
МАЛИГНЕ НЕОПЛАЗМЕ КОД СТАНОВНИКА 

СЕВЕРНОБАНАТСКОГ ОКРУГА У 2014. ГОДИНИ 
 

У Регистру за рак који се, за територију Севернобанатског округа, води у Центру за 

контролу и превенцију болести у ЗЗЈЗ Кикинда, у 2014. години на основу пријава оболелих 

регистрованo je 912 оболелих особа од малигних болести, од тога је 479 (52.5%) 

мушкараца и 433 (47.5%) жена, штo je зa око 20% већи број оболелих него у претходној 

2013. години. 

Тумори (неоплазме) у структури узрока смрти у 2014. години, заузимају друго 

место (после болести срца и крвних судова) са 23% учешћа. Од малигних неоплазми умрло 

је 538 особа ( Мт 365.7/100 000), од тога је 317 особа мушког (59%) и 221 (41%) женског 

пола. Број умрлих од малигних болести у односу на претходну годину је на нивоу Округа 

мањи за око 3% (у 2013.години умрло је 557 лице, 330 мушког и 227 женског пола).  

 

Инциденција малигних неоплазми код мушкараца 

 

У структури оболелих од малигних неоплазми код мушкараца карциноми душника, 

душнице и плућа налазе се на првом месту са учешћем од 24.6%. Високо учешће у 

структури оболелих од малигних неоплазми имају и карциноми дебелог, завршног црева и 

чмара са 15%, карцином простате 9%, и карцином мокраћне бешике са учешћем од око 6%. 

Оваква структура оболевања од малигних неоплазми код мушкараца Севернобанатског 

округа била је и у предходним годинама (2012. и 2013.години). На графикону су приказане 

локализације малигних тумора које су у структури оболевања код мушкараца присутни са 

већим уделом од 2%. Оне локализације малигних неоплазми које су заступљена са мање од 

2% учешћа у оболевању, налазе се под категоријом „остале локализације“ (графикон бр. 1). 

 

Графикон број 1: Структура  оболевања од малигних неоплазми код мушкараца у 

Севернобанатском округу у 2014. години (Извор: Регистар за рак) 

 



Табела број 1: Број новооболелих случајева од малигних неоплазми према водећим 

локализацијама и општинама Севернобанатског округа код мушкараца у 2014. години 

(Извор: Регистар за рак) 

 

Локализација 

малигног тумора 
  

СБО 

  

Општине Севернобанатског округа 

Кикинда Кањижа 
Нови  

Кнежевац 
Сента Чока Ада 

Малигни тумор душника, 
душнице  и плућа  /C33-

C34/                                                                                 
118 48 16 10 25 7 12 

Други малигни тумори  

/C17,C23,C24,C26-C31, 
C37-C41, C44-C49, 

C60,C62-63, C66, C68, C69, 

C73-C81, C88,C96,C97, 
D00-48/                  

102 37 17 10 22 8 8 

Малигни тумор дебелог 

црева, завршног црева и 
чмара  /C18-C21/                                                                     

72 29 9 5 16 4 9 

Малигни тумор  простате  
/C61/                                                                                                

43 14 4 2 13 3 7 

Малигни тумор мокраћне 

бешике  /C67/                                                                                        
30 13 2 3 7 1 4 

Малигни тумор језика, 
усне дупље и  и ждрела  

/C00-C14/                                                                            
22 5 3 2 7 0 5 

Малигни тумор  желудца   

/C16/                                                                                                 
15 8 2 1 0 3 1 

Малигни тумор гуштераче  

/C25/                                                                                               
15 7 2 0 5 0 1 

Малигни тумор јетре и 

жучних путева у јетри  
/C22/                                                           

14 8 1 1 1 1 2 

Малигни тумор бубрега и 

бубрежне карлице /С64-65/  
10 4 2 1 2 0 1 

Малигни тумор гркљана  
/C32/                                                                                                 

7 4 0 0 1 1 1 

Малигни меланом коже  

/C43/                                                                                                     
7 0 1 0 4 1 1 

Малигни тумор дојке  

/C50/                                                                                                   
7 3 0 0 2 1 1 

Не-Хочкинов тумор 
лимфне  жлезде  /C82-C85/                                                                                       

5 2 2 0 0 0 1 

Леукозе  /C91-C95/                                                                                                              5 1 0 1 1 0 2 

Малигни тумор можданих 

опни, мозга и других 

делова централног нервног 
система  /C70-C72/                                           

4 2 1 0 1 0 0 

Малигни тумор једњака  

/C15/                                                                                                
2 1 0 0 0 0 1 

Мултипни мијелом и 

малигни тумор плазме 

ћелије  /C90/   
1 0 0 0 0 1 0 

СВЕ ЛОКАЛИЗАЦИЈЕ 479 186 62 36 107 31 57 



Табела број 2: Грубе и стандардизоване стопе инциденције од малигних неоплазми према 

водећим локализацијама и општинама Севернобанатског округа код мушкараца у 2014. 

години (Извор: Регистар за рак) 

Локализација           

малигног тумора 

ГРУБЕ СТОПЕ СТАНДАРДИЗОВАНЕ СТОПЕ 

СБО  Кикинда Кањижа 
Нови           

Кнежевац 
Сента Чока Ада СБО Кикинда Кањижа 

Нови           

Кнежевац 
Сента Чока Ада 

Малигни тумор душника, 

душнице  и плућа  /C33-

C34/                                                                                 

163.4 165.1 129.1 179.9 221.3 123.3 146 84.3 82.5 66,3 107.5 112.1 6.6 77 

Други малигни тумори  

/C17,C23,C24,C26-C31,C37-
C41,C44-C49,C60,C62-63, 

C66, C68, C69, C73-C81, 

C88,C96,C97, D00-48/                  

141.2 127.5 136.5 161.7 194.2 141 96.9 78.8 77.4 71 113 89.3 133.4 98.4 

Малигни тумор дебелог 

црева, завршног црева и 
чмара  /C18-C21/                                                                     

99.7 99.7 72.6 90 141.6 70.4 109.5 51.2 57.8 31.9 40.6 71.5 36.5 6.1 

Малигни тумор  простате  
/C61/                                                                                                

59.5 48.1 32.3 36 115.1 52.9 85.1 29.1 26.4 17,5 20.8 46 25.9 38.7 

Малигни тумор мокраћне 
бешике  /C67/                                                                                        

41.5 44.7 16.8 54 62 17.6 48.7 19.3 21.1 8.9 22.3 31.3 6.6 21.5 

Малигни тумор језика, усне 

дупље и  и ждрела         

/C00-C14/                                                                            

30.5 16.9 24.3 36 62.1 0 60.9 15.8 8.5 13.4 23.3 32.2 0 31.7 

Малигни тумор  желудца   
/C16/                                                                                                 

20.8 27.5 16.1 18 0 52.9 12.2 9.5 13.1 6,9 8.1 0 23.8 4.8 

Малигни тумор гуштераче  
/C25/                                                                                               

20.8 24.1 16.1 0 44.3 0 12.2 10.3 12.8 6,9 0 21.9 0 6.9 

Малигни тумор јетре и 
жучних путева у јетри  

/C22/                                                           

19.4 27.5 8.1 18 8.9 17.6 24.3 10.3 14.9 2.8 10.2 5 8.6 10.9 

Малигни тумор бубрега и 

бубрежне карлице /С64-65/  
13.8 13.8 16.1 18 17.7 0 12.2 7.1 7.6 7 7.1 9.3 0 5.8 

Малигни меланом коже  

/C43/                                                                                                     
9.7 0 8.1 0 35.4 17.6 12.2 4.3 0 2.8 0 15.9 6.6 6.9 

Малигни тумор гркљана  
/C32/                                                                                                 

9.7 13.8 0 0 8.9 17.6 12.2 5.3 7.6 0 0 5 10.6 5.8 

Малигни тумор дојке  /C50/                                                                                                   9.7 10.3 0 0 17.7 17.6 12.2 4.8 5.7 0 0 7.7 6.6 5.8 

Не-Хочкинов тумор 

лимфне  жлезде  /C82-C85/                                                                                       
6.9 6.9 16.1 0 0 0 12.2 4.2 4.7 10.3 0 0 0 6.1 

Леукозе  /C91-C95/                                                                                                              6.9 3.4 0 18 8.9 0 24.3 3.4 1.3 0 12.7 4.6 0 10.9 

Малигни тумор можданих 

опни, мозга и других 
делова централног нервног 

система  /C70-C72/                                           

5.5 6.9 8.1 0 8.9 0 0 2.6 2.7 5,3 0 5 0 0 

Малигни тумор једњака  
/C15/                                                                                                

2.8 3.4 0 0 0 0 12.2 1.4 1.7 0 0 0 0 6.9 

Мултипни мијелом и 

малигни тумор плазме 
ћелије  /C90/   

1.4 0 0 0 0 17.6 0 0.8 0 0 0 0 11.1 0 

СВЕ                            

ЛОКАЛИЗАЦИЈЕ 
663.2 639.6 500.3 647.6 947 546.1 693.3 342.5 345.8 251 365.6 456.8 276.3 344.2 



У Севернобанатском округу, од свих локализација малигних болести, оболелo je 

479 мушкараца, што је више за око 19% у односу на претходну 2013. годину (табела 

број1). 

Стандардизована стопа оболевања од малигних неоплазми код мушкараца износи 

342.5/100 000 мушкараца, а највише вредности региструју се у општинама Сента (456.8) и 

Нови Кнежевац (365.6), а најнижа у општини Кањижа (251) (табела број 2). Грубе стопе 

оболевања су знатно више, због демографских карактеристика становништва тј., због 

просечне старости становништва Округа која износи 43 године. 

Малигни тумори душника, душнице и плућа водећа су малигна локализација у 

оболевању међу мушкарцима Севернобанатског округа. Током 2014. године оболело је 

118, а у општини Кикинда 48 мушкараца (табела број 1). Број оболелих мушкараца je у 

односу на 2013. годину у Округу већи за oкo 10%. Посматрајући по општинама, ове 

малигне неоплазме код мушкараца су најучесталије у општинама Сента, Нови Кнежевац и 

Кикинда.  

Малигни тумори дебелог, завршног црева и чмара друга су по учесталости 

локализација рака у оболевању како код мушкараца Севернобанатског округа, тако и код 

мушкараца у свим општинама Округа. Од ових малигних тумора оболела су 72, а у 

општини Кикинда 29 мушкараца (табела број 1). Број оболелих мушкараца je у односу на 

2013. годину у Округу виши чак за око 53%. Посматрајући по општинама, малигне 

неоплазме дебелог, завршног црева и чмара код мушкараца имају највише 

стандардизоване стопе оболевања у општинама Сента, Кикинда и Нови Кнежевац (табела 

број 2).  

Треће по учесталости малигно обољење локализовано је на простати. Током 2014. 

године од рака простате оболела су 43, од тога у општини Кикинда 14 мушкараца (табела 

број 1). У односу на 2013. годину број оболелих је већи за око 16%. Посматрајући по 

општинама, малигне неоплазме простате код мушкараца  најучесталије су у општинама  

Сента, Ада и Кикинда (табела број 2).  

У структури оболевања следе малигни тумори мокраћне бешике. Оболело је 30 

мушкараца, од тога 13 у општини Кикинда (табела број 1). Број оболелих је 50%  виши 

него претходне 2013. године. Посматрајући по општинама, малигне неоплазме мокраћне 

бешике најучесталије су у општинама Сента, Нови Кнежевац и Ада (табела број 2).  

Малигни тумори језика, усне дупље и ждрела  пета су локализација по учесталости 

оболевања код мушкараца Севернобанатског округа. У 2014-ој од овог тумора оболела су 

22 мушкараца, што је 37% више него претходне 2013.године. Највише су оболевали 

мушкарци из општине Сента, Ада и Нови Кнежевац (табела број 2). 

На шестом месту налазе се тумори желудца и тумори гуштераче. Од ових 

локализација оболело је у 2014-ој години по 15 мушкараца што је без већих промена у 

односу на 2013. годину. Највише стандардизоване стопе оболевања има општина Сента за 

неоплазме локализоване на гуштерачри, односно општина Чока за малигне туморе 

желудца. 

Следе малигни тумори јетре и жучних путева у јетри са 14 оболелих, што је 

незнатно мање него у 2013-ој години (13). Највише се оболевало у општини Кикинда. 

Од малигног тумора бубрега и бубрежне карлице у односу на 2013. годину оболео 

је скоро истоветан број, са највећом стандардизованом стопом оболевања у општини 

Сента. 

Остале локализације малигних неоплазми заступљене су са мање од 2% . 

 



 

 

 

Морталитет од малигних неоплазми код мушкараца 

 

Укупно је у 2014. години у Севернобанатском округу, од свих локализација 

малигних болести, умрло 317 мушкараца што је за скоро око 4% мање него у претходној 

2013. години. 

Водеће локализације малигних неоплазми, у структури умрлих мушкараца у 2014. 

години, су карциноми душника, душнице и плућа са учешћем од 34%. На другом месту 

налазе се тумори дебелог, завршног црева и чмара са 15%, на трећем месту су малигни 

тумори простате са око 8% и на четвртом месту су тумори мокраћне бешике и малигни 

тумори јетре и жучних путева у јетри са по 4% учешћа. Слична структура морталитета од 

малигних неоплазми код мушкараца Севернобанатског округа била је и у 2013. години, с 

тим што су се на четвртом месту налазили малигни тумори језика,усне дупље и ждрела. 

На графикону су приказане локализације малигних тумора које су у структури 

умирања код мушкараца присутни са већим уделом од 2%. Оне локализације малигних 

неоплазми које су заступљена са мање од 2%, налазе се под категоријом „остале 

локализације“ ( графикон број 2). 

 

Графикон број 2: Водеће локализације у умирању од малигних неоплазми код мушкараца у 

Севернобанатском округу у 2014. години (Извор: Републички завод за статистику) 



 
Табела број 3: Број умрлих случајева од малигних неоплазми према водећим 

локализацијама и општинама Севернобанатског округа код мушкараца у 2014. години   

(Извор: Републички завод за статистику) 

 

Локализација          

малигног тумора 
СБО 

Општине Севернобанатског округа 

Кикинда Кањижа 
Нови         

Кнежевац 
Сента Чока Ада 

Малигни тумор душника, 

душнице  и плућа  /C33-C34/                                                                                 
108 38 18 12 14 14 12 

Малигни тумор дебелог црева, 

завршног црева и чмара  /C18-
C21/                                                                     

48 19 6 4 10 6 3 

Други малигни тумори  
/C17,C23,C24,C26-C31, C37-

C41,C44-C49, C51, C52,C57-

C60,C62-63, C66, C68,C69,C73-
C81, C88, C96 ,C97, D00-48/                 

43 19 7 3 4 3 7 

Малигни тумор  простате  /C61/ 27 8 2 2 8 2 5 



Малигни тумор мокраћне 

бешике  /C67/                                                                                                      
13 5 2 2 1 2 1 

 Малигни тумор јетре и жучних 
путева у јетри  /C22/                                                          

13 6 4 0 2 1 0 

Малигни тумор гуштераче  /C25/                                        12 4 1 0 4 1 2 

 Малигни тумор језика, усне 
дупље и  и ждрела  /C00-C14/                                                                                     

11 4 1 1 2 0 3 

Малигни тумор  желудца   /C16/                                                                                   10 6 1 1 0 0 2 

Малигни меланом коже  /C43/                                                                                                     8 2 1 0 2 2 1 

Леукозе  /C91-C95/                                                                                       7 1 2 0 2 0 2 

Малигни тумор можданих опни, 

мозга и других делова 

централног нервног система  

/C70-C72/    

5 0 2 1 1 0 1 

Малигни тумор једњака  /C15/                                                                                                4 0 1 0 0 2 1 

Нe-Хочкинов тумор лимфне  

жлезде  /C82-C85/                                                                                       
4 1 1 1 1 0 0 

 Малигни тумор гркљана  /C32/                            3 3 0 0 0 0 0 

Мултипни мијелом и малигни 
тумор плазме ћелије  /C90/                                                                              

1 0 0 0 1 0 0 

СВЕ ЛОКАЛИЗАЦИЈЕ 317 116 49 27 52 33 40 

 

 

 

 

Табела број 4: Стопе морталитета од малигних неоплазми према водећим 

локализацијама и општинама Севернобанатског округа код мушкараца у 2014. години  

(Извор: Републички завод за статистику) 

 
Локализација малигног 

тумора 
  

СБО 

  

Општине Севернобанатског округа 

Кикинда Кањижа 
Нови         

Кнежевац 
Сента Чока Ада 

Малигни тумор душника, 

душнице  и плућа  /C33-C34/                                                                                 
149.4 130.6 145.1 215.7 123.8 246.5 145.9 

Малигни тумор дебелог црева, 

завршног црева и чмара  /C18-

C21/                                                                     
66.4 65.3 48.4 71.9 88.4 105.6 36.5 

Други малигни тумори  

/C17,C23,C24,C26-C31, C37-
C41,C44-C49, C51, C52,C57-

C60,C62-63, C66, C68,C69,C73-

C81, C88, C96 ,C97, D00-48/     

59.5 65.3 56.4 53.9 35.4 52.8 85.1 

Малигни тумор  простате  /C61/ 37.4 27.5 16.1 36.0 70.8 35.2 60.8 



Малигни тумор мокраћне 

бешике  /C67/                                                                                                      
18.0 17.0 16.1 36.0 8.8 35.2 12.2 

 Малигни тумор јетре и жучних 
путева у јетри  /C22/                                                          

18.0 20.6 32.3 0.0 17.7 17.6 0.0 

Малигни тумор гуштераче  

/C25/                                        
16.6 13.7 8.1 0.0 35.4 17.6 24.3 

 Малигни тумор језика, усне 

дупље и  и ждрела  /C00-C14/                                                                                     
15.2 13.7 8.1 18.0 17.7 0.0 36.5 

Малигни тумор  желудца   /C16/                                                                                   13.8 20.6 8.1 18.0 0.0 0.0 24.3 

Малигни меланом коже  /C43/                                                                                                     11.1 6.9 8.1 0.0 17.7 35.2 12.2 

Леукозе  /C91-C95/                                                                                       9.7 3.4 16.1 0.0 17.7 0.0 24.3 

Малигни тумор можданих опни, 

мозга и других делова 

централног нервног система  

/C70-C72/    

6.9 0.0 16.1 18.0 8.8 0.0 12.2 

Малигни тумор једњака  /C15/                                                                                                5.5 0.0 8.1 0.0 0.0 35.2 12.2 

Нe-Хочкинов тумор лимфне  
жлезде  /C82-C85/                                                                                       

5.5 3.4 8.1 18.0 8.8 0.0 0.0 

 Малигни тумор гркљана  /C32/                            4.2 10.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Мултипни мијелом и малигни 
тумор плазме ћелије  /C90/                                                                              

1.4 0.0 0.0 0.0 8.8 0.0 0.0 

СВЕ ЛОКАЛИЗАЦИЈЕ 

 
438.6 398.6 395.1 485.3 459.9 581.0 486.2 

 

 

Стопа морталитета од малигних неоплазми код мушкараца износи 438.6/100 000, а 

највише вредности региструју се у општинама Чока (581) и Ада (486.2), најнижа у 

општини Кањижа (395.1) (табела број 4). 

Малигни тумори душника, душнице и плућа водећи су узроци умирања међу 

мушкарцима Севернобанатског округа. Током 2014. године од малигнитета ових 

локализација умрлa су 108, а од тог броја у општини Кикинда 38 мушкараца (табела број 

3). Број умрлих мушкараца je у односу на 2013. годину у Округу виши за око 6%. Високе 

стопе смртности региструју се и у општинама Чока и Ада (табела број 4). 

Малигни тумори дебелог, завршног црева и чмара други су по учесталости узрок 

смрти код мушкараца нашег Округа, осим у општини Ада где се ови тумори налазе на 

трећем месту. Од малигних тумора ове локализације умрло је 48 мушкараца, у општини 

Киинда 19 (табела број 3). Број умрлих мушкараца je нешто виши у односу на 2013. 

годину. Посматрајући по општинама, од малигних тумора дебелог црева и ректума 

највише умиру мушкараци у општинама Чока, Сента и Нови Кнежевац (табела број 4).  

Треће место заузима малигно обољење локализовано на простати. Током 2014. 

године од рака простате умрла су 27, од тога у општини Кикинда 8 мушкараца (табела број 

3). У односу на 2013. годину смртност од ове локализације већа је за око 8%. Тумори 

простате су у 2014. години најучесталији били у општинама Сента и Ада (табела број 4). 

У структури умирања следе малигни тумори мокраћне бешике. У 

Севернобанатском округу умрло је 13, а у општини Кикинда 5 мушкараца. Број умрлих је 



што се тиче неоплазми ове локализације за око 15% већи него претходне 2013. године. 

Највише стопе умирања региструју се у општинама Чока и Нови Кнежевац. Број умрлих од 

малигних тумора јетре и жучних путева у јетри је такође 13, с тим што се највише стопе 

умирања региструју у општинама Кањижа и Кикинда. 

Од малигног тумора гуштераче у 2014.години умрло је 12 мушкараца (од тога 4 у 

општини Кикинда), што је за 20% више у односу на предходну годину. Највише стопе 

умирања региструју се у општини Сента и Ада.  

Следе тумори језика,усне дупље и ждрела од којих је у овој години умрло 11 

мушкараца, од тог броја њих 4 су били становници општине Кикинда (табела број 3). 

Највећа учесталост умирања од малигних тумора језика,усне дупље и ждрела забележена 

је у општинама Ада, Сента и Нови Кнежевац  (табела број 4).  

Од малигног тумора желудца у 2014. години умрло је 10 мушкараца, са највишим 

стопама умирања у општинама Ада и Кикинда. 

Остале локализације малигних неоплазми заступљене су са мање од 3% . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Инциденција малигних неоплазми код жена 

 

 

 

Структура оболевања од малигних неоплазми код жена Севернобанатског округа је 

у 2014. нешто другачија у односу на 2013.годину. 

Водећа локализација од малигних неоплазми код жена Севернобанатског округа, је 

и даље карцином дојке са учешћем од око 22%. Високо учешће у структури оболелих од 

малигних неоплазми имају карциноми дебелог, завршног црева и чмара са скоро 12% као и 

малигни тумори душника, душнице и плућа са истим учешћем у структури оболевања, на 

трећем месту је карцином грлића материце са око 7%, док се на на четвртом месту сада 

налазе малигни тумори тела материце са 5%. Пето место заузима тумор бубрега и 

бубрежне карлице са учешћем од око 4%.  

На графикону су приказане локализације малигних тумора које су у структури 

оболевања код жена присутни са већим уделом од 2%. Оне локализације малигних 

неоплазми које су заступљена са мање од 2% учешћа у оболевању, налазе се под 

категоријом „остале локализације“ (графикон број 3). 

  

 

 



Графикон број 3: Структура у оболевању од малигних неоплазми код жена у  

Севернобанатском округу у 2014. години (извор: Регистар за рак) 

 

 

 
 

 

Табела број 5: Број новооболелих случајева од малигних неоплазми према водећим 

локализацијама и општинама Севернобанатског округа код жена у 2014. години  

(Извор: Регистар за рак) 

 

Локализација          

малигног тумора 

 
СБО 

 

Општине Севернобанатског округа 

Кикинда Кањижа 
Нови 

Кнежевац 
Сента Чока Ада 

Други малигни тумори  

/C17,C23,C24,C26-C31,C37-
C41,C44-C49, C51,C52,C57-

C60,C62-

63,C66,C68,C69,C73-C81, 
C88,C96,C97, D00-48/            

98 30 16 8 19 9 16 

Малигни тумор дојке  /C50/                                                                                                   94 37 13 7 24 6 7 

 Малигни тумор дебелог 
црева, завршног црева и 

чмара  /C18-C21/       
51 16 8 6 11 2 8 

Малигни тумор душника, 
душнице  и плућа  /C33-

C34/      
51 19 7 2 13 3 7 

Малигни тумор грлића 

материце  /C53/                                                   
29 19 6 1 1 0 2 



 Малигни тумор тела 

материце /С54-55/      
21 9 3 0 5 2 2 

Малигни тумор бубрега и 
бубрежне карлице /С64-65/                                     

16 6 2 1 1 3 3 

Малигни тумор гуштераче  
/C25/  

13 7 0 1 2 1 2 

 Малигни тумор јајника 

/С56/                                                                
12 6 1 1 4 0 0 

Малигни тумор језика, усне 
дупље и  и ждрела  /C00-

C14/   
8 4 1 1 1 1 0 

 Малигни тумор мокраћне 

бешике  /C67/                                                                        
8 3 0 1 2 1 1 

Малигни меланом коже  
/C43/    

8 0 3 0 2 2 1 

Малигни тумор можданих 

опни, мозга и других делова 
централног нервног 

система  /C70-C72/    

6 4 2 0 0 0 0 

Малигни тумор  желудца  

/C16/   
6 4 1 0 1 0 0 

 Малигни тумор јетре и 

жучних путева у јетри  
/C22/    

3 1 1 1 0 0 0 

Малигни тумор гркљана  
/C32/                                                                                             

3 2 0 0 1 0 0 

Не-Хочкинов тумор 

лимфне  жлезде  /C82-C85/  
3 0 1 1 1 0 0 

Малигни тумор једњака  

/C15/                                         
2 0 1 0 0 0 1 

Мултипни мијелом и 

малигни тумор плазме 

ћелије  /C90/     
1 1 0 0 0 0 0 

СВЕ ЛОКАЛИЗАЦИЈЕ 433 168 66 31 88 30 50 

Локализација           

малигног тумора 

ГРУБЕ СТОПЕ СТАНДАРДИЗОВАНЕ СТОПЕ 

СБО  Кикинда Кањижа 
Нови       

Кнежевац 
Сента Чока Ада СБО  Кикинда Кањижа 

Нови      

Кнежевац 
Сента Чока Ада 

Други малигни тумори  

/C17,C23,C24,C26-C31, 
C37-C41,C44-C49, C51, 

C52,C57-C60,C62-63, 

C66, C68,C69,C73-C81, 
C88, C96 ,C97, D00-48/                  

140.5 98.8 124 166.7 158.4 210 182.8 58.9 49.1 43.2 52.3 62.6 75.8 75.2 

Малигни тумор дојке  

/C50/                                                                                                   
124.6 122 100.5 129.6 200 105 79,9 55.9 55.1 48.3 78.9 84.5 45.9 37.8 

Малигни тумор дебелог 

црева, завршног црева и 
чмара  /C18-C21/                                                                     

67.6 52.8 61.8 11 91.7 35 91.4 27.9 19.6 33.3 44.1 46.1 8.9 31.3 

Малигни тумор 

душника, душнице  и 

плућа  /C33-C34/                                                                                 

67.6 62.6 54.1 37 108.3 52,5 79.9 29.5 26.9 32.9 28.7 39.4 14.7 42.8 

Малигни тумор грлића 

материце  /C53/ 
38.4 62.6 46.4 18.5 8.3 0 22.8 28 43.9 36.6 25.3 7.5 0 15.3 

Малигни тумор тела 

материце /С54-55/ 
27.8 29.7 23.2 0 41.6 35 22.8 14.1 11.7 8.7 0 30.3 19.8 13.2 



Табела број 6:  Грубе и стандардизоване стопе инциденције од малигних неоплазми према 

водећим локализацијама и општинама Севернобанатског округа код жена у 2014. години  

Укупно су у Севернобанатском округу, од свих локализација малигних болести, 

оболеле су 433 жене, што је око 23% више у односу на претходну 2013. годину (табела 

број 5). 

Стандардизована стопа оболевања од малигних неоплазми код жена у 

Севернобанатском округу износи 264/100 000 жена. Највише вредности инциденције 

региструју се у општини Сента (329.5/100 000) и Нови Кнежевац (272/100 000), а најнижа у 

општини Чока (191.8/100 000) (табела број 6). 

Малигни тумор дојке водећа је локализација у оболевању међу женама 

Севернобанатског округа. Током 2014. године од рака дојке оболеле су 94 жене, што je у 

односу на 2013. годину мање за око 3%. Посматрајући по општинама, рак дојке највише 

стандардизоване стопе оболевања има у општинама Сента, Нови Кнежевац и Кикинда 

(табела број 6).  

Малигни тумори дебелог, завршног црева и чмара су у нашем Округу заједно са 

малигним туморима душника, душнице и плућа, на другом месту по учесталости  у 

обољевању код жена. Од малигних тумора ове локализације оболела је по 51 жена, што је 

у односу на 2013. годину више за 21%, односно 31%. Највише су оболевале жене у 

општинама Сента ( малигни тумори дебелог, завршног црева и чмара), и у општини Ада ( 

малигним туморима душника, душнице и плућа )(табела број 6).  

Малигни тумор бубрега 

и бубрежне карлице 

/С64-65/  

21.2 19.8 15.5 18.5 8.3 0 34.3 8.4 6.2 11.2 9.7 3 0 15.1 

Малигни тумор 
гуштераче  /C25/                                                                                               

17.2 23.1 0 18.5 16.7 17.5 22.8 6.6 11 0 8.2 3.5 3.3 6.8 

Малигни тумор јајника 
/С56/ 

15.9 19.8 7.7 18.5 33.3 0 0 8.6 10.1 2.6 9.6 21 0 0 

Малигни тумор језика, 
усне дупље и  и ждрела  

/C00-C14/                                                                            

10.6 13.2 7.7 18.5 8.3 17.5 0 4.2 7.2 1.7 3.5 4.7 3,3 0 

Малигни тумор 

мокраћне бешике  /C67/                                                                                        
10.6 9.9 0 18.5 16.7 17.5 11.4 4.1 3.5 0 3.5 10,4 8.7 2.5 

Малигни меланом коже  

/C43/                                                                                                     
10.6 0 23.2 0 16.7 35 11.4 4.9 0 10.6 0 9.5 11.4 4.4 

Малигни тумор 
можданих опни, мозга и 

других делова 

централног нервног 
система  /C70-C72/                                           

8 13.2 15.5 0 0 0 0 8.6 9.6 25.5 0 0 0 0 

Малигни тумор  желудца  
/C16/                                                                                                 

8 13.2 7.7 0 8.3 0 0 3 3.9 6.4 0 1.7 0 0 

Малигни тумор јетре и 

жучних путева у јетри  
/C22/                                                           

4 3.3 7.7 18.5 0 0 0 1.2 0.7 1.7 8.2 0 0 0 

Малигни тумор гркљана  

/C32/                                                                                                 
4 6.6 0 0 8.3 0 0 1.6 2.7 0 0 3.6 0 0 

Не-Хочкинов тумор 
лимфне  жлезде  /C82-

C85/                                                                                       

2.7 0 7.7 0 8.3 0 0 1.1 0 5,5 0 1.7 0 0 

Малигни тумор једњака  

/C15/                                                                                                
2.7 0 7.7 0 0 0 11.4 0.6 0 1.7 0 0 0 2.5 

Мултипни мијелом и 
малигни тумор плазме 

ћелије  /C90/                                                                              

1.3 3.3 0 0 0 0 0 0.7 1.7 0 0 0 0 0 

СВЕ ЛОКАЛИЗАЦИЈЕ 574 553.9 510.4 573.8 733.2 525 570.9 264 262.9 269.9 272 329.5 191.8 246.9 



По учесталости обољевања на трећем месту је тумора грлића материце од којег је 

оболело 29 жена (табела број 5). У односу на предходну годину скоро дупло више. 

Највише стандардизоване стопе региструју се у општинама Кикинда и Кањижа (табела 

број 6). 

 На четвртом месту у структури оболевања од малигних болести налази се малигни 

тумор тела материце са 21 оболелом женом (табела број 5). У односу на 2013. годину 

примећује се пораст оболевања од малигних тумора ове локализације за чак 61%. 

Посматрајући по општинама, малигни тумор тела материце најучесталији је у општини 

Сента и Чока (табела број 6). 

На петом месту у структури оболевања од малигних болести налази се малигни 

тумор бубрега и бубрежне карлице са 16 оболелих жена што је четвороструко више у 

односу на 2013. годину. Највише стопе се бележе у општинама Ада и Кањижа. 

Затим следе малигни тумори гуштераче са непромењеним бројем оболелих жена у 

односу на 2013. Највећи број оболелих жена тј, 54% је са територије општине Кикинда. 

Од рака јајника у 2014.години оболело је 12 жена, а то је за oкo 14% мање него у 

2013.години. Највиша учесталост оболевања је од малигног тумора јајника је у општини 

Сента  (табела број 6). 

 Остале локализације малигних неоплазми код жена Севернобанатског округа  

заступњене су са мање од 2% . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Морталитет од малигних неоплазми код жена 

 

 

Укупно је у Севернобанатском округу, од свих локализација малигних болести, 

умрла 221 жена што је за око 3% мање него у претходној 2013. години.  

Водећа локализација малигних неоплазми, у структури умрлих жена 

Севернобанатског округа у 2014. години, је карцином дојке са учешћем од око 20%. На 

другом месту налазе се карциноми душника, душнице и плућа са 15%, на трећем месту су 

малигни тумори дебелог, завршног црева и чмара са 11% и на четвртом месту су малигни 

тумори јајника, грлића материце и гуштераче са по 4% учешћа. Истоветна структура 

морталитета од малигних неоплазми код жена Севернобанатског округа у првих пет 

локализација била је и у 2013. години, с тим што су се тада на 5. месту налазили малигни 

тумори јетре и жичних путева у јетри, а у 2014. су на 5. месту малигни тумори мокраћне 

бешике. 

На графикону су приказане локализације малигних тумора које су у структури 

умирања код жена присутни са већим уделом од 2%. Оне локализације малигних 

неоплазми које су заступљена са мање од 2% учешћа у умирању, налазе се под категоријом 

„остале локализације“ ( графикон 4). 



Стопа морталитета од малигних неоплазми код жена износи 292.8/100 000, а 

највише вредности региструју се у општинама Сента (358) и Кикинда (332.8), најнижа у 

општини Ада (216.8) (табела 8). 

 

 

Графикон број 4: Водеће локализације у умирању од малигних неоплазми код жена у 

Севернобанатском округу у 2014. години (Извор: Републички завод за статистику) 

 

 
Табела број 7: Број умрлих од малигних неоплазми према водећим локализацијама и 

општинама Севернобанатског округа код жена у 2014. години 

 (Извор: Републички завод за статистику) 

 

Локализација малигног 

тумора 
СБО 

Општине Севернобанатског округа 

Кикинда Кањижа 
Нови            

Кнежевац 
Сента Чока Ада 

Други малигни тумори  

/C17,C23,C24,C26-C31, C37-
C41,C44-C49, C51, C52,C57-

C60,C62-63, C66, C68,C69,C73-

C81, C88, C96 ,C97,D00-48/         

57 28 7 2 8 6 6 

Малигни тумор дојке  /C50/                                                                                                   45 19 11 0 10 1 4 

Малигни тумор душника, 
душнице  и плућа  /C33-C34/       

33 11 5 2 9 2 4 

Малигни тумор дебелог црева, 
завршног црева и чмара  /C18-

C21/                                                                     
25 11 0 5 7 1 1 

Малигни тумор јајника /С56/ 9 6 0 0 3 0 0 



Малигни тумор грлића 

материце  /C53/ 
8 3 2 0 1 1 1 

Малигни тумор гуштераче  
/C25/                                                                      

8 4 0 0 2 1 1 

 Малигни тумор мокраћне 

бешике  /C67/                                                                        
5 3 0 0 0 1 1 

Малигни тумор  желудца  
/C16/    

4 3 0 0 1 0 0 

Малигни тумор можданих 

опни, мозга и других делова 

централног нервног система  
/C70-C72/                                           

4 1 1 0 2 0 0 

Леукозе  /C91-C95/                                                                                                              4 4 0 0 0 0 0 

Малигни тумор језика, усне 

дупље и  и ждрела  /C00-C14/   
4 2 1 1 0 0 0 

 Мултипни мијелом и малигни 

тумор плазме ћелије  /C90/     
4 2 0 1 0 1 0 

Малигни тумор јетре и жучних 
путева у јетри  /C22/        

3 1 1 1 0 0 0 

 Не-Хочкинов тумор лимфне  

жлезде  /C82-C85/                                        
3 2 1 0 0 0 0 

 Малигни тумор тела материце 

/С54-55/                                                                              
2 1 1 0 0 0 0 

Малигни меланом коже  /C43/  2 0 0 1 0 0 1 

 Малигни тумор једњака  /C15/     1 0 0 0 0 1 0 

 СВЕ ЛОКАЛИЗАЦИЈЕ                                                                                        221 101 30 13 43 15 19 

 

 

 

Табела број 8: Грубе стопе морталитета од малигних неоплазми према водећим 

локализацијама и општинама Севернобанатског округа код жена у 2014. години 

(Извор: Републички завод за статистику) 

 

 

Локализација малигног 

тумора 

 

СБО 

Општине Севернобанатског округа 

Кикинда Кањижа 
Нови           

Кнежевац 
Сента Чока Ада 

Други малигни тумори  

/C17,C23,C24,C26-C31, C37-
C41,C44-C49, C51, C52,C57-

C60,C62-63, C66, C68,C69,C73-

C81, C88, C96 ,C97, D00-48/ 

75.5 92.3 54.1 37.0 66.6 104.9 68.5 

Малигни тумор дојке  /C50/                                                                                                   59.6 62.6 85.0 0.0 83.3 17.5 45.6 

Малигни тумор душника, душнице  
и плућа  /C33-C34/       

43.7 36.2 38.6 37.0 74.9 35.0 45.6 

Малигни тумор дебелог црева, 

завршног црева и чмара  /C18-C21/                                                                     
33.1 36.2 0.0 92.5 58.3 8.8 11.4 

Малигни тумор јајника /С56/ 11.9 19.8 0.0 0.0 25.0 0.0 0.0 



Малигни тумор грлића материце  

/C53/ 
10.6 9.9 15.5 0.0 8.3 8.8 11.4 

Малигни тумор гуштераче  /C25/                                                                      10.6 13.2 0.0 0.0 16.7 8.8 11.4 

 Малигни тумор мокраћне бешике  
/C67/                                                                        

6.6 9.9 0.0 0.0 0.0 17.5 11.4 

Малигни тумор  желудца  /C16/    5.3 9.9 0.0 0.0 8.3 0.0 0.0 

Малигни тумор можданих опни, 

мозга и других делова централног 
нервног система  /C70-C72/                                           

5.3 3.3 7.7 0.0 16.7 0.0 0.0 

Леукозе  /C91-C95/                                                                                                              5.3 13.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Малигни тумор језика, усне дупље 

и  и ждрела  /C00-C14/   
5.3 6.6 7.7 18.5 0.0 0.0 0.0 

 Мултипни мијелом и малигни 

тумор плазме ћелије  /C90/     
5.3 6.6 0.0 18.5 0.0 8.8 0.0 

Малигни тумор јетре и жучних 

путева у јетри  /C22/       
4.0 3.3 7.7 18.5 0.0 0.0 0.0 

 Не-Хочкинов тумор лимфне  
жлезде  /C82-C85/                                        

4.0 6.6 7.7 0.0 0.0 0.0 0.0 

 Малигни тумор тела материце 

/С54-55/                                                                              
2.6 3.3 7.7 0.0 0.0 0.0 0.0 

Малигни меланом коже  /C43/  2.6 0.0 0.0 18.5 0.0 0.0 11.4 

 Малигни тумор једњака  /C15/     1.3 0.0 0.0 0.0 0.0 8.8 0.0 

СВЕ ЛОКАЛИЗАЦИЈЕ 292.8 332.8 231.8 240.5 358.0 262.3 216.8 

 

 

 

Рак дојке водећи је узрок смрти међу женама већине општина Севернобанатског 

округа, осим у општини Нови Кнежевац где се не региструје ни један смртни исход од 

тумора ове локализације. Током 2014. године од рака дојке умрло је 45, а од тог броја у 

општини Кикинда 19 жена (табела број 7). Број умрлих жена je у односу на 2013. годину 

идентичан. Посматрајући по општинама, највише стопе умирања имају жене у општинама 

Кањижа, Сента и Кикинда (табела број 8).  

Малигни тумори душника, душнице и плућа друга су по учесталости локализација 

рака од које умиру жене нашег Округа, осим у опшини Чока и Нови Кнежевац где се 

тумори ове локализације налазе на првом месту, односно другом месту. Од ових тумора  

умрле су 33 жене, што je у односу на 2013. годину за 13% мање. Највише умиру жене у 

општинама Сента, Ада и Кањижа (табела број 8).  

Трећи узрок смрти међу нашим женама је малигно обољење локализовано на 

дебелом цреву. Током 2014. године од рака дебелог, завршног црева и чмара умрло је 25 

женa што је у односу на 2013. годину више за 14%. Посматрајући по општинама, ови 

тумори у 2014. години највише стопе смиртности имају у општинама Нови Кнежевац, 

Сента и Кикинда (табела број 8).  

На четвртом месту су малигни тумори јајника од којих је умрло 9 жена, њих 6 је са 

територије општина Кикинда. У односу на 2013. г број умрлих жена је за 10% нижи. 



У структури умирања следе малигни тумори грлића материце и гуштераче. По 8 

жена је умрло од неоплазми ових локализација. У односу на 2013.годину имамо нешто 

мањи број умрлих жена. Стопе умирања од рака грлића материце највише су међу женама 

у општинама Кањижа и Ада, а од рака гуштераче у општинама Сента и Кикинда (табела 

број 8). 

Затим следе малигни тумори мокраћне бешике од којих је током 2014. године умрло 

је 5 жена (табела број 7). У односу на 2013.годину имамо незнатно већи број умрлих жена. 

Са територије општине Кикинда умрле су од овог карцинома 3 жене. Највише стопе 

умирања региструју се у општини Чока (табела број 8). 

Остале локализације малигних неоплазми заступљене су са мање од 2% у структури 

умирања код жена Севернобанатског округа. 

 

 

ЗАКЉУЧАК: 

 

У 2014. години од малигних болести регистрованo je 912 оболелих лица оба пола, 

од тога је 479 (52.5%) мушкараца и 433 (47.5%) жена, штo je зa око 20% већи број 

оболелих него у претходној 2013. години.  

У структури оболелих од малигних неоплазми, међу становништвом 

Севернобанатског округа, на првом месту налазе се малигни тумори душника, душнице и 

плућа са 18.5%, затим следе малигни тумори дебелог, завршног црева и чмара са 13.5% , на 

трећем месту налазе се малигни тумори дојке са  учешћем од 10.3%, следе малигни тумори 

простате са 4.7% и на петом месту су малигни тумори мокраћне бешике са 4.2%. 

Пораст броја оболелих мушкараца и жена од неоплазми душника, душнице и плућа 

се наставља и у 2014.години и већи за око 10% код мушкараца,  односно за око 30% код 

жена у односу на 2013. годину.  

На другом месту уместо рака дојке ове године се налазе се тумори дебелог, 

завршног црева и чмара. У односу на претходну годину пораст броја оболелих мушкараца 

и жена се наставља и виши је код мушкараца чак за 53% док се код жена бележи раст од 

око 21%. 

Следе малигни тумори дојке са учешћем од 10.3%. У односу на 2013.годину број 

оболелих мушкараца и жена је нижи за 13.8%. Од малигних тумора простате су у односу 

на претходну годину, мушкарци округа оболевали више за око 14%.  

 Мушкараци су највише оболевали од карцинома душника, душнице и плућа 

(24.6%), затим од карцинома дебелог, завршног црева и чмара (15%) и карцинома простате 

(9%). Оваква структура оболевања од малигних неоплазми код мушкараца 

Севернобанатског округа била је и у 2013. години.  

У структури оболелих од малигних неоплазми код жена Севернобанатског округа, 

карцином дојке налази се на првом месту (око 22%), на другом месту су малигне 

неоплазме дебелог, завршног црева и чмара и малигни тумори душника, душнице и плућа 

са по 51 оболелом женом (око12%). Следе малигне неоплазме грлића материце са око 7%. 

Оваква структура оболевања од малигних неоплазми код жена Севернобанатског 

округа је била и у 2013. години.  

Тумори (неоплазме) били су узрок смрти код 538 лица (23.1%) у укупном 

морталитету становника Севернобанатског округа, са просечном стопом од 376/100000. 

Због неоплазме је умрло 317 лица мушког пола (стопа 453/100000) и 221 лице женског 

пола (стопа 302/100000). Kод мушкараца најчешћи узрок смрти међу туморима су 



карцином бронха/плућа, дебелог и завршног црева и простате, а код жена карцином дојке, 

бронха/плућа и дебелог и завршног црева. У односу на 2013.годину број умрлих је у 

2014.години био за око 3% мањи . 

У погледу структуре умирања због малигних оболења у укупном становништву 

Севернобанатског округа, без обзира на пол, нема разлике у редоследу водећих 

локализација неоплазми у 2014. години у поређењу са претходном годином.  

У односу на број умрлих лица оба пола у 2014. години (као и претходних година) на 

1. месту је рак плућа, на 2. je рак дебелог црева, a на 3. месту рак дојке.  

Број умрлих од рака плућа у Округу сличан је у обе посматране године и учествује 

сa 26% у укупном броју умрлих због малигних болести у 2014.години.  

Број умрлих од малигних тумора дебелог, завршног црева и чмара  нешто је виши 

него претходне године и код мушкараца и код жена.  

Број умрлих жена у Округу због рака дојке истоветан у односу на 2013. годину.  

У 2014.години тренд пораста умрлих мушкараца од рака простате се наставља, тако 

да имамо нешто већи број умрлих него у 2013.години. У 2013. години значајно је био 

порастао број умрлих мушкараца због рака ове локализације у односу на 2012. годину, 

када је смртност била већа за око 44% . 

 Посматрано према полу, водеће локализације малигних тумора као узрока смрти 

код мушкараца су 1. рак плућа i 2. рак дебелог црева и 3. место заузима рак простате. 

Код жена је увек рак дојке водећа локализација узрока смрти због малигних тумора, 

док рак душника, душнице и плућа у последње четири године заузима 2. место, и ако је 

ранијих година ова локализација тумора била иза рака дебелог црева код жена. Нa 3. месту 

узрока смрти, због малигних тумора код жена, је рак дебелог, завршног црева и чмара. 

 У првих пет водећих локализација узрока смрти због малигних болести код 

мушкараца последњих година налазе се, осим већ наведених, још и рак мокраћне бешике и 

рак јетре и жучних путева, а код жена рак јајника и гуштераче . 

  Неуједначене стопе оболевања и умирања од малигних болести међу општинама и 

код мушкараца и жена су последица непотпуног обухвата свих умрлих лица овом 

анализом. Лица умрла у здравственим установама на терцијарном нивоу или у болницама 

секундарног нивоа или ванболнички, али изван Севернобанатског округа нису укључена у 

приказаним подацима. Осим тога, стопе смртности су у зависности и од старосне 

структуре становништва и општом стопом морталитета по општинама. 

 


