ОДЈЕЦИ ПОСЛЕДЊЕГ ПОПИСА СТАНОВНИШТВА

СВУГДЕ НАС ЈЕ МАЊЕ
У насељеним местима

живи 38 одсто
панчевачке

популације

Старчево најбројније,
за њим Качарево

Ивановчани
најстарији, Јабучани
најмлађи
Републички завод за статистику недавно је изнео поједине
податке добијене у попису становништва, домаћинстава и
станова 2011. године. За Пан-

чевцеје најважнија информација да у нашем граду живи
123.414 људи или готово 4.000

мање него током пребројавања
2002. године. Од тога 47.211
становника живи у девет насељених места, што је око 38 одсто панчевачке популације.
Румуна највише у Новом Селу
И без опсежне стручне анализе података могуће је извести
неке закључке. Пре свега, у
свим местима забележен је
осетан пад броја становника,
који се креће од преко 10 одсто у Долову до подношљива
два процента у Старчеву. Када
је реч о просечној старости,
идентично за све средине је то
да су жене дуговечније. Као
место с најстаријим становницима издвојило се Иваново, у коме је просечна старост
45 година. Насупрот томе,
најмлађи су Јабучани, с просеком од 40,4 године.
По бројности житеља у насељеним местима предњачи
Старчево, где живе 7.473 становника, што је 142 мање него
2002. Од тога је 6.325 Срба (84

и 241 Хрват (три одсто).
У претходном попису Качарево
је по бројности „за длаку умакло" Старчеву, док је сада ситуација обрнута
у месту чувеном по „Сланинијади" обитује
7.100 људи (524 житеља мање
одсто)

-

него пре једанаест година). И
5.238 (73
ту је највише Срба
одсто), а нимало није занемарљив број Македонаца
1.227

-

(17одсто).

-

Упркос драстичном паду од
девет одсто, на трећем месту је
поново Ново Село, са 6.686
становника, што је 659 мање
него 2002. године. Поред 4.630
Срба (69 одсто), ту постоји велика румунска заједница са
уделом од 23 одсто (1.555 особа) у укупном броју становника. Омољица броји 6.309 житеља, што је 209 мање у поређењу с последњим пописом. Може се рећи да је национална
структура у том месту најхомогенија, јер Срби, с 5.720 тако изјашњених, чине чак 90
одсто популације, а ниједна
мањина не прелази два одсто.
Брестовачки Муслимани
и Бошњаци
Јабука је место у коме је, поред
Старчева, у односу на 2002. за-

бележен најмањи пад броја становника (131), па су пописивачи2011. избројали 6.181. Са28
одсто (1.757) Македонаца ово
село представља неформални
центар те националне мањине
у Србији. У Јабуци је настањена
и званично највећа ромска групација 253, или четири одсто,
а Срба има око 55 одсто
(3.242). Следи Долово, са 6.146
житеља, што је забрињавајућих
689 становника мање него
2002. Срба је 4.796 (78 одсто),
Румуна 652 (10 одсто), а ни
број Рома није за потцењивање
-221 (3,5одсто).

-

Брестовац има 3.251 становника, тј. 266 мање него пре једанаест година. Према овим
подацима, Срба је 86 одсто
(2.801), а ово село је карактепо
мештанима
ристично
исламске вероисповести (око
5,3 одсто), који су се овом приликом изјашњавали у две „колоне"
као Муслимани (115)
и као Бошњаци (59). Роми у
Брестовцу чине око четири одсто (131). Глогоњ је „краћи" за
166 становника и сада их званично има 3.012. Број Србаје
2.328 (77 одсто), Македонаца
304 (10 одсто), а Румуна 117
(близу четири одсто). Напослетку, најмање али и најмултиетничкије Иваново „тање" је
за седамдесет осморо људи и
укупно их има хиљаду педесет
троје. Тује и најинтересантнија национална слика, јер су
три народа готово подједнако

-

заступљена. Приде, Ивановоје
једино панчевачко село у коме
Срби (276 појединаца или 26
одсто) нису најдоминантнији.
Бројнији од њих су Мађари,

којих је 360 (34 одсто), а Буга-

раје 254 (24одсто).
Иако не у упадљивим процентима, у панчевачким селима живе и неки други народи, попут, рецимо, Словака,
Црногораца, Немаца... Поред
тога, немали број је и оних
који нису желели да се национално евидентирају, што је
нарочито изражено у мешовитим срединама. Занимљиво
је и то да две деценије након
распада СФРЈ још увек има
појединаца који с носталгијом гледају у сада већ давнопрошло Титово време, а од
око 150 нотираних Југословена, готово половина живи у
Качареву.

