitveni pogoji. V
regionalno administrativnem središču Vojvodine Novem Sadu, ki skupaj z glavnim mestom
Beogradom kažeta izrazite poteze središčnega območja, prihaja do zgoščanja oziroma
koncentracije prebivalstva. Visok delež in število priseljencev sta tudi v Sremskem okrožju v
občinah Inđija, Ruma, Stara Pazova, Šid, medtem ko Banat velja za izrazito območje
odseljevanja in depopulacije prebivalstva.
V zaključku je posledično potrjena delovna hipoteza, ki pravi, da so številni medetnični
konfliktni spopadi na območju bivše Jugoslavije v kombinaciji s prevladujočimi negativnimi
demografskimi procesi, ki so značilni za obravnavano območje, prispevali k zmanjšanju
oziroma spremembi etnične heterogenosti v regiji, vendar pa Vojvodina kljub temu ostaja
etnično najbolj heterogeno območje nekdanje skupne države, čeprav naj bi se trend upadanja
skupnega števila prebivalcev in zmanjševanja števila oziroma deleža večine etničnih manjšin
nadaljeval tudi v prihodnosti.
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10. SUMMARY
By conquering the majority of the Western Balkan Peninsula from the Turkish reign,
including Vojvodina, the Habsburg Monarchy created a new wave or immigration. However,
this wave was intentional – under the Austrian and Hungarian influence, a frontier was
formed, resulting in the establishment of a constant defense line and a significant
demographic strengthening. The colonial policy in the Balkans was executed by from both the
Austrian and Turkish sides. On the territory today known as Vojvodina, the Habsburg
Monarchy implemented intensive agromelioration works and created vast areas of fertile land,
enabling the arrival of a great number of colonizers from different parts of Europe, especially
Germans, Hungarians, Slovaks, the Czech, Romanians and other nations that together with the
Serbian population comprised a versatile and unique ethnic array throughout the entire
Europe.
The proportion of Serbian population which was not included in the intentional colonization
kept rising due to a continuous stream of migrations from other parts of the Balkan Peninsula,
primarily Serbia and Bosnia and Herzegovina. This also reflected on an increased economic
and political influence in the region. Vojvodina soon became the focal point of the Serbian
national renaissance. In the beginning of the 20th century, Serbs and Croatians represented a
relative majority of the population, while the rest were mostly members of the German and
Hungarian ethnic minorities.
In the time between World War I and World War II, Vojvodina was a part of Yugoslavia.
During World War II, it was divided between the Independent State of Croatia, the
Hungarian, and German invaders who oppressed and persecuted Serbs, other Slavic nations,
Jews, and members of the Communist movement.
With the end of World War II, the ethnic situation in Vojvodina changed dramatically. When
Nazism and its ideology were eradicated, Germans were persecuted and killed throughout the
whole Yugoslavia, which represents the first post-war ethnic cleansing of the area. The
emptied areas that primarily belonged to them were gradually repopulated. At first, they were
subject to agrarian colonization but later on also industrial colonization with people from
different parts of Yugoslavia: the majority was from Serbia and Montenegro, but there were
also Macedonians, Croatians and Slovenians. Serbs, who have always represented the relative
majority, now represented the absolute majority. The size of the Hungarian ethnic minority
also rose, mostly due to conversions in nationality by the Germans who remained in the area
after World War II. After the war, the centralist and authoritarian regime of Josip Broz Tito in
the newly-founded Socialist Federal Republic of Yugoslavia (SFRY) – which comprised six
republics and two autonomous regions (Vojvodina, Kosovo and Metohija) – resulted in
beginning of the implementation policies modelled after the Stalinist Soviet Union. SFRY
witnessed economic nationalization, irrational renovation and forcible industrialization. The
population moved to bigger urban municipal regions which kept growing in size and –
especially – in the number of their inhabitants. Rural areas, on the other side, witness a
dramatic downfall in population with only old town settlements in the form of colonies
remaining.
73

In 1974, the federation, which was bound to respect the ethnic diversity of the states and
traditional historical borders, granted the Autonomous Province of Vojvodina the status of a
Federal unit with all the important elements of statehood. Due to a relatively favorable
economic development of the region, the immigrants who mostly came to Vojvodina from
other parts of Serbia kept coming with a continuous stream of migrations to the region. Due to
the heavy growth of population – which was also the result of high fertility rates typical for all
ethnic groups in Vojvodina – the total population rose continuously until the 1980s. Also
affecting the population increase were interrepublic migrations which resulted in a positive
migration growth. Because Vojvodina brought together people from 26 different ethnic
groups or nationalities, the ethnic heterogeneity was preserved with numerous mixed
marriages. In the 1961 national census, the population defined themselves as Yugoslavs,
which is by definition a transnational nation.
With the rise of Slobodan Milošević, who immediately abolished all forms of privileges of the
two autonomous regions, a period of disintegration and dissolution of Yugoslavia began. His
politics which was aimed to increase the Serbian influence on the whole Yugoslav territory
resulted in the oppression of minorities, particularly the Croatian and Hungarian national
minorities.
The final goal of the regime was to found a so-called “Great Serbia” which would bring
together all the territories where members of the Serbian nation lived at the moment. In 1991,
when Slovenia and Croatia fought to gain independence, Yugoslavia started collapsing,
creating many a critical territories in Croatia, Bosnia and Herzegovina, and ultimately in
Kosovo. This directly affected the population dynamics in Vojvodina. The goal of Serbian
politics was to utilize forced deportation and implement an ethnic cleansing of all non-Serbs
to ensure and establish a permanent Serbian ethnic dominance. Due to the poor response of
the international community and the leading countries, Yugoslav wars kept growing. The
number of casualties and refugees, who had to leave their homes and join the greatest exodus
after World War II, rose respectively. The highest number of war refugees migrated to
Vojvodina and Beograd and its vicinity where their friends or relatives lived. Because the
majority of refugees were of Serbian descent or already had Serbian citizenship, their arrival
at Vojvodina resulted in an increase of the total number and proportion of Serbs in the area.
Meanwhile, the proportions of other ethnic groups dropped. The arrival of refugees in
Vojvodina and Serbia ultimately resulted in a migration that – in terms of numbers –
surpassed the whole sequence colonization waves after World War II. With the breakup of the
SFRY, the economic crisis and poverty deepened, partly also due to international sanctions in
the form of trade embargo market, imposed for the involvement of Serbia in the war in
Croatia and Bosnia and Herzegovina. The crisis resulted in mass emigrations of the young and
mostly educated part of the population who no longer saw any potential for quality and safe
living in the chaotic circumstances. They were additionally encouraged to emigrate by
forcible mobilization carried out on the territory of Vojvodina by the authorities,
overwhelming unemployment and low living standards. Relations between individual ethnic
minorities also suffered.
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In 1991, Serbs represented 57.1 % of the ethnic structure of Vojvodina; in 2002 their
percentage amounted to 65.1 %; and in 2011 up to 66.8%. This means that the proportions of
other ethnic groups has been steadily decreasing, mostly due to a pronounced negative natural
growth, the continuous drop of the birth rate, rising mortality rates, population aging, and
predominantly due to the emigration of the younger population into the countries of the
European Union. The reason behind the increase of the Serbian population lies primarily in
the positive net migration, however even their prevailing demographic indicators are
extremely unfavorable. The total population of Vojvodina started dropping in 1980s but it
rose dramatically with the breakup of Yugoslavia, when – within the frameworks of
compensating the migration flow with nearly a quarter of a million refugees – Serbian
refugees were taken in. Hungarians, who are predominantly situated at the peripheral parts of
Vojvodina, have remained the most represented ethnic minority whose proportion and number
of members have been recording a steady decline since 1991. This is largely conditioned by
negative demographic processes, which holds true for all ethnic minorities. The Roma
population are the only minorities who have been recording an increase in the total number
and proportion of the population, which reflects on the traditionally high birth rates.
Regionally speaking, the highest number of immigrants lives in the South Bačka District,
namely in the municipalities Novi Sad, Sremski Karlovci and Beočin. These areas are also
marked by the most favorable economic and employment conditions. Novi Sad, the regional
administrative center of Vojvodina, is witnessing a concentration of the population. A high
proportion and number of immigrants is also present in the Srem District, namely the
municipalities Inđija, Ruma, Stara Pazova and Šid, while Banat is still regarded as an area
marked by emigration and depopulation.
The conclusion, consequently, confirms the hypothesis, saying that the numerous interethnic
conflicts on the territory of what was once Yugoslavia have, in combination with the
prevailing negative demographic processes typical of the area, contributed to the decrease or
change of the ethnic heterogeneity in the region. However, Vojvodina remains ethnically the
most heterogeneous region in ex-Yugoslavia. The trend of dropping total population and the
decrease in the number or proportions of ethnic minorities is supposed to continue in the
future.
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