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УВОД 

 

Топлички округ налази се у јужном делу Републике Србије, на  површини од 
2.231 km². Обухвата територије општина: Прокупље, Блаце, Куршумлија и Житорађа, 
са укупно 267 насеља, градског и сеоског типа. Има укупно  91.754 становника (према 
попису из 2011. год.). 

Има повољан положај и поред тога што се не налази на важним међународним 
путевима. Његов положај се у почетку XX века знатно поправио, изградњом 
железничких и друмских путева. На тај начин повезан је са суседним регионима.  

Према резултатима археолошких истраживања, Топлички округ је био насељен 
у праисторијско доба. За ову тврдњу има више доказа: археолошка налазишта у 
Прокупљу, Вичи, Бацу и Плочнику. Ова насеља припадају старчевачкој и винчанској 
култури. Први становници били су Дардини, илирско племе, познато као добри 
сточари и ратници. Због специфичних историјских прилика у прошлости, Топлички 
округ има доста једноставну етничку структуру. Срби и Црногорци чине већинско 
становништво, чије регионално порекло је доста различито, из чега произилазе разлике 
у начину живота и рада.  

Рад Демографске промене у општинама Топличког округа у другој половини 
XX и почетком XI века, састоји се из два дела. 

У првом делу рада обрађен је географски положај округа и његових саставних 
општина, најзначајније физичко-географске карактеристике и краћи преглед историје 
насељавања и развоја. 

У другом делу детаљно су обрађене демографске промене по општинама 
Топличког округа. Временски обухват за поједине категорије је различит, у зависности 
од доступности релевантних статистичких података. 
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1. ГЕОГРАФСКИ ПОЛОЖАЈ ТОПЛИЧКОГ ОКРУГА 

 

Топлички округ заузима јужни део Републике Србије и обухвата историјску и 
географску област, познатију као Топлица. Према истоку допире до Нишавског, на 
северу до Расинског, на југоистоку до Јабланичког, а на југу до Косовског округа. 

Топлички округ обухвата слив реке Топлице, односно простор између Јастрепца 
на северу, Копаоника на западу, Рударске планине, Ђака, Соколовице, Видојевице и 
Пасјаче на југозападу и југу, а према истоку до долине Јужне Мораве. ''Топлица није 
јединствена, ни у физичко-географском, ни у друштвено-економском ни етничком 
погледу. Према конфигурацији терена у ''старије време'' делила на ''Топлицу Тесну'', од 
извора реке Топлице до Куршумлије, а одатле се Топличка котлина шири у ''Топлицу 
Равну''' ( Рудић В.).  

Како је географки положај променљива категорија, то је и Топлички округ, 
током историје мењао свој положај зависно од места и улоге коју је имао у одређеном 
раздобљу. У доба римске управе, добија веома значајан положај јер се налази на 
главном путу Љеш-Призрен-Липљан-Приштина-Подујево-Куршумлија-Прокупље-
Житорађа-Ниш. Поред овог главног пута подизана су утврђења да би се обезбедио 
саобраћај и роба, као и војне формације које су се њиме кретале. Једно од утврђења је 
Хисар, код Прокупља. У доба турске владавине Топлички округ се налазио на једном 
важном путу који је повезивао Дубровник са Цариградом. Код Новог Пазара се рачвао 
у два правца: први је водио од Новог Пазара, преко Вучитрна, Новог Брда, скопља, 
Ћустендила, Једрена до Цариграда, а други правац је водио од Новог Пазара преко 
Копаоника, Куршумлије, Прокупља, Ниша, Софије до Цариграда.  

Топлички округ данас има повољан положај и поред тога што се не налази на 
важном међународном путу. Његов положај је побољшан почетком XX века, 
изградњом железничке пруге од Прокупља до Дољевца, 1925. год. и железничке пруге 
Прокупље-Куршумлија-Приштина, 1948. год. Преко Јанкове клисуре повезан је 
асфалтним путем са Крушевцем. Такође, асфалтним путем преко Дољевца и 
Мерошине, повезана је са Нишом. Год. 1974. завршен је пут од Куршумлије до 
Мердара, чиме је повезан са Косовом. 
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            Слика 1. Окрузи у Србији                                           Слика 2. Топлички округ                               
извор: sh.wikipedia.org.                                                    извор: sr.wikipedia.org  
 
Прокупље је центар округа. Налази се у средњем току реке Топлице, подигнуто 

на Хисару, који представља ртну епигенију реке Топлице. Има повољан положај, јер је 
саобраћајни, економски, културни, здравствени и политички центар округа. Његов 
положај се мењао у току историје, што је зависило од улоге читавог округа у 
појединим епохама. У доба Римљана, Прокупље (Hammeum) се налазило на путу Љеш-
Ниш, што му је омогућило да се развије у веће трговачко, војно и занатско насеље у 
овом делу данашње Србије. Нешто запостављенију улогу имало је у средњевековној 
Србији, у доба Турске владавине, па све до 1925. год. Тада је изградњом железничке 
пруге и асфалтних путева, повезано са већим насељима. 

Општина Куршумлија се налази на путу Прокупље-Приштина, на ушћу 
Бањске реке у Топлицу.У доба Римљана се називала Ad Fines, што значи ''на крају'', јер 
се налазила на граници две провинције, Далмације и Горње Мезије. Не може се рећи да 
има повољан положај, јер се не налази на важним магистралним путевима ни у 
близини привредно развијених региона. У новијој историји положај Куршумлије је 
побољшан изградњом железничке пруге прокупље-Куршумлија-Приштина, као и 
пуштањем у саобраћај деонице топличке магистрале Куршумлија-Рача-Мердаре.  

Општина Блаце се налази на путу Прокупље-Крушевац, у близини улаза у 
Јанкову клисуру. Смештено у Топличкој котлини, на источним обронцима Копаоника 
и југозападним обронцима Јастрепца. Нема повољан географски положај, јер се налази 
ван домета главних саобраћајница, а ни популационо ни просторно његова 
гравитациона зона није велика. У саобраћајном погледу оно је било доста изоловано од 
осталих региона због неразвијене путне мреже. Нешто запаженију улогу добија 
асфалтирањем пута Крушевац-Прокупље, чиме је интезивиран саобраћај и промет 
путника. 
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Општина Житорађа налази се на удаљености 10 km од Коридора 10 и 35 km 
југозападно од Ниша, и гравитира ка Нишу, као економском, политичком и културном 
центру. Први подаци о Житорађи, као насељеном месту потичу из IV века у којима се 
помиње стари византијски град Житорађско кало (Ad Herculum).  
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2. ФИЗИЧКО-ГЕОГРАФСКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ 

 

Поред географског положаја, физичко географске карактеристике представљају 
значајан елемент географске средине, који утиче на целокупан друштвени, а свакако и 
демографски развој одређеног подручја.  

 

2.1 Геоморфолошке карактеристике 

Основе геолошке грађе и рељефа Топличког округа постали су за време алпског 
набирања. Средином олигомиоцена дошло је до разламања старе Родопске масе, а као 
последица тих процеса формирале су се громадне планине и котлине, раздвојене 
раседима. У том геолошком периоду формирана је Топличко-косаничка котлина са 
својим ободом. Топличко-косаничка котлина смештена је између Малог и Великог 
Јастрепца на северу, Копаоника и Пожара на западу, Проломских планина, 
Соколовице, Арбанашке планине, Видојевице и Пасјаче на југозападу и југу.  

У неогену један залив Панонског језера продро је у Топличко-косаничку 
котлину и испунио је водом, чији је ниво достизао 760 m надморске висине. Топличко-
косаничко неогени језеро било је најјужнији залив великог Панонског језера. У 
Топличко-косаничко неогено језеро уливале су се речице и потоци са околних планина 
и брда и носили еродирани материјал и акумулирали га у језерски басен. Апсолутна 
висина централне језерске равни не може се тачно одредити, али, судећи по епигенији 
на Хисару (358 m) код Прокупља, она лежи на 380 m надморске висине. 

Долина Топлице је композитна јер се састоји од више проширења и клисура. 
Састављена је из четири морфолошки различита дела: клисурастог дела долине 
Топлице-од изворишта до села Влахиње, које се налази западно од Куршумлије, 
Топличко-косаничке котлине (котлина средње Топлце) од Влахиње до села Губетина, 
кратке пробојнице између Губетина и Прокупља, и долине доње Топлице, која је 
усечена у језерске седименте Добрича.  

Топлица није јединствена, ни по геолошкој грађи ни по конфигурацији терена. 
У оквиру Топлице издвајају се две котлине: Топличка и Косаничка, као и више мањих 
проширења и клисура у долинама притока реке Топлице. Са дна Топличке котлине 
уздижу се узвишења која представљају делове геолошке основе са којих су 
денудационим процесима спрани језерски седименти. Надморска висина таквих 
усамљених узвишења износи до 500 m, међу којима су најпознатије: Губа, Велика чука, 
Умац, Шанац, Боровњак, Хисар, који представља ртну епигенију реке Топлице код 
Прокупља.  

По странама речних долина могу се приметити местимично сачуване абразионе 
терасе, које су дисециране речним долинама и углавном деформисане и скоро 
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уништене. Једна од таквих тераса је и она у којој је формирана ''Ђавоља варош'', код 
села Ђака, недалеко од Куршумлије. ''То је уствари скуп од више стотина земљаних 
пирамида, изграђене од пешчара и лапораца, на чијем врху се налазе андезитске плоче, 
које у виду капе штите подлогу испод себе од одношења и разарања'' (Марковић Ј.).  

 

Слика 3. Ђавоља варош 
извор: sr.wikipedia.org 

 

У сливу Косанице јављају се најчешће вулкански, флувијални и абразиони 
облици рељефа. Око 70% рељефа Косанице је вулканског порекла, о чему сведоче 
добро сачуване вулканске купе: Голак, Мачја стена, Матаровачки вис, Иван кула, 
Трпежанска главица, Велики чукар, Бранково кале, Лубнички вис и други. С обзиром 
на вулканску активност, која је карактерисала Топлицу у далекој геолошкој 
прошлости, ова област је богата разним рудама, а посебно лискуном, фелдспатом и 
гвожђем. 

 

2.2 Климатске карактеристике 

 

Клима Топличког округа није проучена у довољној мери због веома ретких 
метеоролошких станица и недовољно климатских посматрања и проучавања. На 
његову климу веома јак утицај има планински обод, који га затвара са свих страна 
изузев истока. Топлички округ има умерено-континенталну климу, са већим утицајем 
жупне климе. На климу Топличког округа делује и вертикална разуђеност копна, тако 
да простори на надморској висини већој од 600 m имају субпланинску и планинску 
климу. Лета су доста топла и сува, а зиме умерено хладне.  



13 
 

Најтоплији месец је јули, а најхладнији јануар и фебруар. Просечна годишња 
температура ваздуха износи 10,6º С. Средња годишња температура ваздуха у 
Прокупљу је виша за 1º С од средње годишње температуре ваздуха у Куршумлији и 
Блацу због тога што се Прокупље налази на нижој надморској висини и удаљеније је од 
Копаоника, под чијим се климатским утицајима налазе Куршумлија и Блаце.  

Топлички округ оскудева у падавинама. Максималне количине се излуче у мају 
и октобру, а минималне у септембру и фебруару. Просечна годишња количина 
падавина износи 580 mm. Преовлађују северни и североисточни ветрови, који продиру 
из Поморавља, преко Добрича. У Топличку котлину, између Малог и Великог 
Јастрепца и Јанкове клисуре, продиру у току зиме хладне ваздушне масе. Ветрови који 
допиру са југа и југозапада су топли и имају фенски карактер, јер се налазе под 
утицајем медитеранских ваздушних маса, које се пробијају уз Вардарско-моравску 
долину. Ови ветрови углавном доносе повишење температуре.  

 

2.3 Хидролошке карактеристике 

Највећа река Топличког округа је Топлица, по којој је цео крај добио назив. Њен 
хидролошки систем образован је крајем плиоцена, када је отекло језеро из Топличке 
котлине. Топлица је највећа лева притока Јужне Мораве, како по дужини, тако и по 
количини воде. Настаје од две речице: Ђерекаруше, која извире изнад села Равништа 
на Копаонику, и Луковске реке, која извире у Великим ливадама изнад села Штаве. 
Код села Мерћеза, Ђаракуша и Луковска река се спајају, градећи реку Топлицу, 
дужине 130 km. Због отапања снега на околним планинама, највећу количину воде ина 
у марту, а најмању у ссептембру, јер се у току летњих месеци, који су углавном без 
кише, цео терен Топличког округа јако исуши и њене притоке скоро пресуше, те се у 
тим месецима појави и проблем снабдевања становништва водом, како у сеоским тако 
и у градским насељима.  

 

Слика 4. Топлица у Прокупљу са брдом Хисар у позадини 
извор: sr.wikipedia.org 
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С десне стране најважније притоке Топлице су: Бањска, Грабовничка, 
Косаничка, Арбанашка, Растовничка и Црнатовачка река, а са леве стране: 
Барбатовачка, Драгушка, Јошаничка, Планска и Богдановачка река. Највећа притока 
Топлице је Косаница, настала спајањем Мале и Велике Косанице. Косаница нешто 
раније од Топлице носи максималне количине воде, јер долази из нижих терена, где се 
раније отапа снежни покривач. 

У близини Блаца налази се Блачко језеро, површине 12 ha. Језеро се налази 
јужно од Блаца и представља напуштено корито реке Блаташнице. Ово језеро уствари 
представља бару, обраслу трском и осталим барским биљем. Према начину постанка 
сврстава се у речна ерозивна језера.  

У Топличкој котлини и поред једноставног геолошког састава разликујемо више 
типова издани и извора. Најзначајнији термални извори на подручју Топличког округа 
су у Луковској, Куршумлијској и Пролом бањи.  

Извори Луковске бање деле се у две групе: изворе Горње и изворе Доње бање. У 
Луковској бањи лече се различита реуматична и нервна обољења. Њена лековитост 
била је позната још у античко доба.  

Термални извори Куршумлијске бање се убрајају у ред сумпоровитих алкалних 
киселих хипертерми. У термоминералним водама Куршумлијске бање лече се 
реуматична обољења, упале зглобова, нервна обољења, обољења желуца, грла, јетре. 
Њена лековита својства била су позната и Римљанима.  

Пролом бања се налази на јужном ободу Соколовице, на надморској висини 700 
m. Њена вода има ниску минерализацију и убраја се у ред алкалних вода. У пролом 
бањи се лече обољења желуца, различита неуротична обољења, обољења бубрега и 
мокраћних канала. Постаје јако туристичко средиште Топличког округа.  

 

 

Слика 5. Пролом бања и село Пролом 
извор: prolombanja.org  
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2.4 Биогеографске карактеристике 

 

Како су флора и фауна у непосредној зависности од конфигурације терена и 
климе, у Топличком округу се јављају и извесне разлике по појединим њеним 
подручјима.  

Топлички округ је пре ослобођења од Турака 1878. год. био обрастао храстовим 
и буковим шумама, које су после досељавања новог становништва почеле нагло да се 
крче ради стварања обрадивог земљишта. Данас су се густе и квалитетне шуме 
задржале само на Јастрепцу, Копаонику, Радану, Соколовици, Видојевици и Пасјачи. 
На поменутим планинама најзначајније су букове и храстове шуме. 
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3. НАЈСТАРИЈИ ТРАГОВИ НАСЕЉЕНОСТИ И ПОРЕКЛО 
СТАНОВНИШТВА НА ПРОСТОРУ ТОПЛИЧКОГ ОКРУГА 
 

 

Према резултатима археолошких истраживања, Топлица је била насељена у 
праисторијско доба. О томе сведоче и археолошка налазишта у Прокупљу, Вичи, Бацу 
и Плочнику. Ова насеља припадају старчевачкој и винчанској култури.  

Приликом каптаже минералне воде у Вичи код Прокупља, 1928. год. 
индустријалац Никола Ђорђевић наишао је на два купатила из римског доба. У 
ископинама су пронађени остаци материјалне културе: дрвено абоносирано корито, 
алат од углачаног камена, округло камење, итд. Ови остаци материјалне културе 
говоре да је у Вичи или у њеној непосредној околини постојало насеље у неолиту. 
Приликом изградње железничке пруге Прокупље-Куршумлија, у Плочнику, на месту 
данашње железничке станице, откривени су остаци насеља из бронзаног доба. Том 
приликом ископани су предмети којима се човек служио у том периоду: керамичке 
посуде, бронзане секире, статуе од глине, камене секире, итд.  

 

Слика 6. Археолошко налазиште Плочник код Прокупља 
извор: www.panacomp.net  

 
Око 85. год. пре наше ере, када је савладала отпор келтског племена Скордиска, 

Топлички округ је пао под римску власт. Према првој административној подели 
новоосвојеног Балканског полуострва, Топлички округ је припао Мезији, која је 
обухватила некадашњу земљу Дардана, Скордиска, Трибала и Меза, а неки делови 
Далмацији. Из овог периода, значајни археолошки остаци налазе се у насељима: 
Велики и Мали Пупавац, Иван-кули, Прокупљу, Плочнику, Вичи, Куршумлији. У 
Прокупљу су пронађене римске опеке, римско купатило, различити бронзани 
предмети, а на Хисару је било римско утврђење-каштел.  



17 
 

Први становници Топличког округа, о којима постоје писани документи, било је 
илирско племе Дардани, познати као добри сточари и ратници. Топлички округ није 
био густо насељен све до XI века, јер се налазио на граничном појасу између 
''варварских племена'' и Византије, те је то подручје било војнички активно и 
неподобно за живот и рад. 

Због специфичних историјских услова у прошлости, Топлички округ има доста 
једноставну етничку структуру. Већинско становништво чине Срби и Црногорци. 
Њихово регионално порекло је доста различито, из чега произилазе извесне разлике у 
њиховом животу и раду. Године 1878. скоро је потпуно измењена етничка слика 
становништва Топлице. Турци, Албанци и Черкези су се иселили а на њихово место 
населили су се становници из Црне Горе, Србије и осталих крајева. Најбројнији 
досељеници изван тадашње Србије били су Црногорци. Нису малобројни ни 
досељеници из Санџака, Косова, Јужног Поморавља, граничних делова Србије према 
Бугарској, као и из Бугарске.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 
 

4. БРОЈ СТАНОВНИКА И ТЕРИТОРИЈАЛНИ РАЗМЕШТАЈ 
СТАНОВНИШТВА 

 

4. 1 Кретање укупног становништва 

''Број становника представља скуп људи који живи и ради на одређеном 
простору и који се током времена мења у квантитативном смислу. Свака промена броја 
становника означава се као укупно кретање становништва'' (Кицошев С. и Голубовић 
П.).  

Промене у укупном становништву сложене су и условљене многобројнм 
факторима. Укупан број становника одређеног простора мења се под утицајем 
природног  кретања становништва (наталитета и морталитета) и под утицајем 
миграција (имиграција и емиграција).  

Кретање укупног становништва по општинама Топличког округа може се 
анализирати на основу осам пописа извршених после Другог светског рата и то: 1948, 
1953, 1961, 1971, 1981, 1991, 2002, 2011. год.  

4.1.1 Кретање броја становника Топличког округа од 1948-2011 

Јак утицај на бројно кретање становника и домаћинства, на простору Топличког 
округа имали су историјски догађаји. После ослобођења од Турака, извршен је први 
попис становништва у новоослобођеним крајевима. Тада је на територији Топличког 
округа живело око 17000 Срба. Када је Топлички округ после ослобођења остао пуст, 
настаје његово организовано насељавање и повећање броја становника. Овакав пораст 
броја становника последица је великих имиграција становника из Црне Горе, околине 
Ужица, Расине, Поморавља, Власине и других крајева Србије.  

Табела 1. Кретање броја становника Топличког округа 

Година Број становника Просечни годишњи пораст Апсолутни пораст 
становништва 

1948. 141.502   
1953. 149.421 1.584 7.919 
1961. 141.141 -1.035 -8.280 
1971. 129.542 -1.160 -11.599 
1981. 121.933 -761 -7.609 
1991. 111.813 -1.012 -10.120 
2002. 105.208 -600 -6.605 
2011. 91.754 -1.495 -13.454 

извор: (Попис становништва, домаћинстава и станова у 2002. години, књига 9, 
Републички завод за статистику, Београд, 2004. година) 

И поред губитка које је Топличко становништво имало у току Другог светског 
рата, од 1931. до 1948. год. повећао се број становника, као последица високе стопе 
наталитета пре и после рата и прилично дугог временског периода између два пописа. 
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Пораст броја је настављен у периоду од 1948. до 1953. год. тада је број становника 
повећан за 7.919.  

Од 1953. до 1971. год. настаје депопулација у Топличком округу, која је 
условљена друштвено-економским факторима. У периоду од 1953-1961. број 
становника је опао за 8.280. Опадање броја становника је настављено и у периоду од 
1961. до 1971. године, када се број становника са 141.141 смањио на 129.542. У овом 
периоду дошло је до највећег опадања броја становника на простору Топличког округа.  

Опадање броја становника се наставља и у следећем пописном периоду, од 
1971. до 1981. год. Тада је број становника смањен за 7.609.  

У периоду од 1981-1991. год. настављена је тенденција опадања броја 
становника, са 121.933 на 111.813.  

Од 1991-2002. год. настављено је опадање броја становника. У том периоду је на 
простору Топличког округа број становника смањен за 6.605, што је последица 
смањења стопе природног прираштаја, интензивних емиграција условљених пре свега 
социо-економским факторима.  

 

Графикон 1. Кретање становништва Топличког округа од 1948. до 2011. године 

Овакве негативне демографске тенденције настављене су  и у периоду од 2002. 
до 2011. год. будући да се ни неки од узорака нису променили: убрзани процес старења 
становништва, незапосленост, пад животног стандарда и слично. Према резултатима 
последњег пописа, на простору Топличког округа живи 91.754 становника, што је за 
13.454 лица мање у односу на попис из 2002. године.  

Сходно томе испољене тенденције представљају велики демографски, 
социјални, економски и културни проблем овог простора.  
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4.1.2 Кретање броја становника по општинама Топличког округа од 1948-
 2011. године 

 

Када се посматра кретање броја становника по општинама Топличког округа 
након Другог светског рата, могу се уочити различите тенденције.  

Табела 2. Кретање броја становника у општинама Топличког округа од 1948-2011. год. 

 
Општина 

 
1948. 

 
1953. 

 
1961. 

 
1971. 

 
1981. 

 
1991. 

 
2002. 

 
2011. 

Пораст/пад 
1948-2011. 

Блаце 23.676 24.608 22.099 19.331 17.338 15.709 14.303 11.754 -11.922 

Житорађа 21.250 22.427 22.071 21.224 20.710 19.545 18.803 16.368 -4.882 

Куршумлија 37.284 39.772 36.896 31.672 27.629 23.590 21.897 19.213 -18.071 

Прокупље 59.292 62.614 60.075 57.315 56.256 52.969 50.205 44.419 -14.873 

извор: (Попис становништва, домаћинстава и станова у 2002. години, књига 9, 
Републички завод за статистику, Београд, 2004. година) 

По подацима пописа од 1948. до 1953. год. запажа се повећање броја становника 
у свим општинама Топличког округа. Највеће повећање у овом пописном периоду 
забележено је у  Прокупљу. С обзиром да све општине Округа бележе пораст, то се 
свакако одразило и на укупан пораст становника на нивоу читавог Округа.  

Већ у међупописном периоду од 1953-1961. год. дошло је до пада броја 
становника, нарочито у општинама Куршумлија, Блаце и Прокупље.  

Сличан тренд, односно тренд смањења броја становника по општинама уочен је 
и у осталим међупописним периодима. У целини посматрано, у периоду од 1948-2011. 
године, до пада броја становника дошло је у свим општинама Топличког округа, при 
чему је драстично смањење забележено у Куршумлији и Прокупљу. До пада броја 
становника дошло је и у општини Блаце и Житорађа, али је тај број мањи у односу на 
већ поменуте општине.  

Узроке за овакво кретање броја становника по општинама треба тражити у 
природном кретању становништва, који се манифестовао у константном паду стопа 
наталитета и повећање морталитета, што је условило изузетно ниске, па чак и 
негативне стопе природног прираштаја, али и интензивним емиграцијама из економски 
неразвијених општина.  
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4.2. Размештај становништва и промене у густини насељености 

 

Размештај становништва приказује степен концентрације и дисперзије 
становништва на одређеном простору. Као основни показатељ интезитета насељености 
користи се густина насељености, која представља количник између броја становника и 
површине територије на којој то становништво живи. Изражава се бројем становника 
на километар квадратни.  

''Фактори који утичу на размештај становништва, деле се у пет великих група:  
 

• географски фактори: рељеф, клима, педологија, хидрологија, биљни и 
животињски свет...,  

• економски фактори: ниво економске развијености, тип економије, развијеност 
пољопривреде, степен индустријализације... 

• биолошко-медицински фактори: ендемске болести, епидемије 
• друштвено-историјски фактори: колонизације, ратови, исељавања, природне 

катастрофе... 
• демографски фактори: природно кретање становништва, планирање породице, 

миграције''. (Кицошев С., Голубовић П. 2004.) 

Према попису из 2011. год. Топлички округ обухвата површину од 2.231 km², на 
којој је живело 91.754 становника, односно општа густина насељености износи 41,12 
становника на km². То је половина од укупне густине насељености Републике Србије, 
која износи 81 ст./km².  

Табела 3. Општа густина насељености у општинама Топличког округа 2011. год.  
 Површина у km² Број становника  Густина насељености 

Топлички округ 2.231 91.754 41,12 
Блаце 206 11.754 57,05 

Житорађа 314 16.368 52,12 
Куршумлија 952 19.213 20,18 
 Прокупље 759 44.419 58,52 

извор: Попис становништва, домаћинстава и станова 2011. године у Републици Србији, 
Републички завод за статистику, Београд, 2013. година 

Табела 4. Кретање густине насељености по општинама Топличког округа од 1948-
2011. год. 

 Површина у km² Број становника на km² 
1948. 2011. 

Топлички округ 2.231 63 41,12 
Блаце 306 77 57,05 

Житорађа 214 99 52,12 
Куршумлија 952 39 20,18 
Прокупље 759 78 58,52 

извор: Попис становништва, домаћинстава и станова 2011. године у Републици Србији, 
Републички завод за статистику, Београд, 2013. година 
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Даљи тренд густине насељености зависи од бројчаног кретања становништва 
Топличког округа. Како број становника због емиграције и ниске стопе природног 
прираштаја опада, то ће се и просечна густина становништва смањивати, како у целом 
Округу, тако и по општинама. 
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5. ПРИРОДНО КРЕТАЊЕ СТАНОВНИШТВА 

Природно кретање становништва подразумева промене укупног броја 
становника на одређеној територији услед деловања његове две основне компоненте: 
рађања (наталитет) и умирања (морталитет). Разлика између ове две компоненте 
представља природни прираштај или пад неке популације.  

Табела 5. Кретање стопе наталитета, морталитета и природног прираштаја по 
десетогодишњим периодама (‰) 

   
1963-1970. 

 
1971-1980. 

 
1981-1990. 

 
1991-2001. 

 
Топлички 
округ 

Н 15.0 13.5 12.0 11.1 

М 8.3 9.8 12.8 15.4 
П.П 6.7 3.7 -0.8 -4.3 

извор: За поједине године, документација Републичког завода 

Стопа наталитета од 1963-1971. год. имала је вредност 15.0‰ и то је највиша 
вредност стопе наталитета посматраног периода. Најнижа стопа од 12‰, забележена је 
у пописном периоду од 1991. до 2001. године.  

Стопе морталитета имају другачији тренд. Стопе морталитета константно расту 
у читавом посматраном периоду. Најнижа стопа морталитета од 8.3‰ је у периоду од 
1963-1970. год. а највиша 15,4‰  у периоду од 1991. до 2001. год.  

Као и наталитет, тако и природни прираштај у целокупном периоду има 
тенденцију пада. У периоду од 1981-1990. год. бележе се негативне стопе природног 
прираштаја. Овакав тренд је настављен и у послератном периоду, када износи -4,3‰. 

Топлички округ је у економском погледу неразвијено подручје, па су стога 
могућности за запошљавање назнатне. Због тога је становништво, пре свега младо, 
принуђено на емиграцију. Како се у огромној већини исељава становништво  
фертилног доба, у Топличком округу је дошло до депопулације. У великом броју села 
стопа смртности је изнад стопе наталитета, па је у њима дошло до биолошке 
депопулације.  

5.1. Наталитет 

Наталитет у природном кретању обично представља позитивну компоненту 
укупног кретања становништва, и уз исте услове делује на пораст становништва неког 
подручја. ''Имајући у виду годишњу стопу у светским мерилима, разликују се три типа 
наталитета: 

• високи (више од 25‰)  
• средњи (15-25‰) 
• ниски (мање од 15‰) наталитет''. (Кицошев С., Голубовић П. 2004.год.) 
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Фактори који непосредно или посредно, тј. дугорочно или краткорочно утичу на 
ниво наталитета се могу сврстати у три велике групе:  

• биолошки фактори: фекондитет (потенцијална физиолошка плодност, тј. 
физиолошка способност учешћа у репродукцији становништва), стерилитет 
(физиолошка неспособност учешћа у у процесу репродукције становништва), 
полна и старосна структура становништва, просечна старост приликом 
склапања брака; 

• социо-економски фактори: степен економског развоја, достигнути ниво 
индустријализације, урбанизације и деаграризације, економски услови за живот 
породице, ниво општег образовања; 

• психолошки фактори: осећај сигурности или несигурности, личне амбиције у 
животу, стање неурозе.  

Сви наведени фактори утичу на ниво наталитета, не само становништва 
Топличког округа, већ и становништва ширих територија. Сви ови фактори су сложени 
и међусобно повезани, а њихово дугогодишње садејство довело је до данашњег 
демографског стања готово свих компоненти кретања становништва.  

 

5.1.1 Кретање наталитета у општинама Топличког округа од 1963. до 2001. 
године 
 

Наталитет становништва Топличког округа у целини гледано био је висок све до 
Другог светског рата. Након тога дошло је до значајнијих промена у кретању 
наталитета. Изузев првих послератних година, стопе наталитета бележе константан 
пад.  

Број живорођене деце у Топличком округу од 1963-2001. год. има тенденцију 
опадања. Сходно томе и стопе наталитета имају ниске вредности.  

 

Табела 6. Кретање броја живорођене деце од 1963-2001. год. 

 1963-1970. 1971-1980. 1981-1990. 1991-2001. 

Топлички 
округ 

16.217 16.973 14.096 13.232 

Блаце 2.021 1.958 1.591 1.404 
Житорађа 2.755 3.069 2.242 2.255 
Куршумлија 4.381 3.896 3.149 2.818 
Прокупље 7.060 8.050 7.114 6.755 

извор: За поједине године, документација Републичког завода 
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Табела 7. Кретање стопа наталитета од 1963-2001. год. (‰) 

 1963-1970. 1971-1980. 1981-1990. 1991.2001. 
Топлички округ 15.0 13.5 12.0 11.1 

Блаце 12.3 10.6 7.6 8.5 
Житорађа 15.9 14.6 11.1 10.7 
Куршумлија 16.1 13.0 12.2 11.3 
Прокупље 15.1 14.2 13.0 12.0 

извор: За поједине године, документација Републичког завода 

На основу табеле 7 може се пратити кретање стопе наталитета од 1963. до 2001. 
год. у општинама Топличког округа.  

У периоду од 1963-1970. год. три општине имале су наталитет изнад 15‰, тј. 
припадале су зони средњег наталитета и то територије општина Прокупље, Житорађа и 
Куршумлија, док је општина Блаце припадала зони ниског наталитета (мање од 15‰).  

На  крају посматраног периода, у међупописном периоду од 1991. до 2001. год. 
дошло је до значајнијих промена у кретању стопе наталитета. Најнижа стопа 
наталитета забележена је у општини Блаце, свега 8,5‰, док је највиша стопа 
забележена у општини Прокупље 12‰.  

 

 

Графикон 2. Кретање стопа наталитета од 1963. до 2001. године (‰) по 
општинама Топличког округа 

 

5.2. Морталитет  

 

Морталитет представља негативну компоненту природног кретања 
становништва, која доводи до смањења бројности популације на једној територији. На 
ниво морталитета утиче читав комплекс различитих биолошких и социо-економских 
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фактора. Утицај биолошких фактора углавном се одражава преко старосне структуре 
становништва. У социо-економске факторе углавном се убрајају: ниво животног 
стандарда, образовни ниво становништва, ниво здравствене заштите. 

Промене у стопама морталитета становништва директно или индиректно утичу 
на полно-старосну структуру, а нарочито економску структуру становништва која има 
велики значај за укупан привредни развој једног подручја.  

 

5.2.1 Кретање морталитета у општинама Топличког округа од 1963-2001. 
године  
 

Период пре Другог светског рата  на територији Топличког округа карактерише 
висока смртност. Да би након рата кретање морталитета забележио бржи пад. До 
смањења смртности становништва долази услед побољшаних здравствено-хигјенских 
услова живота, добре организације здравства. Поред медицинских фактора, на 
смањење стопе морталитета утичу и општи ниво културе становништва и различити 
видови социјалне заштите.  

У периоду од 1963-2001. год. дошло је до значајнијих промена ове компоненте 
природног кретања становништва. 

Табела 8. Кретање броја умрлих од 1963-2001. год. 

 1963-1970. 1971-1980. 1981-1990. 1991-2001. 
Топлички округ 8.932 12.331 14.885 18.265 

Блаце 1.504 1.984 2.341 2.794 

Житорађа 1.268 1.818 2.384 2.920 
Куршумлија 2.236 2.892 3.406 3.905 

Прокупље 3.924 5.637 6.754 8.646 

извор: За поједине године, документација Републичког завода 

Табела 9. Кретање стопе морталитета од 1963-2001. год. (‰) 

 1963-1970. 1971-1980. 1981-1990. 1991-2001. 

Топлички округ  8.3 9.8 12.8 15.4 

Блаце 9.2 10.7 14.8 16.9 
Житорађа 7.4 8.7 11.8 13.9 
Куршумлија 8.2 9.7 13.2 15.6 
Прокупље  8.3 9.9 12.3 15.4 

извор: За поједине године, документација Републичког завода 

На нивоу Топличког округа стопе морталитета бележе константан раст од 1963-
2001. год. Најнижа стопа морталитета од 8.3‰ је на почетку посматаног периода, док 
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је највиша у периоду од 1991. до 2001. год. када је забележена стопа морталитета од 
15,4‰. 

Као узрок оваквих тенденција углавном се узимају биолошки фактори, тј. 
изразито неповољна старосна структура становништва овог подручја.  

Слична је ситуација и по општинама Топличког округа. На почетку посматраног 
периода највиша стопа морталитета забележена је у општини Блаце (9.2‰), а најмања 
у општини Житорађа (7.4‰).  

Међутим, стопа морталитета по десетогодишњим периодима бележи константан 
раст. У последњем међупописном периоду стопе морталитета, достигле су највише 
вредности у посматраном периоду. Најнижа стопа је забележена у општини Житорађа 
и износи 13,9‰, а највиша од 16,9‰ је забележена у општини Блаце.  

 

Графикон 3. Кретање стопа морталитета од 1963. до 2001. године (‰) по 
општинама Топличког округа 

 

5.3 Природни прираштај  
 

Природни прираштај представља разлику између броја рођених и броја умрлих 
на одређеном простору у одређеном временском периоду. Према томе, природни 
прираштај је директно условљен наталитетом, односно морталитетом. 

Природни прираштај, као битна компонента демографског развоја, може бити 
позитиван, (када је наталитет већи од морталитета) или негативан (када је морталитет 
већи од наталитета). Који ће тип природног прираштаја бити карактеристичан за 
одређени временски период зависи од многобројних, међусобно повезаних фактора, 
који утичу на стопе наталитета с једне стране, и стопе морталитета с друге стране. 
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У природном кретању становништва у другој половини XX века дошло је до 
значајних промена не само на територији наше земље, већ и у светским размерама. 
Сходно томе данас се издвајају подручја са изразито ниским природним прираштајем и 
то у високо развијеним земљама, и подручја са високим природним прираштајем у 
неразвијеним земљама. У савременим демографским условима великог броја 
европских земаља, природни прираштај становништва све чешће има негативан 
предзнак, што је последица дугогодишњег опадања наталитета и раста морталитета 
услед неповољне старосне структуре становништва.  

 

5.3.1 Кретање природног прираштаја у општинама Топличког округа од 
1963. до 2001. године 
 

На нивоу Топличког округа период до Другог светског рата углавном 
карактерише висок наталитет и морталитет. И поред тога, стопе наталитета имале су 
превагу над стопама морталитета, природни прираштај је био позитиван, што је 
неминовно водило повећању броја становника.  

Након Другог светског рата, долази до повећања стопе природног прираштаја, 
нарочито у компензационом периоду. Међутим, омајући у виду да је овај период 
кратко трајао, већ од шездесетих година XX века почињу промене, које се одражавају 
на целокупан демографски развој. 

Табела 10. Кретање природног прираштаја становништва од 1963. до 2001. год.  

 1963-1970. 1971-1980. 1981-1990. 1991-2001. 
Топлички округ 7.285 4.642 -789 -5.033 

Блаце 517 -26 -750 -1.390 
Житорађа 1.487 1.251 -142 -665 

Куршумлија 2.145 1.004 -257 -1.087 
Прокупље 3.136 2.413 360 -1.891 

извор: За поједине године, документација Републичког завода 

Табела 11. Кретање стопа природног прираштаја од 1963. до 2001. год. (‰) 

 1963-1970. 1971-1980. 1981-1990. 1991-2001. 

Топлички округ 6.7 3.7 -0.8 -4.3 

Блаце 3.1 -0.1 -7.2 -8.4 
Житорађа 8.5 5.9 -0.7 -3.2 
Куршумлија 7.9 3.3 -1.0 -4.3 
Прокупље 6.8 4.4 -0.2 -3.4 

извор: За поједине године, документација Републичког завода 
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На нивоу Округа стопе природног прираштаја константно опадају у 
посматраном периоду. Највише су на почетку посматраног периода (6.7‰), а најнижа 
на крају (-4,3‰ ). Негативне стопе бележе се од 1981. године.  

Разлике у нивоу природног прираштаја се јављају и посматрано по општинама. 
Негативне вредности природног прираштаја се и раније јављају, на пример у општини 
Блаце (-0.1‰), у односу на читав Округ.  

 

Графикон 4. Кретање стопа природног прираштаја од 1963. до 2001. године 
(‰) по општинама 

Општина Блаце је прва међу општинама Топличког округа у којој је 
забележена негативна вредност природног прираштаја. Једино је на почетку 
посматраног  периода стопа природног прираштаја била позитивна и износила је 3.1‰. 
већ у међупописном периоду од 1971-1980. год. природни прираштај износи -0.1‰. Од 
овог периода стопе бележе константан пад, и на крају посматраног периода достижу –
8,4‰.  

У осталим општинама Топличког округа, негативне стопе природног 
прираштаја забележене су у периоду од 1981-1990. год. Најнижу стопу природног 
прираштаја у овом међупописном периоду имала је општина Прокупље (-0.2‰). 
Тенденција опадања стопе природног прираштаја настављена је и у наредним 
периодима.  

Општина Житорађа је имала највишу стопу природног прираштај у 
међупописном периоду од 1963. до 1970. год. (8.5‰). У овој општини забележена је 
највиша стопа природног прираштаја на нивоу читавог Округа. Опадање стопе 
природног прираштаја бележе се у пописном периоду од 1981. до 1990. год. када 
износи -0.7‰, да би у периоду од 1991. до 2001. год. стопа природног прираштаја 
износила -3,2‰.  

Општина Куршумлија је на почетку посматраног периода имала највишу 
стопу природног прираштај (7.9‰). Негативна стопа природног прираштаја, на 
територији ове општине забележена је у међупописном периоду од 1981. до 1990. год. 
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када износи -1.0‰.  У последњем пописном периоду забележена је негативна стопа 
природног прираштаја и то -4,3‰. 

Данас присутне тендеције природног кретања становништва Топличког округа, 
имаће далекосежне последице демографског развоја у будућности. Наиме, тренд 
константног пада природног прираштаја, који је данас у свим опшинама Округа 
негативан, довео је до многих негативних појава укупног демографског развоја. То се 
пре свега односи на поремећај старосне структуре становништва, преко смањења удела 
младог и повећања удела старог становништва у укупној популацији, затим поремећаја 
економске структуре становништва, преко смањења удела активног становништва и 
повећења лица са личним приходима и слично.  
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6. МИГРАЦИЈЕ 

Поред природног кретања становништва, до раста или пада бројности неке 
популације на одређеном простору утиче и механичко кретање становништва, односно 
миграције. Под појмом миграција подразумева се просторна покретљивост, тј. 
просторна мобилност становништва.  

Процес миграција се јавља у готово свим етапама развоја људског друштва, тако 
да је пресељавање становништва давнашња појава. Узроци кретања становништва су 
различити (економски, политички, психолошки, здравствени). 

Историјски посматрано, на територији наше земље миграциона кретања била су 
веома интензивна. Узроци су различити, углавном историјски, а мање економски. 
Вековна владавина Турака, ширење српске државе, ратови, условили су масовна 
кретања становништва. 

Данас су миграције углавном условљене економским факторима и одвијају се из 
неразвијених ка развијенијим подручјима. Посматрано у светским размерама 
миграције могу бити условљене и другим факторима (ратови, прогони на верској или 
националној основи, политички разлози и сл.). Миграције могу бити добровољне и 
принудне, као и организоване и стихијске, а и масовне и појединачне.  

На територији наше земље, углавном доминирају миграције условљене 
економским факторима.  

''У демографским проучавањима механичког кретања становништва, запажена 
је појава да са повећањем дистанце, опада удео миграната. Исто тако, пракса показује 
да између становништва које учествује у миграцијама и аутохтоног становништва 
постоје одређене разлике. Оваква појава издвајања из укупног становништва његовог 
једног дела склонијег миграцијама, означава се као селективност миграција''. (Кицошев 
С., Голубовић П. 2004.) 

У миграционим кретањима углавном учествује млађе становништво, узраста од 
15-34 године, из више разлога. Пре свега, млађе становништво није спутано породично 
разлозима или навикама, али је оно и пожељније у новој средини, како због лакше 
акомодације, тако и због већих радних могућности и економске перспективе.  

Данас је у пракси честа појава да становништво са већим степеном школске 
спреме има већу склоност ка пресељавању. С друге стране у савременим условима 
општег прогреса, а с тежњом побољшања свог положаја у миграцијама у великом броју 
учествује и неквалификована радна снага. 

Миграциона кретања у Топличком округу интензивирана су како између два 
светска рата, тако и после Другог светског рата. Разлози за интензивне миграције, 
углавном су условљени економском ситуацијом.  
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После ослобођења, у Топлички округ није нагло интензивиран привредни живот 
као што је то био у неким другим деловима Србије. Због високог природног 
прираштаја и немогућности запошљавања, појавио се и релативни вишак 
становништва.  

Табела 12. Аутохтоно и мигрантско становништво у општинама Топличког округа 
према подацима из 1961, 2002. и 2011. год. 

 Година 
пописа 

 
Укупно 

Аутохтоно Мигрантско 
Укупно % Укупно  % 

Блаце 1961. 22.099 15.429 69,8 6.670 30,2 
2002. 13.759 7.858 57,1 5.901 42,9 
2011. 11.754 6.918 58,9 4.836 41,1 

Житорађа 1961. 22.071 16.705 75,7 5.366 24,3 
2002. 18.207 12.270 67,4 5.937 32,6 
2011. 16.368 10.618 64,9 5.750 35,1 

Куршумлија 1961. 36.896 26.249 71,1 10.647 28,9 
2002. 21.608 12.322 57,0 9.286 43,0 
2011. 19.213 11.104 57,8 8.109 42,2 

Прокупље 1961. 60.075 40.158 66,8 19.917 33,2 
2002. 48.501 28.703 59,2 19.798 40,8 
2001. 44.419 26.648 60,0 17.771 40,0 

Топлички 
округ 

1961. 141.141 98.541 69,8 42.600 30,1 
2002. 102.175 61.153 59,9 40.922 40,1 
2011. 91.754 55.288 60,2 36.466 39,8 

извор: Попис становништва 1961., 2002. и 2011. год. Републички завод за статистику 

Повећање обима миграционих кретања становништва у периоду од 1961. до 
2011. године може се пратити из промена процентуалног удела аутохтоног и 
мигрантског становништва. 

Године 1961. удео селидбеног у укупном становништву Топличког округа 
износио је 30,1% и кретао се од 24,3% у Житорађи, 28,9% у Куршумлији, 30,2% у 
Блацу, до 33,2% у Прокупљу.  

Према попису становништва 2002. год. удео мигрантског у укупном 
становништву на простору Топличког округа износи 40,1%. Слаб привредни развој 
утицао је на пораст удела селидбеног у укупном становништву. Тако је удео 
селидбеног становништва према попису из 2002. год. најмањи у општини Житорађа 
(32,6%), а највећи у општинама Прокупље (40,8%), Блаце (42,9%) и Куршумлија 
(43,0%).  

Што се тиче пописа из 2011. године, запажа се опадање мигрантског 
становништва у укупном у односу на претходни пописни период. 

Обим миграционих кретања по општинама Топличког округа, може се 
сагледати и кроз поделу на локалне (досељени у садашње место становања из другог 
места исте општине), међуопштинске (досељени из других општина Републике 
Србије), међурепубличке (досељени са простора бивше СФРЈ) и миграције из осталих 
земаља.  
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Табела 13. Порекло миграната по општинама Округа према подацима пописа из 2002. 
године 

 
 
 

Општина 

Од рођења 
станује у истом 

месту 

Досељено са подручја 

Исте општине Друге општине 
исте републике 

Друге 
републике 
покрајине 

Бивших 
република 
СФРЈ 

Осталих 
земаља 

број % број % број % број % број % 

Округ 61.153 59,9 20.656 50,4 14.727 35,9 2.906 7,1 1.963 4,8 345 0,8 

Блаце 7.858 57,1 3.220 55,0 2.065 35,2 327 5,6 192 3,3 53 0,9 

Житорађа 12.270 67,4 2.805 47,5 2.605 44,2 134 2,3 321 5,4 35 0,6 

Куршумлија 12.322 57,0 5.674 61,5 2.302 24,9 889 9,6 300 3,3 67 0,7 

Прокупље 28.703 59,2 8.957 45,7 7.755 39,5 1.556 7,9 1.150 5,9 190 1,0 

извор: Израчунато на основу резултата пописа из 2002. године, документација 
Републичког завода 

 

Из табеле 13 може се закључити да највећи број становника Топличког округа 
од рођења живи у истом месту. Њихов удео у укупном становништву износи 69,9%. 
Слична ситуација је и гледано по општинама. Све општине Топличког округа имају 
већи удео аутохтоног становништва од досељеног, с тим што тај удео има различите 
вредности. Према попису из 2002. год. највећи удео аутохтоног становништва у 
укупном становништву  има територија општине Житорађа (75,7%), затим општина 
Куршумлија (71,1%), док општине Блаце и Прокупље имају удео аутохтоног у укупном 
становништву 69,8%, тј. 66,8%. С друге стране, просторна мобилност становништва по 
општинама је различита.  

 

На нивоу Округа највећи је удео миграната досељених са подручја исте 
општине (50,4%), а најмањи из осталих земаља 0,8%. Према попису из 2002. год. 
највећи удео досељених са подручја исте општине има Куршумлија 61,5%, а најмањи 
Прокупље 45,7%. С друге стране општина Куршумлија има најмањи удео досељених са 
простора других општина исте републике (24,9%), док је тај проценат највећи у 
општини Житорађа и износи 44,2%. Удео досељених из других република покрајине, 
бивших република СФРЈ и осталих земаља је далеко мањи од две већ поменуте 
категорије, али је он највећи на територији општине Прокупље.  
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Табела 14. Порекло миграната по општинама Округа према подацима пописа 2011. 
године 

Општина Од рођења 
станује у 

истом месту 

Досељено са подручја 
Исте општине Друге 

општине 
исте 

републике 

Друге 
републике 
покрајине 

Бивших 
република 
СФРЈ 

Осталих 
земаља 

број % број % број % број % број % 
Топлички 
округ 

55.288 60,2 14.526 15,8 5.023 5,5 14.383 15,7 1.694 1,9 830 0,9 

Блаце 6.918 58,9 1.998 17,0 742 6,3 1.870 15,9 147 1,3 79 0,6 
Житорађа 10.618 64,9 2.454 15,0 593 3,6 2.311 14,1 292 1,8 98 0,6 

Куршумлија 11.104 57,8 4.027 21,0 923 4,8 2.813 14,6 205 1,0 139 0,8 

Прокупље 26.648 60,0 6.047 13,6 2.765 6,2 7.389 16,6 1.050 2,4 514 1,2 

извор: Попис становништва, домаћинстава и станова 2011. у Републици Србији, 
Републички завод за статистику, Београд, 2013. 

Интересантно је да се у оквиру мање развијених општина одвијају миграције 
унутар саме општине, тј. удео досељених са подручја исте општине је релативно висок. 
Оваква појава се пре свега односи на територију општине Куршумлија и Блаце. У овим 
општинама, миграције село-град имају велики значај, мада их свакако не треба 
занемарити на нивоу Округа. Оваква покретљивост становништва, доводи до битних 
промена у структури становништва села и града. С једне стране долази до погоршања 
старосне и економске структуре становништва на селу (долази до одлива младог и 
радно способног становништва са села), али и повећања концентрације становништва 
на мањем простору, тј. у градској средини.  

За праћење механичког кретања становништва значај имају и лица која су на 
привременом раду и боравку у иностранству, а која у периоду од 1971. до 2002. год. 
бележе пораст. Према подацима пописа из 1971. године, број лица на привременом 
раду у иностранству износио је 1.999, 1991. год. 2.402, а по попису из 2002. год. 3.069 
лица. У периоду од 1991. до 2002. године, повећан је број лица на привременом раду и 
боравку у иностранству, и то за 667 или 27,8%. 

 

6.1 Миграциони салдо по општинама Топличког округа у периоду од 
1971. до 2002. год. 
 

До података о миграционом салду долази се на основу података о укупном броју 
становника и укупном броју живорођених и умрлих у периоду између пописа. У табели 
15, дата је вредност миграционог салда у периоду од 1971. до 2002. год. по општинама 
Топичког округа.  
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Миграциони салдо се разликује у општинама Округа. Неке имају позитиван, а 
неке општине негативан миграциони салдо.  

Једино је у међупописном периоду од 1971. до 1980. год. забележен позитиван 
миграциони салдо, док је у осталим међупописним периодима негативан. Једина 
општина која у читавом посматраном периоду има негативан миграциони салдо је 
општина Блаце. 

Табела 15. Миграциони салдо по општинама од 1971. до 2002. године 

Општине Број становника по пописима Природни прираштај Миграциони салдо 
1971 1981 1991 2002 1971-

1980 
1981-
1990 

1991-
2002 

1971-
1980 

1981-
1990 

1991-
2002 

Блаце 19.331 17.338 15.709 14.303 -0,1 -7,2 -8,4 -1.967 -9.331 -16 

Житорађа 21.224 20.710 19.545 18.803 5,9 -0,7 -3,2 -1.765 -879 -77 

Куршумлија 31.672 27.629 23.590 21.897 3,3 -1,0 -4,3 -5.047 -1.023 -606 

Прокупље 57.315 56.256 52.969 50.205 4,4 -0,2 -3,4 -3.472 -3.782 -873 

Топлички 
округ 

129.542 121.933 111.813 105.208 3,7 -0,8 -4,3 -12.251 -9.331 -1.572 

извор: Израчунато на основу резултата пописа, документација Републичког завода 

Простор Топличког округа је изразито емиграционо подручје. Исељавање 
становништва из овог краја, условљено је економским разлозима. Савремене 
емиграције становништва Топличког округа су и даље интензивне. Очекује се смањење 
интензитета емиграција јер младих скоро да више нема у селима Топличког округа, 
што се види и из старосне структуре становништва сеоских насеља и природног 
прираштаја.  

Миграциона кретања доводе до промена у природном кретању становништва, 
али и у свим структурама. Овакве промене односиле су се на почетку посматраног 
периода углавном на сеоска подручја, а касније и на мање развијене општинске центре. 
Имајући у виду да у миграцијама углавном учествује млађе становништво, то доводи 
до поремећаја старосне структуре становништва, што се с друге стране директно 
одражава на економску структуру, преко смањења удела радно способног 
становништва у укупној популацији.  

Данас већи део сеоских насеља Топличког округа има овакве демографске 
карактеристике. С друге стране процес старења становништва а самим тим и све 
пратеће појаве овог процеса захватио је територије општине Блаце и Куршумлија.  
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7. СТРУКТУРЕ СТАНОВНИШТВА 

Структуре становништва су веома сложена питања демографских истраживања. 
Произилазе из природног и механичког кретања становништва, а формирају се на 
основу индивидуалних карактеристика становништва: пол, старост, занимање, 
активност, школска спрема, расна, национална, верска припадност итд.  

Структуре становништва су променљива категорија, али је интензитет тих 
промена различит. Промене у структури становништва резултат су деловања фактора 
који утичу на укупно кретање становништва на одређеном простору. 

 

7.1 Полна структура становништва   
 
 
Полна структура становништва представља квантитативни процентуални однос 

између мушког и женског становништва у укупној популацији. Сходно томе, она је 
једна од најпроучаванијих и најзначајнијих структура становништва, с обзиром да се 
многе демографске карактеристике становништва анализирају истовремено према 
полу.  

''Основни фактори који утичу на полну структуру становништва су: наталитет, 
морталитет, полна селективност миграција, специфични спољни утицаји који 
селективно делују на полове (рат, услови рада) и психолошки разлози (у патријахалним 
срединама већи значај се даје мушкој деци него женској)'' (Кицошев С., Голубовић П. 
2004.).  

Код нас се у просеку рађа 106 до 107 мушке, на 100 женске деце. Међутим, 
однос полова са старошћу се мења под утицајем различите смртности, под утицајем 
миграционих кретања и специфичних спољних услова, као што су ратови.  

Промене у полној структури становништва анализирају се на основу 
процентуалног учешћа мушког и женског становништва у укупној популацији. У 
демографским истраживањима користе се коефицијенти маскулинитета и фертилитета.  

7.1.1 Полна структура становништва у општинама Топличког округа 

Коефицијент маскулинитета укупног становништва Топличког округа, 1961. 
год. износио је 894,3, што је најнижа вредност овог коефицијента у посматраном 
периоду. Након тога коефицијент маскулинитета расте, и у наредном пописном 
периоду, 1971. год. достиже вредност од 941,7. Према подацима пописа из 1981. год. 
вредност маскулинитета износио је 984,6, а већ у наредном пописном периоду 986,6. 
Од 1991. год. вредност маскулинитета на простору Топличког округа је у порасту, да 
би 2002. год. износио 997,7. У целини посматрано коефицијент маскулинитета у 
читавом посматраном периоду је нижи од 1000, што указује на вишак женског у 
односу на мушко становништво.  
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Табела 16. Кретање коефицијента маскулинитета у општинама Топличког округа од 
1961. до 2011. године 

 1961. 1971. 1981. 1991. 2002. 2011. 
Топлички 
округ 

894,3 941,7 984,6 986,6 997,7 1.011 

Блаце 869,2 923,3 965,8 964,4 981,7 993,2 
Житорађа 930,5 980,0 1.028,6 1.034,7 1.029,3 1.043 
Куршумлија 883,0 937,4 988,0 994,4 1.025,1 1.055 
Прокупље 897,6 936,4 974,8 972,5 987,7 986,3

извор: Израчунато на основу резултата пописа, документација Републичког завода 

Посматрано по општинама Округа, јављају се одређене разлике. Тако је 
коефицијент маскулинитета у свим општинама Топличког округа најнижи 1961. год. 
Након тога коефицијент маскулинитета расте, и већ 1971. год. у општини Житорађа 
достиже највећу вредност (980,0), а од 1981. год. у истој општини прелази 1000. Од 
осталих општина Округа, једино у општини Куршумлија коефицијент маскулинитета 
је изнад 1000 (према попису из 2002). Према резултатима пописа из 2011. године 
највећа вредност коефицијента маскулинитета, забележена је на територији општине 
Куршумлија, где износи 1.055. Најнижа вредност исте године, забележена је на 
територији општине Прокупље (986,3).  

Полна структура по старосним групама се углавном разликује. Највише стопе 
маскулинитета се јављају у старосној групи од 0-19 година, а најниже у старосној 
групи 60 и више, према подацима пописа из 1961. године. Међутим, према подацима 
пописа из 2011. год. стање је промењено. Највећи удео мушке у укупној популацији је 
у старосној групи од 20-39 година, док је удео у старосној групи од 0-19 нешто нижи. 
Најмањи удео мушке популације у укупној је у старосној групи 60 и више година.  

Табела 17. Кретање коефицијента маскулинитета према старости становништва 1961. 
и 2011. године 

 Укупно 0-19 20-39 40-59 60 и више 
1961. 2011. 1961. 2011. 1961. 2011. 1961. 2011. 1961. 2011.

Топлички 
округ 

894,3 1.011 1.006,5 1.093,9 828,1 1.098,7 876,7 1.077,3 708,7 834 

Блаце 869,2 993,2 990,0 1.045,2 819,2 1.145 841,0 1.074,5 665,3 1.023,6 

Житорађа 930,5 1.043 1.026,1 1.034,3 868,9 1.104,3 941.0 1.182 764,2 899,4 

Куршумлија 883,0 1.055 976,6 1.157,09 791,2 1.160 899,1 2.093,1 720,3 840,2 

Прокупље 897,6 986,3 1.027,2 1.101,6 835,8 1.062,5 856,4 1.024,5 701,7 807,2 

извор: Израчунато на основу резултата пописа 1961. и 2011., документација 
Републичког завода 

Што се тиче кретања коефицијента феминитета, ситуација је другачија. Према 
подацима пописа из 2011. године, коефицијент феминитета читавог Округа износио је 
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989. Највећи број феминитета  је у старосној групи 60 и више година и износи 1.199,1. 
Посматрано по општинама Округа, коефицијент феминитета је нижи од 1000 у свим 
старосним групама, осим у последњој (60 и више година). Једино општина Блаце, у 
овој старосној групи има нижи коефицијент феминитета од осталих општина Округа и 
он износи 977.  

Табела 18. Кретање коефицијента феминитета према старости становништва 2011. год. 

 Укупно 0-19 20-39 40-59 60 и више 
Топлички округ 989,0 914,2 910,2 928,3 1.199,1 

Блаце 1.006,9 956,8 873,4 930,7 977 
Житорађа 958,9 966,8 905,6 846,05 1.111,9 
Куршумлија 948,2 864,2 862,2 477,8 1.190,2 
Прокупље  1.014 907,8 941,2 976,1 1.238,9 
извор: Попис становништва, домаћинстава и станова 2011. у Републици Србији, 

Републички завод за статистику, Београд, 2012. 

 

7.2 Старосна структура становништва 

 

Старосна структура становништва једна је од најзначајнијих демографских 
структура, па представља битан показатељ оствареног развоја становништва на неком 
простору. Анализа старосне структуре је основа за сва друга демографска 
истраживања.  

Формирање старосне структуре становништва под директним је утицајем 
природног кретања. Сходно томе, најважнији узрок промена у старосној структури 
становништва у савременим условима живота је опадање наталитета, што директно 
утиче на смањење удела младог становништва у укупној популацији а истовремено 
доводи до демографског процеса старења.  

Такође, на промене у старосној структури становништва, утичу и миграције и 
ратови. Деловање миграција на формирање старосне структуре је двојако: процес 
старења становништва је убрзан и динамичан у насељима са израженом емиграцијом, 
док је процес подмлађивања становништва изражен у имиграционим подручјима. Како 
ратови утичу на све компоненте кретања становништва, одражавају се и на старосну 
структуру одређеног простора.  

''На основу досадашњих демографских истраживања дошло се до закључка да 
постоје различити типови старосне структуре: ' 

• прогресивни- са високим уделом младог становништва (0-14) и ниским уделом 
становништва старијег од 50 година, 

• стационарни- са умереним уделом ових старосних група и  
• регресивни- са ниским уделом младог становништва и високим уделом 

становништва старијег од 50 година''. (Кицошев С., Голубовић П. 2004) 
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На основу апсолутног и релативног учешћа појединих старосних група 
формирају се старосне пирамиде.  

7.2.1 Промене старосне структуре у општинама Топличког округа  

На простору Топличког округа у другој половини XX века одиграле су се 
значајне промене у природном и механичком кретању становништва што се одразило 
на старосну структуру становништва Округа у целини. Ове промене су углавном имале 
негативне тенденције, па су самим тим и утицале на погоршање старосне структуре 
становништва. 

Табела 19. Становништво Топличког округа по великим старосним групама 1961. 
године 

Општина Укупан број 
становника 

Становништво према старости 
0-19 20-39 40-59 60 и више 

Број % Број % Број % Број % 
Топлички округ 141.141 57.296 40,6 44.131 31,3 27.278 19,3 12.323 8,8 

Блаце 22.099 8.519 38,6 6.800 30,8 4.654 21,1 2.105 9,5 
Житорађа 22.071 8.317 37,7 7.526 34,1 4.408 20,0 1.796 8,2 
Куршумлија 36.896 16.663 45,2 10.885 29,5 6.307 17,1 3.014 8,2 
Прокупље 60.075 23.797 39,6 18.920 31,5 11.909 19,8 5.408 9,1 
извор: Израчунато на основу резултата пописа 1961. године, документација 

Републичког завода 

Табела 20. Становништво Топличког округа по великим старосним групама 2011. 
године 

Општина Укупан 
број 

становника 

Становништво према старости 
0-19 20-39 40-59 60 и више 

Број % Број % Број % Број % 
Топлички 
округ 

91.754 19.050 20.8 21.774 23,8 25.374 27,7 25.556 27,9 

Блаце 11.754 2.080 17,7 2.456 20,9 3.286 28,0 3.930 33,46 
Житорађа 16.368 3.493 21,34 3.834 23,42 4.209 26,44 4.832 29,52
Куршумлија 19.213 3.982 20,73 4.553 23,7 5.564 29,0 5.114 26,6 
Прокупље 44.419 9.495 21,37 10.931 24,6 12.315 27,73 11.678 26,3 
извор: Попис становништва, домаћинстава и станова 2011. у Републици Србији, 

Републички завод за статистику, Београд, 2012. 

Посматрано на нивоу Округа у периоду од 1961. до 2011. год. запажа се 
константно опадање удела младог становништва у укупној популацији и то са 40,6% 
(1961. год.) на  20,8%  2011. год. Удео старог становништва се повећао са 8,8% на 
почетку посматраног периода, на 27,9% 2011. године. 

Посматрано по општинама уочава се смањење удела младог и повећање удела 
старог становништва у укупној популацији. Изразито негативна тендеција старења 
становништва и поремећаја старосне структуре уочена је на територији општине Блаце, 
где је удео младог становништва у укупном становништву, према попису из 2011. год. 
17,7%, а удео старог 33,46%. Учешће млађег становништва у осталим општинама 
Округа је нешто веће, док удео старијег становништва не прелази 30%.  
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Графикон 5. Пирамида старости Топличког округа по попису из 2011. године 

''У оквиру старосне структуре становништва могу се издвојити функционалне 
старосне групе становништва према одређеним карактеристикама. У овом раду биће 
анализирани следећи функционални контингенти који су од значаја за формирање 
старосне структуре становништва: 

• предшколски контингент (0-6 година)-обухвата сву децу у предшколском 
узрасту, 

• школообавезни контингент (7-14 година)-обухвата децу у школском узрасту и 
• радни контингент (мушкарци 15-64, жене 15-59 година)-обухвата сво 

становништво радно способног периода''. (Кицошев С., Голубовић П. 2004.) 

Предшколски контингент - бројност ове деце је значајан податак на основу 
којег се могу процењивати изгледи за обнављање становништва у будућности. 
Повећање удела овог контингента у укупном становништву, директно утиче на 
побољшање старосне структуре одређене популације. Смањење удела овог 
контингента директно утиче на убрзани процес старења становништва.  

 

Табела 21. Кретање контингента предшколске деце 1961., 1991. и 2002. године 

 1961. 1991. 2002. 
Број % Број % Број % 

Топлички округ 18.350 13 9.421 8,4 7.004 6,9 
Блаце 2.641 12,7 1.211 7,7 778 5,8 

Житорађа 2.583 11,3 1.606 8,2 1.306 7,2 
Куршумлија 5.695 16,3 2.029 8,6 1.427 6,6 
Прокупље 7.611 12,7 4.575 8,6 3.493 7,2 

извор: Израчунато на основу резултата пописа за поједине године, документација 
Републичког завода 
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Промене у старосној структури становништва у периоду од 1961-2002. год. на 
нивоу Топличког округа показују константно смањење броја предшколске деце и 
њиховог удела у укупном становништву, што је последица опадања броја живорођене 
деце у посматраном периоду. На почетку посматраног периода удео предшколског 
контингента у укупном становништву износио је 13%, а према подацима пописа из 
2002. год.његов удео износи 6,9%.  

Посматрано по општинама, јављају се исте тенденције опадања као и на нивоу 
Округа у целини. Највеће смањење забележено је на територији општине Куршумлија, 
где је удео предшколског контингента са 16,3% (према подацима пописа 1961. год.) 
смањен на 6,6% (попис из 2002. год.).  

Школообавезни контингент - граница овог контингента одређена је старошћу 
коју је законодавац одредио за полазак у основну школу и дужином обавезног 
школовања. 

Табела 22. Кретање школообавезног контингента 1961, 1991 и 2002. године 
 1961. 1991. 2002. 

Број % Број % Број % 
Топлички округ 25.848 18,3 11.039 9,9 9.633 9,4 

Блаце 3.880 17,6 1.336 8,5 1.193 8,5 
Житорађа 3.813 17,3 1.743 8,9 1.689 9,2 
Куршумлија 7.236 20,7 2.848 10,5 2.014 9,8 
Прокупље 10.919 18,2 5.476 10,3 4.737 9,8

извор: Израчунато на основу резултата пописа за поједине године, документација 
Републичког завода 

Број школске деце у почетном пописном периоду је био највећи 18,3%. Након 
тога запажа се костантно опадање броја школске деце на нивоу Округа, као и по 
општинама. У периоду од 1961-1991. год. број школске деце, на нивоу Округа опао је 
за 14.809. Највеће опадање броја школске деце по општинама забележено је на 
територији општине Куршумлија. 

У периоду од 1991-2002. год. настављено је смањење броја школске деце. Према 
попису из 2002. год. број школске деце је опао на 9.633 детета, тј. 9,4%. Најмањи 
проценат школске деце је на територији општине Блаце, где износи 8,5%.  

Радни контингент- старосни распон којим се дефинише радни контингент 
одређен је законом, и то за мушкарце 15-64 година, а за жене 15-59 година.  

Табела 23. Кретање радног контингента 1961, 1991 и 2002. године 
 1961. 1991. 2002. 

Број % Број % Број % 
Топлички округ 86.618 61,4 68.559 61,3 60.820 59,6 

Блаце 13.822 62,5 9.128 58,4 7.728 56,2 
Житорађа 14.185 64,3 12.140 62,1 10.559 58,0 
Куршумлија 21.536 58,4 14.558 61,8 13.118 60,7 
Прокупље 37.075 61,7 32.653 61,6 29.415 60,6 

извор: Израчунато на основу резултата пописа за поједине године, документација 
Републичког завода 
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Број радно способних становника Топличког округа од 1961. до 2002. год. опао 
је за 1,8%. Посматрано по општинама Округа, највеће смањење удела радног 
контингента, забележено је на територији општине Житорађа и Блаце, где је тај удео са 
64,3%, тј.62,5% (према подацима пописа из 1961. год.), опао на 58,0%, тј. 56,2% (према 
попису из 2002. год.). Једино је на територији општине Куршумлија забележено 
повећење удела радног контингента. 

Индекс старости. ''У демографским истраживањима старосне структуре 
становништва, важан показатељ је и индекс старости који показује број лица старих 60 
и више година у односу на број лица млађих од 20 година. Важност овог показатеља се 
огледа у томе што он показује пропорционални однос старог и младог становништва. 
Као критична вредност се узима 0,4''. (Кицошев С., Голубовић П., 2004.) 

Табела 24. Индекс старости становништва у општинама Топличког округа 1961, 
1981. и 2011. године 

 1961. 1981. 2011. 
Топлички округ 0,21 0,60 1,35 

Блаце 0,24 0,87 1,9 
Житорађа 0,21 0,59 1,38 
Куршумлија  0,18 0,55 1,28 
Прокупље 0,22 0,55 1,22 

извор: Израчунато на основу резултата пописа за поједине године, документација 
Републичког завода 

Индекс старости на нивоу читавог Топличког округа, кретао се од 0,21 (1961. 
год.) до 0,60 (1981. год.). Међутим, према попису из 2011. год. индекс старости прелази 
1 и износи 1,35. 

Посматрано по општинама Округа, могу се уочити разлике у вредности овог 
индекса. На почетку посматраног периода, све општине имају вредност индекса 
старости испод 0,4. Већ 1981. вредност индекса прелази 0,4, и највећу вредност има на 
територији општине Блаце (0,87). 

Међутим, 2011. год. вредност индекса старости прелази 1, како на нивоу 
Округа, тако и на територији свих општина. Изузетно негативном вредношћу истиче се 
општина Блаце (1,9), што указује на знатно већи удео старог становништва у односу на 
младо.  

7.2.2 Стадијуми демографске старости 

За утврђивање достигнутог стадијума демографске старости у демографским 
истраживањима анализира се више показатеља на основу којих се формирају 
критеријуми који одређују закључак о типу старосне структуре становништва.  

У овом раду анализирана су четири показатеља: удео становништва млађег од 
20 година, удео становништва млађег од 40 година, удео становништва старијег од 60 
година и индекс старења.  
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Табела 25. Стадијуми демографске старости и критеријуми за њихово одређивање 
 
   Стадијуми демографске старости 

Индикатори демографске старости становништва 
Просечна 
старост 

Млађи од 20 
год. (%) 

Млађи од 40 
год. (%) 

Старији од 
60 год. (%) 

Индекс 
старења 

1. рана демографка старост до 20 58+ 85+ до 4 до 0,07 

2. демографска старост 20-25 50-58 75-85 4-7 0,07-0,14 

3. демографска зрелост 25-30 40-50 65-75 7-11 0,14-0,28 

4. праг демографске 
старости 

3-35 30-40 58-65 11-15 0,28-0,50 

5. демографска старост 35-40 24-30 52-58 15-20 0,50-0,83 

6. дубока демографска 
старост 

40-45 20-24 42-52 20-25 0,83-1,25 

7. најдубља демографска 
страост 

45+ до 20 до 45 25+ 1,25+ 

извор: ''Проблеми демографског развоја Србије'' ЦДИ, Београд, 1990. 

У наредним табелама дати су параметри на основу кијих је анализиран процес 
старења и достигнути стадијум демографске старости за 1961, 1981 и 2011. годину. 

Табела 26. Становништво према стадијуму демографске старости 1961. године 
 Индикатор Стадијум демографске старости према 

критеријуму 

Становништво % Индекс 
старења 

1 2 3 4 1-4 
0-19 0-40 60+ 

Топлички 
округ 

40,6 71,9 8,7 0,21 III III III III III 

Блаце 38,6 69,4 9,5 0,24 IV III III III III-IV 

Житорађа 37,7 71,9 8,1 0,21 IV III III III III-IV 

Куршумлија 45,1 74,7 8,2 0,18 III III III III III 

Прокупље 39,6 71,2 9,0 0,22 IV III III III III-IV 

извор: Израчунато на основу резултата пописа 1961.године, документација 
Републичког завода 

Табела 27. Становништво према стадијуму демографске старости 1981. године 
 Индикатор Стадијум демографске старости према 

критеријуму 

Становништво % Индекс 
старења 

1 2 3 4 1-4 
0-19 0-40 60+ 

Топлички 
округ 

27,6 53,9 16,6 0,60 V V VI VI V-VI 

Блаце 23,3 47,5 20,3 0,87 VI VI V V V-VI 

Житорађа 27,6 52,8 16,5 0,59 V V V V V 
Куршумлија 29,1 55,6 16,1 0,55 V V V V V 
Прокупље 28,2 55,5 15,8 0,55 V V VI V V-VI 

извор: Израчунато на основу резултата пописа 1981.године, документација 
Републичког завода 
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Табела 28. Становништво према стадијуму демографске старости 2011. године 
 

 
 

Индикатор Стадијум демографске старости према 
критеријуму 

Становништво % Индекс 
старења 

1 2 3 4 1-4 
0-19 0-40 60+

Топлички 
округ 

20,8 23,8 27,9 1,35 VI VII VII VII VI-VII 

Блаце 17,8 20,9 33,5 1,9 VII VII VII VI VI-VII 

Житорађа 21,3 23,4 29,6 1,38 VI VII VII VII VI-VII 

Куршумлија 20,8 23,7 26,7 1,28 VI VII VII VII VI-VII 

Прокупље 21,4 24,6 26,3 1,22 VI VII VII VI VI-VII 

извор: Попис становништва, домаћинстава и станова 2011. у Републици Србији, 
Републички завод за статистику, Београд, 2012. 

 

Становништво Топличког округа у периоду од 1961. до 2011. год. је у 
континуираном процесу старења. Становништво општина Округа, према подацима 
пописа 1961. године налазило се на прелазу из трећег стадијуму у четврти, тј. 
стадијума демографске зрелости ка прагу демографске старости. Једино је 
становништво општине Куршумлије припадало стадијуму демографске зрелости.  

Попис из 1981. год. показује наставак започетог процеса старења становништва. 
Посматрано на нивоу Округа, уочава се тенденција преласка из стадијума демографске 
старости у стадијум дубоке демографске старости. Једино су општине Житорађа и 
Куршумлија припадале стадијуму демографске старости.  

Овакве негативне тенденције су се задржале и данас. Према подацима 
последњег пописа, из 2011. год. Топлички округ у целини се налази на прелазу из 
стадијума дубоке демографске старости у стадијум најдубље демографске старости. 
Узроци који су утицали на процес старења становништва овог Округа су бројни и 
међусобно условљени. Уколико се узме у обзир чињеница да се стопе природног 
прираштаја константно смањују у периоду од 1961. до 2011. год. а да су у појединим 
општинама добиле негативне вредности, јасна је садашња ситуација у погледу 
старости становништва. Фактори који утичу на овакво природно кретање 
становништва су бројни: економска несамосталност младих, велика незапосленост, 
социјална несигурност. 

 

7.3 Економске структуре становништва 

Економска структура становништва представља јасан показатељ привредног, 
као и целокупног друштвеног развоја неке територије. С једне стране привредни развој 
мења економску структуру становништва, док с друге стране кретање и структура 
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радне снаге и становништва уопште утиче на интензитет развоја привреде неког 
подручја.  

 
После Другог светског рата, услед промена у структури привреде, али и 

различитих демографских процеса, дошло је до промене становништва Топличког 
округа по економским обележјима.  

 

7.3.1 Активно становништво 

      Према критеријуму активности укупно становништво се дели у три категорије:  

• активно становништво (радна снага), 
• лица са личним приходима и  
• издржавано становништво. 

 

        У активно становништво се убрајају лица која обављају активно занимање, 
укључујући и лица која повремено не обављају своје занимање јер су незапослена, 
испуњавају војну обавезу, лишена слободе и сл. а пре тога су обављала активно 
занимање и на тај начин обезбеђују средства за живот.  

        Лица са личним приходом су лица која не обављају активно занимање, већ 
живе од прихода који потичу из њиховог ранијег рада или активности (лични и 
инвалидски пензионери). Такође, овој категорији припадају и лица која живе од 
прихода остварених на основу неког облика приватне својине (рентијери, уживаоци 
имања) или од разних облика државне или социјалне помоћи.  
 
     ''Издржавано становништво чине лица која немају средства за живот ни по ком 
основу или немају довољно средстава. Овој категорији припада младо становништво 
(ученици, студенти) и друге групе (домаћице)''.  (Кицошев С., Голубовић П. 2004.) 
 

Анализа укупног становништва Топличког округа према активности у периоду 
од 1961. до 2002. год. указује на следеће тенденције: опадање удела активног и 
изджаваног становништва у укупном становништву и повећање удела лица са личним 
приходима. 
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Табела 29. Становништво Топличког округа према активности од 1961. до 2002. год. 
  Активно Лица са личним 

приходима 
Издржавано 

Број % Број % Број % 
 
 

Топлички округ 

1961. 70.521 50,0 2.302 1,6 63.318 48,4 
1971. 67.918 52,4 3.943 3,1 57.681 44,5 
1981. 60.342 50,8 7.442 6,3 50.914 42,9 
1991. 56.957 52,1 12.704 11,6 39.750 36,3 
2002. 41.799 41,0 22.786 22,3 37.384 36,7 

Блаце 1961. 11.586 52,4 244 1,1 10.269 46,5 
1971. 11.514 59,6 367 1,9 7.450 38,5 
1981. 8.578 51,0 840 5,0 7.414 44,0 
1991. 8.712 57,4 1.657 10,9 4.810 31,7 
2002. 5.551 40,4 3.700 26,9 4.495 32,7 

Житорађа 1961. 13.481 61,1 141 0,6 8.449 38,3 
1971. 12.130 57,2 369 1,7 8.725 41,1 
1981. 11.279 55,4 645 3,2 8.442 41,4 
1991. 11.213 58,4 1.528 8,0 6.447 33,6 
2002. 7.246 39,9 3.694 20,3 7.248 39,8 

Куршумлија 1961. 16.376 44,4 495 1,3 20.025 54,3 
1971. 15.033 47,5 916 2,9 15.721 49,6 
1981. 12.576 46,3 1.763 6,5 12.815 47,2 
1991. 11.592 49,6 2.933 12,6 8.821 37,8 
2002. 8.977 41,6 4.409 20,4 8.206 38,0

Прокупље 1961. 29.078 46,8 1.422 2,6 29.575 50,6 
1971. 29.239 51,0 2.291 4,0 27.785 45,0 
1981. 27.909 51,3 4.194 7,7 22.263 41,0 
1991. 25.440 49,2 6.586 12,7 19.672 38,1 
2002. 20.025 41,3 10.983 22,7 17.435 36,0 

извор: Израчунато на основу резултата пописа за поједине године, документација 
Републичког завода 

Према подацима пописа из 1961. године, активно становништво чинило је 
50,0% укупног становништва. Једино у општинама Блаце и Житорађа, стопа 
активности је била изнад 50% (52,4% тј. 61,1%). Најнижа је била на територији 
општине Куршумлија (44,4%).  

Према попису из 1971. год. стопа активности на нивоу Округа се повећала на 
52,4%. Највеће повећење забележено је у општини Блаце, док је у општини Житорађа, 
стопа активности спала са 61,1% на 57,2%. 

И у наредним периодима уочава се опадање стопе активности, тако да је према 
подацима пописа из 2002. год. она била најнижа на територији општине Житорађа 
(39,9%), док је у осталим општинама Округа, стопа активности била нешто већа. 

Друга уочена тенденција на нивоу Округа је повећање броја лица са личним 
приходима, који је забележен у читавом посматраном периоду. Према подацима 
пописа из 1961. год. број лица са личним приходима износио је 2.302 лица, а 2002. год. 
тај број се попео на 22.786 лица.  

Посматрано по општинама, уочава се повећање  удела лица са личним 
приходима. Најнижи је био на почетку пописа: на територији општине Житорађа 0,6%, 
Блаце 1,1%, Куршумлија 1,3% и Прокупље 2,6%. Након тога долази до константног 
пораста броја лица са личним приходима. Тако је према попису из 1981. год. највећи 
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проценат лица са личним приходима забележен на територији општине Прокупље 
(7,7%) и Куршумлија (6,5%).  

Интензиван пораст броја лица са личним приходима настављен је и у наредним 
међупописним периодима, тако да је према попису из 2002. год. премашио 20%. 
Највећи удео лица са личним приходима забележен је на територији општине Блаце 
(26,9%). Узроци оваквог пораста лица са личним приходима последица је повећања 
броја лица која користе различите видове социјалне помоћи, промена у старосној 
структури запослених. 

Трећој категорији становништва у погледу активности припадају издржавана 
лица, код којих се уочава супротна тенденција него у случају претходне категорије. У 
читавом посматраном периоду удео издржаваног лица у укупном становништву опада.  

На нивоу Округа, удео ове категорије према попису из 1961. год. износио је 
48,4%, а 2002. год. 36,7%. Посматрано по општинама, уочава се смањење удела 
издржаваног лица у укупном становништву, у периоду од 1961. до 2002. год. Највише 
вредности биле су на почетку посматраног периода и то у општини Куршумлија и 
Прокупље са преко 50%. Најнижа вредност заблежена је на територији општине 
Житорађа (38,3%).  

Према подацима пописа из 2002. год. уочава се смањење удела издржаваног 
лица у укупном становништву. Највећи је у општини Житорађа (39,8%), а најнижи на 
територији општине Блаце 32,7%.  

Имајући у виду да овој категорији припада углавном младо становништво 
(ученици, студенти), јасно је да је до смањења дошло под директним утицајем 
поремећаја старосне структуре, који се огледа у све мањем уделу младих у укупном 
становништву. 

Табела 30. Становништво Топличког округа према активности 2011. године 

 Активно Лица са личним 
приходима 

Издржавано 

Број % Број % Број % 
Топлички округ 32.014 34,9 24.476 26,7 35.264 38,4 

Блаце 4.098 34,9 3.822 32,5 3.834 32,6 
Житорађа 4.949 30,2 4.376 26,7 7.043 43,1 
Куршумлија 6.440 33,5 4.916 25,6 7.857 40,9 
Прокупље 16.527 37,2 11.362 25,6 16.530 37,2 

извор: Попис становништва, домаћинстава и станова 2011. у Републици Србији, 
Републички завод за статистику, Београд, 2012. 

На основу резултата пописа из 2011. године може се уочити тенденција 
повећања удела активних и издржаваних лица у укупном становништву и смањење 
удела лица са личним приходима.   
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7.3.2 Активно становништво према делатности 

 

Класификација радне снаге према делатности указује на запосленост радне 
снаге по привредним гранам, тј. делатностима. Економско обележје становништва по 
делатностима осликава друштвену поделу рада, али и одражава утицај који привредна 
кретања имају на промене економског састава радне снаге и становништва. Може се 
рећи да је она адекватан показатељ оствареног нивоа економског развоја.  

Иако се основна подела активног становништва по делатностима врши према 
аграрној и неаграрним делатностима, у пракси се најчешће примењује подела на 
примарне, секундарне, терцијарне и квартарне делатности или секторе.  

''У економски слабије развијеним друштвима по правилу је главна делатност 
пољопривреда. Касније, упоредо са привредним развојем, удео пољопривреде у 
формирању националног дохотка опада, док расте удео индустрије. После фазе 
експанзивног развоја индустрије, значај секундарног сектора опада, те терцијарне и 
квартарне делатности добијају већи значај, што је данас карактеристика 
најразвијенијих земаља света''. (Кицошев С., Голубовић П., 2004.) 

Економски развој наше земље, самим тим и Топличког округа, утицао је на 
промене структуре активног становништва према делатности. У периоду од 1961. до 
2002. год. дошло је до крупних промена у погледу структуре активних према 
делатности. 

Према попису из 1961. год. на простору Топличког округа највећи број 
становника био је запослен у примарном сектору и то 84% укупно активних, док су 
секундарне и терцијарне делатности биле слабије заступљене.  

Од 1961. до 1991. год. на нивоу Округа запажа се смањење броја активних у 
примарном сектору и повећање у секундарном и терцијарном сектору. Удео активних у 
примарном сектору, према подацима пописа из 1991. год. износио је 49,5%, док се 
значајно повећао удео запослених у секундарном и терцијарном сектору (28,8%, тј. 
21,7%). 

У периоду од 1991. до 2002. год. наставља се тренд смањења запослених у 
примарном сектору (25,0%) и повећања броја запослених у секундарном и терцијарном 
сектору (33,9%, тј. 41,1%). 
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Табела 31. Активно становништво према делатности 1961, 1991 и 2002. године 
  

Година 
пописа 

 
Укупно 

 
Примарни сектор 

 
Секундарни сектор 

 
Терцијарни сектор 

Број % Број % Број % 
Топлички 
округ 

1961. 70.521 57.189 84,0 4.643 6,8 6.227 9,2 
1991. 48.303 23.861 49,5 13.898 28,8 10.499 21,7 
2002. 31.730 7.939 25,0 10.768 33,9 13.023 41,1 

Блаце 1961. 11.586 9.996 88,8 455 4,0 810 7,2 
1991. 7.804 4.488 57,6 2.076 26,6 1.227 15,8 
2002. 4.001 1.358 33,9 1.232 30,8 1.411 35,3 

Житорађа 1961. 13.481 11.587 88,0 959 7,3 618 4,7 
1991. 7.959 6.227 78,3 754 9,5 975 12,2 
2002. 5.593 2.088 37,3 1.645 29,4 1.860 33,3 

Куршумлија 1961. 16.376 13.636 87,2 622 4,0 1.378 8,8 
1991. 10.400 4.381 42,2 3.479 33,5 2.528 24,3 
2002. 7.074 1.443. 20,4 2.668 37,3 2.963 41,9 

Прокупље 1961. 29.078 21.970 78,5 2.607 9,3 3.421 12,2 
1991. 22.140 8.765 39,6 7.589 34,3 5.769 26,1 
2002. 15.062 3.050 20,2 5.223 34,7 6.789 45,1 

извор: Попис становништва 1961., 1991. и 2002. год. СЗС, Београд 

Овакве промене последица су интензивног процеса идустријализације, 
урбанизације и деаграризације, који је захватио Топлички округ после Другог светског 
рата, јер су процеси индустријализације и урбанизације довели до трансфера 
пољопривредног становништва у непољопривредне делатности, што је и узроковало 
константно опадање удела активних лица у примарном, али и повећање радне снаге у 
секундарном и терцијарном сектору.  

Посматрано по опшинама Округа, уочава се истоветна тендеција као и на 
територији читавог Округа.  

На почетку посматраног периода највећи удео запослених је у примарном 
сектору. Најнижи је на територији општине Прокупље 78,5%, док општине Блаце, 
Житорађа и Куршумлија имају преко 80% запослених у примарном сектору.  

У периоду од 1961. до 1991. год. дошло је до промена у структури запослених 
према делатности, који се огледа у повећању броја запослених у секундарном и 
терцијарном сектору. Једино је на територији општине Блаце и Житорађа удео 
активних у примарном сектору изнад 50%.  

Као и на нивоу Округа, тако и по општинама у периоду од 1991. до 2002. год. 
настављене су раније започете промене које су по општинама имале различит 
интензитет. Удео запослених у примарном сектору и даље је највећи на територији 
општине Блаце и Житорађа. Највећи удео запослених у секундарном и терцијарном 
сектору имају општине Куршумлија и Прокупље.  
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7.4 Образовна структура становништва  

 

Образовна структура становништва представља важну карактеристику сваке 
популације која је у директној вези са достигнутим степеном друштвено економског 
развоја. 

Основна обележја становништва према образовној структури јесу писменост и 
школска спрема. 

  

7.4.1 Писменост  

Писменост је први степен у процесу образовања становништва и основни 
предуслов његовог даљег образовања. Према пописној статистици, под писменим 
особама се подразумевају особе старе 10 и више година, које знају да читају и пишу.  

У периоду од 1961. до 2011. год. на простору Топличког округа, број 
неписмених се смањио са 32.527 на 3.629 лица. Истовремено је дошло и до смањења 
удела неписмених у укупном становништву са 28,7% 1961. год. на 4,36% 2011. год. 
Један од фактора који су утицали на смањење удела неписмених у укупној популацији 
јесте увођење обавезног осмогодишњег школовања, као и курсеви за описмењавање 
одраслог становништва.  

Табела 32. Неписмено становништво старо 10 и више година према полу, према 
попису из 1961. и 2011. године 

Број неписмених                                                   % неписмених 
1961. 

Општина        укупно       укупно        мушко        женско        укупно        мушко        женско 
Топлички 
округ 

113.298 32.527 5.907 26.620 28,7 11,3 43,8 

Блаце 18.078 5.479 943 4.536 30,3 11,4 46,3 
Житорађа 18.155 6.373 1.453 4.920 35,1 16,7 51,9 
Куршумлија 28.455 7.783 1.426 6.357 27,4 10,9 41,2 
Прокупље 48.610 12.892 2.425 10.807 26,5 9,3 41,4 

2011. 
Топлички 
округ 

83.310 3.629 539 3.090 4,36 1,29 7,43 

Блаце 10.866 642 98 544 5,91 1,81 9,96 
Житорађа 14.729 907 130 777 6,16 1,73 10,76 
Куршумлија 17.520 729 122 607 4,16 1,36 7,08 
Прокупље 40.195 1.351 189 1.162 3,36 0,95 5,71
извор: Израчунато на основу резултата пописа 1961. и 2011. године, документација 

Републичког завода 

Посматрано по општинама, проценат неписмених нема већа одступања у односу 
на Округ у целини. Највиши проценат неписмених је забележен на почетку 
посматраног периода и то на територији општине  Житорађа (35,1%) и Блаце (30,3%).  

Што се тиче пописа из 2011. год. може се уочити да је стање у многоме 
промењено, односно број неписмених је смањен у свим општинама Округа. У свим 
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општинама Округа удео неписмених је испод 10%, и креће се од 3,36% на територији 
општине Прокупље до 6,16% на територији општине Житорађа.  

У проучавању писмености неке популације, значајна је и анализа неписмених 
према полу. Анализа показује да је неписменост далеко већа код женског 
становништва. Овакав тренд је уочен како на нивоу Округа, тако и по опшинама.  

Према попису из 1961. год. на нивоу Топличког округа удео неписмених у 
укупној женској, тј. мушкој популацији износио је 43,8% жена, а мушкараца 11,3%.  

Попис из 2011. године показује да су разлике у писмености између мушког и 
женског становништва остале изражене, али на далеко нижем нивоу. Проценат 
неписмених мушкараца на територији Топличког округа износио је 1,29% са 
максималном вредношћу  од 1,81% на територији општине Блаце, што се тиче жена, тај 
проценат на нивоу Округа је знатно већи, 7, 43% где општина Житорађа има највећи 
удео неписмених жена (10,76%).  

7.4.2 Школска спрема 

Анализа становништва према школској спреми врши се према завршеној школи, 
тј. достигнутом нивоу образовања. Ова структура се може пратити на основу пописа 
после Другог светског рата, у овом случају на основу података пописа из 1961, 1981. и 
2011. године, с том разликом што су по методологији пописа из 1961. год. обухваћена 
лица старија од 10 година, а пописима из 1981. и 2011. године лица старија од 15 
година.  

Табела 33. Становништво старо 15 и више година према школској спреми 
 1961. 1981. 2011. 
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90,6 4,8 4,1 0,5 31,7 20,9 16,1 1,7 1,2 19,9 24,02 45,10 5,01 5,67 0,39 

Блаце 92,3 4,3 3,1 0,3 36,8 17,6 14,6 1,3 0,9 23,3 21,1 45,0 5,01 5,4 0,2 

Житорађа 94,2 3,6 2,0 0,2 36,5 19,0 10,5 0,9 0,2 28,2 26,4 40,0 2,9 2,0 0,4 

Куршумлија 92,5 3,8 3,3 0,4 33,9 22,2 14,6 1,2 1,2 18,6 26,7 44,8 4,3 5,5 0,1 

Прокупље 87,6 5,9 5,7 0,8 27,2 22,1 19,3 2,3 1,7 16,3 22,7 47,1 6,1 7,1 0,5 

извор: Израчунато на основу резултата пописа 1961., 1981. и 2011. године, 
документација Републичког завода 



52 
 

Укупан удео становништва Топличког округа без школске спреме и са 
незавршеном основном школом 1961. год. износио је 90,6%, а 2011. год. 19,9%. На 
основу података пописа, може се закључити да је у периоду од 1961. до 1981. год. 
дошло до знатног смањења удела ових лица у укупној популацији, па је према попису 
из 1981. год. удео ових лица износио 31,7%. У наредном посматраном периоду ова 
категорија лица и даље опада у укупној популацији, и 2011. год. тај удео износи 19,9%.  

У читавом посматраном периоду се повећава број лица са завршеном основном 
и средњом школом. Према подацима пописа из 1961. год. удео лица са завршеном 
основном школом износи 4,8%, тј. 4,1% са завршеном средњом школом. И у наредном 
пописном периоду забележен је пораст броја лица са завршеном основном и средњом 
школом. Према подацима пописа из 1981. год. удео лица са завршеном основном 
школом у укупном становништву износио је 20,9%, а са завршеном средњом школом 
16,1%. Према подацима последњег пописа удео лица са средњим образовањем достиже 
највишу вредност у посматраном периоду и то 45,10%.  

Слична тенденција је присутна и код лица са вишим и високим образовањем. На 
почетку посматраног периода, удео ових лица износио је 0,5%. У наредном пописном 
периоду забележен је пораст на 2,9%, да би према подацима последњег пописа, удео 
лица са вишим и високим образовањем у укупној популацији износио 10,7%.  

Посматрано по општнама Округа, запажа се да су све општине имале изузетно 
висок проценат лица  без школске спреме или са незавршеним основним образовањем. 
Удео ових лица кретао се од 87,6% на територији општине Прокупље до 94,2% на 
територији општине Житорађа.  

Код категорије становништва са завршеном основном и средњом школом, као и 
са вишим и високим образовањем, присутно је стално повећање њиховог удела од 
1961. до 2011. год.  

Према подацима пописа из 1961. год. удео лица са завршеном основном и 
средњом школом креће се од 5,6% у општини Житорађа, до 11,6% у општини 
Прокупље. У односу на 1961. год. према последњем попису из 2011. год.запажа се да је 
дошло до значајнијих промена код ових категорија становништва, који се огледају у 
знатном повећању њиховог удела у укупном становништву. Тако се удео ових лица 
према попису из 2011. год. креће од 66,1% у општини Блаце до 71,5% у општини 
Куршумлија.  

Категорија лица са вишим и високим образовањем 1961. год. највеће учешће 
имала је на територији општине Прокупље 0,8%. Последњи попис је забележио 
повећање удела ове категорије у свим општинама. 
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8. ДОМАЋИНСТВА 

''Под домаћинством се подразумева свака породица или заједница људи чији 
чланови станују и троше своје приходе за подмиривање основних животних потреба, 
као и свако лице које живи само или станује са другим лицима са којима троши 
заједнички своје приходе. Домаћинства су најмање социоекономске скупине људи у 
оквиру које становништво живи, привређује и репродукује се''. (Кицошев С., 
Голубовић П. 2004.) 

Породица представља основну људску заједницу родитеља и деце или као 
биолошко-социјална заједница. Она се заснива на брачном односу супружника и 
крвном сродству родитеља и њихове деце. 

После Другог светског рата започет је процес трансформације домаћинстава. 
Ове промене се огледају у повећању броја домаћинстава, услед пораста броја 
становника, али и распада до тада патријархалних породичних организација унутар 
једног домаћинства, трансфера пољопривредног становништва у непољопривредне 
делатности, миграцијама становништва из села у градове, променама у социо-
професионалном саставу становништва и слично.  

Упоредо са порастом домаћинстава текао је процес опадања величине 
домаћинстава, представљен просечним бројем чланова и промене у структури 
домаћинстава. Данашње домаћинство чини нуклеарна породица коју чине родитељи и 
деца. 

На мењање типа организације домаћинстава у великој мери утицали су 
модернизација друштва, повећање животног стандарда и слично. С друге стране, 
промене настале у просечној величини домаћинства имале су утицаја и на промене 
њихових економских карактеристика.  

 

8.1 Број и просечна величина домаћинстава 

 

Према попису из 2002. год. број домаћинстава у Топличком округу износио је 
33.937, што је за 9.805 више него по резултатима пописа из 1948. год. Најинтензивнији 
пораст броја домаћинстава остварен је у међупописном периоду од 1961. до 1971. год. 
када је њихов укупан број повећан за 3.550. Све до 1981. год. уочава се тенденција 
повећања броја домаћинстава на нивоу Округа. Након тога долази до опадања броја 
домаћинстава.  

Слична тенденција јавља се и на нивоу општина. Број домаћинстава је у свим 
општинама растао до 1981. год. осим у општини Житорађа, где је број домаћинстава 
растао до 1991. год.  
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У периоду од 1948. до 2011. год. највећи пораст броја домаћинстава, посматрано 
по општинама забележено је на територији општине Прокупље и Житорађа. Најмањи 
пораст забележен је на територији општине Блаце, с обзиром да је реч о општини са 
најнижом стопом наталитета, далеко одмаклим процесом старења.  

Табела 34. Промена броја домаћинстава у општинама Топличког округа од 1948. до 
2011. године  

  
1948. 

 
1953. 

 
1961. 

 
1971. 

 
1981. 

 
1991. 

 
2002. 

 
2011. 

Пораст-опадање  
1948-2011. 

Топлички 
округ 

24.132 26.178 29.541 33.091 35.526 34.891 33.937 31.184 7.052    

Блаце 3.991 4.356 4.821 5.141 5.342 5.098 4.978 4.225 234 

Житорађа 3.181 3.596 4.229 4.881 5.229 5.441 5.234 4.736 1.555 

Куршумлија 5.919 6.290 6.852 7.526 8.149 7.711 7.747 7.104 1.185 

Прокупље 11.041 11.936 13.639 15.543 16.806 16.641 16.415 15.119 4.078 

извор: Израчунато на основу резултата пописа за поједине године, документација 
Републичког завода 

Упоредо са порастом броја домаћинстава текао је процес смањења просечног 
броја чланова по домаћинству. Тако је просечан број чланова 1948. год. износио 5,86 а 
према попису из 2011. год. тај број је смањен на 2,93.  

 

Табела 35. Просечна величина домаћинстава у периоду од 1948. до 2011. год.  

 1948. 1953. 1961. 1971. 1981. 1991. 2002. 2011. 
Топлички 
округ 

5,86 5,71 4,78 3,91 3,43 3,20 3,00 2,93 

Блаце 5,93 5,65 4,58 3,76 3,25 3,08 2,82 2,76
Житорађа 6,68 6,24 5,22 4,35 3,96 3,59 3,52 3,46 
Куршумлија 6,30 6,32 5,38 4,21 3,39 3,06 2,81 2,70 
Прокупље 5,37 5,25 4,40 3,69 3,35 3,18 2,99 2,93 
извор: Израчунато на основу резултата пописа за поједине године, документација 

Републичког завода 

Посматрано по општинама такође се уочава интензивно смањење величине 
домаћинства. По попису из 1948. год. просечан број чланова по домаћинству по 
општинама креће се од 5-6 чланова, са изузетком општине Житорађа (6,68).  

Према попису из 2002. год. просечан број чланова по општинама креће се од 
2,81 у општини Куршумлија до 3,52 у општини Житорађа.  

Што се тиче резултата последњег пописа, просечан број чланова по општинама 
је највећи на територији општине Житорађа, где износи 3,46, а најнижи је на 
територији општине Куршумлија 2,70. 

Процес пораста броја домаћинстава и смањење просечне величине домаћинства 
прате и промене у структури домаћинстава према броју чланова. Ове промене се 
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манифестују кроз повећање удела малочланих и истовременог смањења удела 
вишечланих домаћинстава у њиховом укупном броју.  

Табела 36. Структура домаћинстава према броју чланова 1961. године 

 Домаћинства 
са 1 

чланом 
са 2 
члана 

са 3 
члана 

са 4 
члана 

са 5 
чланова 

са 6 
чланова 

са 7 
чланова  

са 8 и више 
чланова 

Топлички 
округ 

6,3 11,0 13,2 18,3 17,5 13,4 8,8 11,5 

Блаце 6,0 11,5 14,0 18,9 20,1 13,4 7,7 8,4 
Житорађа 3,2 7,3 12,2 18,8 17,3 16,1 10,9 14,2 
Куршумлија 6,0 9,3 10,3 14,6 15,9 13,3 11,1 19,5 
Прокупље 7,5 12,7 14,7 19,9 17,5 12,7 7,4 6,6 

извор: Израчунато на основу резултата пописа 1961. године, документација 
Републичког завода 

 

Табела 37. Структура домаћинстава према броју чланова 2002. године 

 Домаћинства 
са 1 

чланом 
са 2 
члана 

са 3 
члана 

са 4 
члана 

са 5 
чланова 

са 6 
чланова 

са 7 
чланова 

са 8 и више 
чланова 

Топлички 
округ 

20,1 27,3 15,5 19,3 9,0 5,9 1,8 1,0 

Блаце 23,8 29,8 14,7 15,1 8,6 5,6 1,7 0,7 

Житорађа 14,3 25,3 14,2 15,5 11,7 12,5 4,2 2,2 

Куршумлија 22,2 28,7 15,7 20,2 8,2 3,5 0,9 0,5 

Прокупље  19,9 26,5 16,0 21,4 8,7 5,1 1,5 0,9 

 извор: Израчунато на основу резултата пописа 2011.године, документација 
Републичког завода 

Према подацима пописа из 1961. године, на подручју Топличког округа, највећи 
је удео домаћинстава са четири члана (18,3), са пет (17,5) и са шест чланова (13,4). 
Према подацима пописа из 2002. год. може се уочити да је дошло до крупних промена 
у структури домаћинстава. Највећи удео имају домаћинства са два члана (27,3), са 
једним чланом (20,1) и са четири члана (19,3).  
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ЗАКЉУЧАК 

 

Савремени демографски развој у општинама Топличког округа, као и у Округу 
у целини прате крупне промене у кретању укупног становништва, природном и 
механичком кретању становништва, у структурама, промене у броју, величини и 
структури домаћинстава и породица.  

У периоду од 1948-2011. године број становника Топличког округа је смањен са 
141.502 на 91.754 становника. Посматрано по општинама, највеће смањење броја 
становника имале су општине Куршумлија и Прокупље.  

Смањење броја становника на простору Топличког округа, утицало је на 
разлике у густини насељености. Општа густина насељености на простору Топличког 
округа је упола мања од густине насељености Републике Србије, и износи 41,12 
ст./km². У периоду од 1948. до 2011. год. густина насељености је смањена за 22 ст./km². 
Највећу густину насељености, посматрано по општинама имале су Прокупље 58,52 
ст./km² и Блаце 57,05 ст./km².  

У истраживању природног кретања становништва, уочено је костантно опадање 
стопе наталитета, повећање стопе морталитета и пад природног прираштаја, како по 
општинама тако и на нивоу читавог Округа.  

Као последица смањења стопе наталитета и пораста стопе морталитета, јављју 
се изузетно ниске стопе природног прираштаја. На нивоу Окрга негативне вредности 
природног прирштаја забележене су периоду од 1981. до 1991. год. и износе -0,8‰. 
Једино је у општини Блаце још седамдесетих година забележена негативна стопа 
природног прираштаја (-0,1‰). Овакве ниске стопе природног прираштаја, последица 
су интензивних емиграција становништва, али и поремећаја старосне структуре 
становништва.  

Приликом проучавања миграција анализирани су узроци ових кретања, као и 
промене узроковане њиховим деловањем. Миграциони салдо негативан је у свим 
општинама Округа. Уочено је, да су на простору Топличког округа заступљене 
интензивне миграције на релацији село-град, као и унутар општина Округа. Топлички 
округ је пре свега емиграционо подручје, што је последица промена у кретању укупног 
становништва, природном кретању, старосној и економској структури становништва.  

Што се тиче структура становништва, посебна пажња посвећена је полној, 
старосној, економској и образовној структури становништва.  

У анализи полне структуре становништва на нивоу Округа, запажа се 
константно повећање коефицијента маскулинитета у периоду од 1961. до 2011. године. 
На нивоу Округа бројност мушке у укупној популацији највећи је у старосној групи од 
0-19. Најнижи коефицијент маскулинитета је у старосној групи 60 и више година.  
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У оквиру старосне структуре становништва дошло је до значајнијих промена, 
преко смањења удела младог и повећања удела старог становништва у укупној 
популацији. Посматрано у целини, становништво Топличког округа захваћено је 
процесом демографког старења.   

Анализом економске структуре становништва, обрађене су карактеристике 
становништва према активности и активно становништво према делатности. 
Анализирајући укупно становништво Топличког округа, уочава се да у периоду од 
1961. до 2011. год. опада удео активног и издржаваног лица, а расте удео лица са 
личним приходима. У анализи активног становништва према делатности, уочено је 
константно опадање активних у примарном сектору уз истовремено повећање 
активних у секундарном и терцијарном сектору.  

Што се тиче образовне структуре, анализом становништва према писмености 
долазимо до података који указују на опадање удела неписмених у укупној популацији 
у периоду од 1961-2011. год. с тим што је удео неписмених жена далеко већи него код 
мушкараца. Код анализе школске спреме, уочено је повећање лица са завршеном 
основном и средњом школом  и високим образовањем и смањење удела лица без 
завршене основне школе или са непотпуним основним образовањем.  

У периоду од 1948. до 2011. год. уочава се константно повећање броја 
домаћинстава, како на нивоу Округа, тако и по општинама. С друге стране, просечан 
број чланова по домаћинству опада, што директно доводи до промене у структури 
домаћинстава.  

Све испољене демографске тенденције по опшинама Топличког округа, 
представљају велики проблем који захтева адекватан научни третман, као и 
ангажовање државе у спровођењу мера популационе политике у циљу нешто боље 
демографске будућности.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



58 
 

ЛИТЕРАТУРА 

 

1. Гавриловић Љ., Дукић Д. (2002.): Реке Србије, Завод за уџбенике и наставна 
средства,  Београд 

2. Кицошев С., Голубовић П. (2004.): Геодемографија, Универзитет у Нишу, ПМФ, 
Ниш 

3. Крстић В. (2007.): Становништво југоисточне Србије-компаративна студија 
демографског развитка, Завод за урбанизам, Ниш 

4. Марковић Ј. (1966.): Географске области СФРЈ, Завод за издавање уџбеника 
Социјалистичке Републике Југославије, Београд 

5. Марковић Ј., Павловић М. (1995.): Географске регије Југославије, Београд 
6. Петровић Д., Манојловић П. (2004.): Геоморфологија, Универзитет у Београду, 

Географски факултет, Београд 
7. Рудић В. (1978.): Становништво Топлице, Српска академија наука и уметности, 

Етнографски институт, Београд 
8. Републички завод за статистику (2013.): Економска активност подаци по 

општинама и насељима, књига 7, Београд 
9. Републички завод за статистику (2003.): Делатност и пол активног станоништва 

које обавља занимањепрема подацима пописа 2002., књига 6, Београд 
10. Републички завод за статистику (2013.): Школска спрема, писменост и 

компјутерска писменост по подацима по општинама и насељима, књига 3, 
Београд 

11. Републички завод за статистику (2013.): Мигранти, подаци по општинама и 
насељима, књига 9,  Београд 

12. Републички завод за статистику (2012.): Активност и пол подаци по општинама 
и насељима, Београд 

13. Републички завод за статистику (2012.): Попис становништва, домаћинстава и 
станова 2011. у Републици Србији, Београд 

14. www.sh.wikipedia.org    
15. www.sr.wikipedia.org 
16. www.prolombanja.org 
17. www.panacomp.net 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



59 
 

БИОГРАФИЈА 

 

Јована Стојановић, рођена у Нишу, 13.08.1988. године. Основну школу ''Ћеле 
кула'' завршила 2003. године, а средњу Трговинску школу у Нишу 2007. године.  

Исте године уписује основне академске студије на Природно-математичком 
факултету у Нишу, на департману за географију, смер географ.  

Основне академске студије завршила 2011. године и исте уписује мастер 
студије.  

 


