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УВОД 

 

Општина Бабушница припада Пиротском округу који се налази у југоисточној 

Србији. Други назив за општину је Лужница, а њен гравитациони центар је Бабушница, 

која је  лоцирана у средишњем делу котлине. На релативно малом простору Лужничке 

котлине и њеног обода показују се велике разлике не само у геолошкм саставу већ и у 

тектонском склопу. Овако велике разлике јављају се као последица сучељавања 

Источне зоне млађих веначних планина и старе, резистентне Родопске масе. Клима је 

са одликама умерено-континенталног климата. 

Тешко се може наћи овако мала котлина са овако бројним хидролошким 

проблемима: са најгушћом хидрографском мрежом међу котлинама источне Србије, 

али водом најсиромашнија од свих котлина у источној Србији. То је последица њеног 

геолошког састава и рељефа, али не и падавина. Хидролошке карактеристике 

Лужничке котлине су: епигенетске клисуре, понорнице и крашка врела. 

Рељеф Лужничке котлине уопште не погодује стварању тла, јер су планинске 

стране стрме (од кречњачких стена), док је котлинска раван дисецирана великим 

бројем речних долина. Лужница нема више својих лугова, а као успомена остао је по 

неки усамљени стогодишњи храст лужњак. У последњих стотинак година дно котлине 

је скоро потпуно обешумљено, док је последњих деценија шумски покривач сведен на 

једну трећину, па водотоци због тога пресушују. Теку често после летњих пљускова 

када постају бујице. Ерозија тла и клижење земљишта стварају велике проблеме, 

захватајући све веће површине, како на водонепропустним стенама тако и на 

кречњачким површинама. 

Након упзнавања са географским положајем и физичко-географским 

карактеристикма у првом делу Мастер рада, други део Мастер рада чине детаљне 

анализе демографских промена у насељима у другој половини XX  и почетком XXI 

века. Почевши од најстаријих трагова насељености па све до погледа у будућност 

(пројекција становништва); бавио сам се истраживањем: броја становника и њиховог 

територијалног размештаја, природног и механичког кретања становништва, 

нупцијалитета и диворцијалитета, насељима, структурама становништва и 

домаћинствима. Користећи притом различите врсте метода: анализу, синтезу, 

дескрипцију, компилацију, компарацију и статистичку методу. 

Проблеми проистекли из демографске транзиције су комплексни и 

вишедимензионални, дугорочно акумулирани и данас су, због пражњења села, један од 

негативних фактора развоја не само Бабушнице већ и целе југоисточне Србије. Ова 

општина је типичан пример за све општине које су, због потпуно занемарене 

популационе политике, данас у крајње незавидном положају. Кретање укупног броја 

становника је више деценија било под јаким утицајем исељавања. Слабљење 

репродуктивног контингента, услед миграционих кретања, је утицало и на слабљење 
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биорепродуктивних процеса. Континуиране емиграције оставиле су дугорочне 

последице, јер су млади и радноактивни одлазили, што је утицало не само на укупан 

број становника него и на природно кретање и структуре становништва. Изразита 

депопулација сеоских, брдско-планинских и пограничних подручја данас се веома 

тешко може зауставити, а још теже преокренути.  

У овом Mастер раду су приказане главне карактеристике демографских токова, 

кроз анализу пописних података на општинском нивоу и прикупљених података на 

терену. На основу датих демографских карактеристика указано је на кључне проблеме 

и тенденције на простору ове општине. Општину од шездесетих година карактерише 

осетан пад становништва, а од тада се јавља процес депопулације на сеоском подручју, 

који је у складу са датим (неравномерним) трендовима развоја, пресудно утицао на 

развој становништва, па у том склопу и на промене старосне структуре становништва. 

Процес старења становништва повратно се одражавао на целокупан процес, 

смањивањем фертилитета смањивала се репродукција становништва, истовремено се 

повећавао проценат старачких домаћинстава са низом социјалних и других проблема 

који одатле долазе (на пример, повећавање радно неспособног становништва, што 

успорава развој општине у целини). Из обављеног истраживања види се да 

демографску масу сеоских насеља општина углавном чини старо становништво. Број 

младих у радно способних  је у опадању, тако да подмлатка за обављање 

пољопривредних и других радова нема. Способне ране снаге је генерално мало. Због 

тога је у овoj општини нужна друштвена помоћ селу, односно стимулисање 

пољопривредне и друге производње на селу, или у појединим сеоским центрима, чиме 

би се зауставило одливање радне снаге и помогло ревитализацији ових општина. У 

Бабушничкој општини последњим пописом забележен је надрастичнији пад 

становништва. За протеклих пет деценија општина Бабушница изгубила је две трећине 

становника, а великом броју села прети потпуно нестајање са демографске карте. 
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1. Географски положај, границе и величина општине Бабушница 

 

Општина Бабушница се налази у југоисточној Србији и припада Пиротском 

округу. У брдско-планинском је пределу који захвата Лужничку котлину, део 

Звоначког краја и горње Заплање на површини од 529 км². Како се на њеној територији  

налази изворишни део реке Лужнице, у географском погледу простор ове општине 

(нарочито средишни) се назива једним именом Лужница.            

 

 

 

                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слика 1: Регионални положај општине Бабушница 

Извор: Динић Н. 

 

Граничи се са територијама општина: Димитровград (према истоку), Пирот (са 

севера), Бела Паланка (са севера и северозапада), Гаџин Хан (са запада), Власотинце и 

Црна Трава (са југа). Изласком на границу према Бугарској (у дужини од 16 км) 

сврстава се у групу пограничних општина. Седиште општине је Бабушница, а чини је 

још 52 села. 
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Бабушничка општина протеже се лужничком котлином, између Старе планине 

(на истоку), Суве планине (на западу), Влашке планина (на североистоку) , Руја (на 

југу) и Големог Стола, где доминира крашки рељеф и неповољна географска 

конфигурација, па зато спада у ред брдско-планинских подручја. Река Лужница ствара 

Лужничку котлину која у северозападном нижем делу има надморску висину између 

470 и 520 метара, а југоисточном вишем од 560-650 метара. Бабушница се налази на 

485 метара надморске висине. Најниже насеље је лоцирано на 365 m (Велико  

Боњинце), а највише на 1000–1200м  (Вучи  Дел).   

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

Слика 2: Положај општине Бабушница према суседним општинама 

Извор: http://www.babusnica.rs/ 

 

Бабушница се налази на магистралном путу М-9 од Лесковца преко Власотинца 

према Пироту, који повезује аутопут Е-75 (ка југу Европе) и аутопут Е-80 (ка истоку 

Европе). Удаљена је 65 км југоисточно од Ниша, 25 км југозападно од Пирота, 23 км  

југоисточно  од  Беле  Паланке, 55 км североисточно од Лесковца и 30 км од српско-

бугарске  границе. Бабушница је још повезана регионалним путевима ка Белој 

Паланци, Гаџином Хану (кроз Заплање) и српско-бугарској граници (преко  Звонца).                                           
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2. Физичко-географске карактеристике 

 

Лужничка котлина је последња потолина у склопу Источне зоне млађих 

веначних планина. Са три стране опкољена је венцима кречњачких иланина, док је 

према југо-истоку затварају кристаласти шкриљци висије Крајишта и Руј планине. На 

овом простору долази до сутока Источне зоне младих веначних планина и старе 

Родопске (Српско-македонске) масе. 

 

2.1. Рељеф 

 

Лужничка котлина се у основи пружа, као и планински венци који је окружују, 

иравцем СЗ-ЈИ. Дужина котлине у том правцу, од превоја Бежишко ждрело, који је 

одваја од Коритничке котлине, до преседлине Пресека,  развођа према Знепољској 

котлини, износи око 29 км, док јој највећа ширина износи око 9 км. Југозападни оквир 

и обод Лужничке котлине представља издужени венац Суве планине. Почевши од 

простране и високе површи Валожја (1420 м) планински венац се сужава и полако тоне 

према југоистоку, кањонској сутесци Ждрело и долини реке Лужнице. Даље према 

југоистоку наставља се венац Лужничких планина, који се од клисуре Лужнице, 

ступњевито пење све до Големог виса (1451 м). Североисточни оквир и обод котлине 

чине планински венац Шљивовичког виса и на југоистоку, Влашка планина (1 239 ). 

Овако топографски ограничена Лужничка котлина захвата површину од око 330 км², 

док је хидролошки слив Лужнице, због одступања хидролошког од топографског 

развођа, знатно већи (Петровић Ј. Б., 1999.). 

 Лужничка котлина је најплића потолина у овој области. Средња висина дна је 

на око 540 м, највиша у Источној зони млађих веначних планина. Са планинског венца 

југозападног обода само три врха имају висину изнад 1 500 м: Рубовице (1519 м), 

Големог равништа (1552 м) и Големог врха (1533 м), и сви се дижу са површи Валожја. 

На Лужничким планинама  су врхови знатно нижи, а само Големи (Црни) врх (1461 м) 

прелази 1400 м. Два врха која прелазе висину од 1200 м на североисточном ободу 

котлине су: Шљивовички вис (1256 м) и Големи стол (1 239 м). Од 330 км² укупне 

површине котлине, око 72% лежи на висинама испод 800 м, а 28% је изнад ових 

висина. 

Захваљујући геолошком саставу, првенствено дна, а мање југоисточном ободу, 

Лужничка котлина је најмање “кршевита” потолина у источној Србији. У геолошкој 

грађи ове котлине и њеног обода кречњачке стене учествују са око 28%, док су остало, 

свих 72%, вододржљиве стене палеозоика, мезозоика и кенозоика. Највеће 

распрострањење имају најмлађи, језерски седименти; старији изграђују дно вишег, 

југоисточног, а млађи нижег, северозападног дела дна котлине, уз чије се стране пењу 

до знатних висина. У геолошкој грађи обода котлине знатног учешћа имају и 
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мезозојске, флишне стене док се на разореном билу Влашке планине показују 

палеозојске творевине. Лужничка котлина није “кршевита” али се, ипак, на њеном 

планинском ободу, изграђеном од кречњачких стена, јављају површински и крашки 

подземни облици; значајне просторе захватају области без површинског отицања. Од 

посебног је значаја чињеница да је Лужничка котлина, у својој еволуцији, прошла кроз 

две језерске фазе, старију крајем палеогена, и млађу крајем неогена. Зато језерски 

седименти припадају различитим групама. И док су трагови акумулације остали на дну 

котлине, а само мали део однет, ерозиони абразиони рељеф највећим делом је 

уништен, млађим тектонским покретима или денудацијом (Петровић Ј. Б., 1999.). 

 

 

 

Слика 3: Ортофото снимак општине Бабушница                                                             

Извор: http://www.geosrbija.rs/ 
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У Лужничкој котлини присутна је велика разноврсност стена које учествују у 

геолошком саставу, како по старости тако и по структури. Велике разлике у геолошком 

саставу највидљивије су североисточном и југозападном планинском ободу котлине. 

Влашке планине највећим делом представљају североисточни обод котлине, а у 

геолошкој грађи учествују: стене старијег и млађег палеозоика и мезозојских 

седимената и творевине креде (аптски и баремски седименти). У југозападном 

планинском венацу кији је једноставније геолошке грађе, плеозојске стене нису 

заступљене, а нема ни тријаски седимената. На ободу Лужничке котлине венац Суве 

планине састављен је од отривских и валендиских стена. Лужничке планине су 

највећим делом састављене од јурских и кредних флишних стена, док се на развођу 

према сливу Јерме јављају и палеозојске творевине. Појава магматских стена које 

учествују у геолошкој грађи употпунјује велику разноликост југозападног обода 

котлине. 

Вулканска активност пратила је тектонске покрете на простору Лужничке 

котлине. Значајни пробоји андезита и дацита јављају се дуж југозападног обода 

котлине, почевши од клисуре Лужнице па све до Големог виса. Започели су после 

таложења јурских, флишних седимената, а настављени и током олигоцена, о чему 

сведоче туфови сталожени заједно са осталим језерским седиментима. Тектонска 

активност започела је крајем креде, а настављена је у терцијару, да би свој максимум 

достигла у олигомиоцену, почетком неогена. Снажни потисци долазили су са 

југозапада, са простора резидентне Српско-македонске масе, потискујући млађе 

геолошке структуре према североистоку. Миоценским тектонским покретима 

захваћени су и језерски седименти олигоцена на дну котлине. Због отпора старијих, 

резистентних маса на североистоку, које су се нашле на правцу њиховог кретања, 

долази до образовања више антиклинала и синклинала, секундарних набора, од 

полеглих и загњурених до усправних и косих бора, и, што је од изузетног значаја за 

унутарњи планински венац, навлака. Тектонски покрети, првенствено радијални, 

везани су за одређене дислокације представљене раседима или раседним зонама, 

рупутима. Главне тектонске дислокације у области Лужничке котлине имају правац 

СЗ-ЈИ. За постанак тектонске потолине од не мањег су значаја и попречни раседи, 

истина мањих димснзија. Главне тектонске дислокације су регионалног карактера. Дуж 

североисточног обода то је Коритничко-Лужничко-Знепољска раседна зона. Заплањски 

сноп раседа прати југозападне одсеке Суве планине, до клисуре Лужнице, а даље, 

према југоистоку, долину реке Мурговице и североисточне падине Лужничких 

планина. Од значаја је и трећа тектонска дислокација која прати југозападни обод 

Кортничке котлине и Лужничке само до Љуберађског ждрела. На овом простору он се 

пресеца са Заплањским раседом (Петровић Ј. Б., 1999.). 

Услед заједничког деловања радијалних и тангенцијалних покрета на простору 

Лужничке котлине, створене су посебне целине у тектонском рељефу, Лужничка 

потолина  и планински венци: Суве планине, Лужничких планина, Шљивовичког виса 

и Влашке планине. 
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2.1.1. Лужничка потолина 

 

Лужничка котлина је посебна тектонска целина створена у старој Кортничко-

Лужничко-Знепљској удолини. Она је у постолигоцену рашчлањена на више 

самосталних јединица. Поред Лужничке у њој су образоване још две котлине, 

Кортничка на северозпаду и Знепољска на југоистоку. Лужничка котлина је испуњена 

дебелим терцијарним наслагама 

Заједно са Кортничком на северозападу, Лужничка котлина је најстарија 

потолина у источни Србији. Знепољска котлина на југоистоку, само својим западним 

делом, припада старој ологоценској потолини. Снажни радијални покрети  су  

директно условили стварање дубоке регионалне потолине. Истовремено праћени и 

тангенцијалним покретима захватили су планине на југозападу и планински венац 

Шљивовичког врха и Влашке планине на североистоку. У образовању тектонског 

рељефа на овим просторима друга фаза започела је постолигоценским тектонским 

покретима. Овим покретима захваћена је и моћна серија олигоценских језерских 

наслага. Радијални покрети условили су образовање две засебне потолине на дну 

олигоценог језера. Па су тако створене Лужничка потолина у централном и 

Коритничка у северозападном делу. Док је Знепољска котлина образована знатно 

касније флувиоденудационим процесима.  

 

2.1.2. Сува планина 

 

Сува планина представља југозападни обод Лужничке котлине на дужини од 12 

км, са највишим врхом Големо равниште (1552 м). Сува палнина је ограничена са 

југозапада дубоким Заплањским ровом (дужине око 40 км). Сува палнина представља 

сложену антиклиналу. На овом простору велике ширине сучељавају се Родопске 

планине са Сувом планином.  

Образовање Суве планине започело је посткретацејским орогенетским 

циклусима. То је кречњачка планина али њено језгро чине палеозојске стене, 

карбонски шкриљци и пермски, црвени пешчари. Језгро планинске антиклинале 

откривено је у њеном северозападном делу, у изворишном облику Црвене реке. Тај део 

антиклинале је разривен и подељен на два планинска венца. Црвени пешчари 

откривени су и на Заплањској страни планине, док их на Лужничкој покривају 

кречњачке стене. Главни тектонски покрети, који су захватили све формације које 

улазе у састав Суве планине, извршени су после таложења мезозојске фације 

седимената (Петровић Ј. Б., 1999.). 

Велика кречњачка антиклинала Суве планине припада кретацејској формацији и 

изборана је секундарним борама. Све су боре, због потиска са југозапада, полегле 

према североистоку. Тачан број бора није утврђен али их има више, како усправних 



Природно - математички факултет Ниш 

11 
 

тако и полеглих. Извесно је да слојеви југозападног крила антиклинале падају ка 

југозападу, а источног према североистоку. Потисак који је долазио са југозапада, од 

стране кристаласте масе Селичевице, Бабичке горе и Крушевице, није изазвао само 

убирање већ и значајна хоризонтална кретања (Петковић  К., 1930). 

 

2.1.3. Лужничке планине 

 

Лужничке планине се простиру од клисуре Лужнице до Големог камена. Оне 

обухватају југозападни обод Лужничке котлине. Ове планине тектонски представљају 

природни наставак сложене и велике антиклинале Суве планине. У погледу геолошког 

састава оне се  много разликују. Разлика у геолошком саставу се одражава и на рељеф 

јер је на Сувој планини развијен крашки, а на Лужничким флувиоденудациони рељеф. 

Лужничке планине  пружају се правцем СЗ-ЈИ, баш као и сви планински венци 

који уоквирују котлину. Ограничене су двема дубоким клисурастим долинама, 

Мурговице на североистоку и Тегошнице на југозападу. Планински венац који се 

пружа је дугачак око 12 км, са највећом ширином од око 8 км. Постепено се пење 

идући према југоистоку. Са развођа се дижу заравњени врхови: Чукуља (1022 м), Равне 

орнице (1091 м), Говедарника (1232 м), Таламбаса (1255 м), Кусог дела (1255 м), Чуке 

(1315 м) и Големог врха (1461 м). 

Геолошки састав Лужничких планина веома је једноставан, и сведен само на две 

врсте стена. Главну масу планине чине јурски и кретацејски флишни седименти, а по 

њиховом североисточном ободу јављају се и мањи пробоји магматских стена 

представљених андезитима и дацитима. Подинске стене нису на овом простору 

откривене, а од мезозојских седимената недостају читаве кречњачке серије јуре и 

креде. То је и основни разлог да Лужничке планине буду издвојене као самостална 

геолошка јединица. Венац Лужничких планина представља природни наставак 

антиклинале Суве планине па је, према томе, образован у току истих орогенетских 

циклуса. Постоје, међутим, и одређене неподударности. Лужничке планине су само са 

североисточне стране огрђене раседом, који је демонстриран вулканским стенама. На 

другој сграни оне се непосредно наслањају на кристаласту масу Крајишта, од које су 

одвојене клисуром реке Тегошнице. Заплањски расед, који Суву планину прати дуж 

југозападног обода, раздваја Лужничку потолину од Лужничких планина. Ове 

чињенице наводе на закључак да су Лужничке планине настале знатно раније, пре 

таложења кречњачке серије, а да су “алпску тектонску структуру” попримиле касније, 

у време стварања антиклинале Суве планине, односно, током посткретациских 

убирања. Лужничке планине су једине у окружењу Лужничке котлине на којима није 

заступљен крашки рељеф (Петровић Ј. Б., 1999.). 
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2.1.4. Планински венац Шљивовичког виса 

 

Планински венци Шљивовичког виса и Кусовранска антиклинала Влаше 

планине  раздвајају Лужничко-коритничку удолину од композитне долине Нишаве. 

Планински венац Шљивовичког врха на дужини од око 5 км ограђује Лужничку 

котлину са североистока. На потезу од кречњачке греде Ждрело, на северозападу до 

преседлине Мртвило, на југоистоку планински венац чини североисточну  границу 

према Лужничкој котлини. Ова кречњачка антиклинала, дугачка око 24 км, издигнута 

је и убрана између Коритничко-лужничког снопа раседа на југозападу и Нишавског 

раседа на североистоку. Планински венци Шљивовичког врха (1256 м) и Голаша (960 

м), спуштају се стрмим падинама, местимично са вертикалним одсецима према 

Лужничкој котлини. 

 

2.1.5. Влашка планина 

 

Влашка планина заузима највећи део североисточног обода Лужничке котлине, 

од Мртвила до превоја Пресеке. Представља наставак планинског венца Шљивовичког 

врха, сложену антиклиналу издигнуту  и убрану између Лужничке потолине на 

југозападу и Пиротске на североистоку. Њени планински венци дугачки су око 14 км, 

са највећом ширином од око 7 км, и највишим врхом Големим столом (1239 м). 

У тектонском склопу Влашке планине иадвајају се два кречњачка венца и 

планинско било састављено од палеозојских стена. Североисточно крило Кусовранске 

антиклинале, ширине око 4 км изграђено је од кречњака. Југозападно крило 

антиклинале представља дугачка кречњачка греда Големог стола, чија ширина не 

прелази 1,2 км. Између два кречњачка крила нлази се разорено било антиклинале 

изграђено од палеозојских стена, првенствено карбонских шкриљаца и пермских 

црвених пешчара. Теме разорене антиклинале Влашке планине, дужине преко 7 км и 

ширине до 3 км, лежи на висинама од 1000 до 1050 м, са највишим Мачковим висом од 

1127 м. Сложена антиклинала Влашке (Кусовранске) планине настала је вишеструким 

убирањем. Најпре су убрани карбонски шкриљци преко којих дискордантно леже 

пермски пешчари. У другој фази убрани су и пермски седименти. Најзад, у 

посткретацејским убирањима и навлачењима, биле су захваћене и мезозојске стене 

(Петровић Ј. Б., 1999.). 
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2.1.6. Подземни крашки рељеф 

 

Подземни крашки рељеф је слабо развијен на кречњачким планинама које 

окружују Лужничку котлину, као последица одсуства река понорница и самородних 

подземних крашких токова. Познатије и значајније пећине изградили су два подземна 

тока, понорнице Ракош чесме и самородног подземног крашког тока Љуберађских 

врела. Подземни ток Ракош чесме је истицао из Бежишке пећине пре него што су 

његови подземни канали спуштени у веће дубине, из којих сада избија Бежишко врело. 

На вертикалним странама Љуберађског ждрела налазе се отвори више поткапина и 

уских, непроходних пећинских канала. Врелска пећина је типична речна  и у њој се 

непосредно после отвора јавља сифонско језеро дубине око 1,6 м. Поред Бежишке и 

Врелске пећине треба поменути још Изворску пећину и пећину у Прибамици. Јаме су 

бројније од пећина, али још увек неистражене. Јаме се јављају најчешће на Валожју и у 

скаршћеним долинама Суве планине. Неке од тих јама су: Пропас (изнад Бежишке 

пећине уз скаршћену долину Буковице), Провалија и Рубовица (у ујугоисточном делу 

Валожја), јама у Големом равништу (на истоименој ували – површ Валожја), јама у 

Барачковом делу ( на кречњачкој заравни Шљивовичког венца). 

 

2.2. Климатска обележја 

 

Климатске особености  Лужничке котлине су у директној вези са географским 

положајем и надморском висином. Лужничка котлина заузима централно место на 

Балканском полуострву па је зато она подједнако удаљена од свих мора, као извора 

влажних ваздушних маса, која окружују овај југоисгочни део Европе. Клима је са 

одликама умерено - континенталног климата. У једном делу године се осећају и 

медитерански утицаји, а планински у другом делу године. Јесење падавине су веће, а 

зима је дужа. 

Са југозападне стране котлине за 200 м виши венац Суве планине спречава 

влажне ваздушне масе које се крећу из тог правца. На супротној, североисточној 

страни дно Лужничке котлине није заштићено од продора сувих и хладних ваздушних 

маса из тог правца,  због ниског планинског окружења. Због оваквог планинског 

окружења зимске средње месечне температуре ниже су за око 2°C, док су падавине 

мање за око 150 мм, у односу на суседну Белопаланачку и Пиротску котлину.  

На климатске прилике у знатној мери утиче велика обешумљеност, на 

Шљивовичком планинском венцу 70% , а на Влашкој и Сувој планини до 45%. Што 

првенствено утиче на загревање различитих стенских маса, а преко њих на 

температуру ваздуха, као и  на висину испаравања и што је веома значајно на стање 

подземних и површинских вода.  
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2.2.1. Температура ваздуха 

 

За анализу температуре ваздуха коришћени су подаци  хидрометеоролошког 

завода, средњих месечних и средњих годишњих температура ваздуха у Бабушници, за 

25 огодишљи период, од 1961. до 1985. године, које показују следеће вредности: 

Табела 1: Средње месечне и годишње вредности температуара 

 у периоду од 1961. до 1985. године 

Месеци  ј  ф  м  а  м  ј  ј  а  с  о  н  д  г 

  t (°C) -2,1 0,7 5,1 10,3 14,8 17,4 18,8 18,8 15,2 6,2 5,0 3,4 9,6 

Извор: (Петровић Ј. Б., 1999.). 

Лужничка котлина је најхладнија од свих котлина у источној Србији  са 

средњом месечном јануарском температуром ваздуха од -2,1°C. Томе иду у прилог 

максималне температуре ваздуха које су ниже од 19°C, као и средња годишња 

температура мања од 10°C. Интересантно је и то да два летња месеца јули и август 

имају исте средње месечне температуре од 18,8°C. 

Упоређивање десетогодишњих интервала у периоду од 1961. до 1985. године 

добија се детаљнији приказ тока температуре који показују знатне разлике између 

најтоплијих и најхладнијих година. 

Табела 2: Средње месечне и годишње вредности температуара по декадама 

 у периоду од 1961. до 1985. године 

Месеци ј ф м а м ј ј а с о н д г 

1961-70 -2,1 0,1 4,1 12,0 15,0 17,5 19,5 19,7 15,9 10,9 6,8 -2,0 9,8 

1971-80 -2,6 -1,8 5,9 9,3 14,2 17,3 18,5 18,2 14,1 9,4 4,6 3,6 8,5 

1980-85 -1,4 -1,2 5,3 9,6 13,2 17,4 18,5 18,5 15,6 10,9 3,5 1,9 9,2 

Извор: (Петровић Ј. Б., 1999.). 

Средње годишње температуре ваздуха између прве и друге декаде показују 

разлику која износи 1,3°C. Карактеристично је да у првој топлијој декади два месеца, 

јануар (-2,1°C) и децембар (-2,0°C) имају негативне температуре, док у другој декади 

само јануар има негативну средњу месечну температуру (-2,6°C). Јулске и августовске 

температуре су у првој декади више за 1-1,5°C од температуре истих месеци у другој 

декади.  

Средње годишње температуре ваздуха по декадама не показују велике разлике, 

иако нису ни занемарљиве. Најхладнија година у току 25-огодишњих мерења била је 

1980. са средњом годишњом температуром од 8,5°C, а најтоплија 1966. година са 

годишњим температурним билансом од 10,6°C. Најнижа средња месечна температура 
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измерена је у јануару 1963. године и износила је -5,7°C, а најтоплији јануар био је 1971. 

године са температуром од 2,5°C. Највишу средњу месечну температуру од 20,7°C 

имао је јули 1965. године, док се најнижа, од свега 17,6°C јавља у истом месецу 1969. 

године (Петровић Ј. Б., 1999.). 

Према подацима из метеоролошког годишњака за 2010. годину  који је 

састављен  на основу климатолошких  мерења и осматрања  на мерним станицама у 

три термина: 7, 14 и 21 сат по локалном времену имамо следеће податке температуре 

ваздуха у табели 3 за Бабушницу. 

Табела 3: Климатолошки подаци температуре ваздуха за 2010. годину 

Месец ј ф м а м ј ј а с о н д г 

мах 4,1 6,5 12,1 16,9 22,1 26,0 28,1 30,4 23,6 15,0 16,9 6,0 17,4 

мин -4,4 -2,3 1,3 6,8 10,1 13,9 15,6 15,2 9,2 3,9 3,4 -4,2 5,8 

амп 8,5 8,9 10,8 10,2 12,0 12,1 12,5 15,1 14,4 11,1 13,4 10,2 11,6 

7 -3,4 -1,1 2,4 8,5 12,8 17,2 18,4 17,3 11,1 5,3 5,3 -2,2 7,7 

14 3,4 5,8 11,5 16,3 21,3 25,0 27,4 29,2 23,0 14,6 16,1 5,2 16,6 

21 -0,3 1,4 6,1 10,4 14,4 18,7 20,1 21,2 15,0 7,8 7,2 -0,4 10,2 

ср -0,2 1,9 6,5 11,4 15,8 19,9 21,6 22,2 16,0 8,9 9,0 0,6 11,2 

Извор: РХЗ,  Метеоролошки годишњак 1. климатолошки подаци 2010., Београд 2011. 

Анализирајући податке из табеле 3 долазимо до чињеница да је најтоплији 

месец био август, са средњом температуром (22,2°C), а такође и са највишом 

температурном амплитудом од 15,1°C, уз апсолутни максимум од 30,4°C и минимум од 

15,2 °C. Једино је јануар иамо негативну средњу температуру од -0,2°C. Ако упоредимо 

средње вредности температура из 2010. године са истим за ранији  период од 1961. до 

1985. године долазимо да закључака да је 2010. година знатно толија, на шта указује и 

средња годишња температура од 11,2°C, уз разлику од 1,6°C. 

 

2.2.2. Ветар 

 

У Бабушници досад нису вршена осматрања и мерења ветрова. Резултати за 

правац и јачину ветрова на метеоролошкој станици у Власотинцу показали су да 

највећу учесталост имају ветрови из источног правца 186‰. Са обзиром да је река 

Лужница највећа притока слива Власине можемо рећи да је лужнички крај доста 

ветровит. 
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Источни, “лужнички ветар”, најчешће дува у зимској половини године. То је сув 

ветар који повећава испаравање и снижава температуре ваздуха. Ветар из западног 

правца, назван “моравац” има честину 109‰. Западни ветар је део општег струјања 

ваздушних маса са запада и југозапада на исток и североисток, који континенталној 

Европи доносе падавине. Преко југоисточног дела Србије овај ветар има претежно 

правац ЈЗ-СИ; на правац ових ветрова испречио се, у склопу Лужничке котлине, 

издужени, високи венац Суве планине. Тишине чине 435‰. У највишем делу слива, 

коме припада и Лужничка котлина, односно њен југозападни обод, Сува планина и 

Лужничке планине, највећу учесталост има северозападни ветар (255‰) који је влажан 

и доноси падавине. Малу али веома значајну учесталост у Лужничкој котлини има 

југоисточни ветар који дува са Крајишта и Власине. Јавља се крајем зиме и почетком 

пролећа, а има све особине фена. “Развигор” утиче на нагло топљење снега и 

покретање вегетације (Петровић Ј. Б., 1999.). 

 

2.2.3. Облачност 

 

Облачност је условљена општим кретањем ваздушних континенталних маса. 

Лужничкој котлини  повећану облачност  доносе влажни ветрови са запада и 

југозапада. Они немају велику честину и скоро са су по учесталости изједначени са 

ветровима који дувају из источног правца , али су најчешћи у току јесени и почетком 

зиме. Суви северни и североисточни ветрови у другој половини зиме смањују 

облачност.  

За потпланинске котлине југоисточне Србије од посебног је значаја и летња 

облачност, њена појава и трајање. У котлинама које леже у североисточној подгорини 

Суве планине, Белопалначкој, Коритничкој и Лужничкој, летња краткотрајна 

облачност скоро је свакодневна појава. Са загрејаног, често и прегрејаног оголићеног 

дна котлине, покрену се снажне ваздушне масе уз планинске стране (Петровић Ј. Б., 

1999.). 

Према подацима из метеоролошког годишњака за 2010. годину  који је 

састављен  на основу климатолошких  мерења и осматрања  на мерним станицама у 

три термина: 7, 14 и 21 сат по локалном времену имамо следеће податке облачности у 

десетинама у табели 4 за Бабушницу. 
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Табела 4: Климатолошки подаци облачности у десетинама за 2010. годину 

Месец ј ф м а м ј ј а с о н д г 

7 8,5 8,3 6,8 6,3 6,6 5,5 5,0 4,4 6,2 8,2 7,4 8,3 6,8 

14 6,6 8,0 6,4 6,6 6,8 5,6 5,6 3,4 5,2 7,3 5,0 6,7 6,1 

21 7,9 8,3 5,6 5,9 4,1 4,9 3,9 2,0 4,4 7,1 5,6 6,2 5,5 

ср 7,7 8,2 6,3 6,2 5,8 5,3 4,8 3,3 5,3 7,5 6,0 7,0 6,1 

Извор: РХЗ,  Метеоролошки годишњак 1. климатолошки подаци 2010., Београд 2011. 

Према подацима из табеле 4 средња годишња облачност за 2010. годину у 

Бабушници је 6,1 десетина. У зимским месецима, када је облачност највећа, 

покривеност неба облацима креће се од 7 до 8,2 десетина. Најмања облачност је у 

летњим месецима јули (4,8) и август (3,3). Највећа облачност за све месеце у години 

бележи се у раним преподневним сатима, па се постепено смањује ка вечерњем 

поподневном времену.  

2.2.4. Падавине 

 

Лужничка котлина  прима знатно веће годишње количине атмосферских 

падавина у односу на суседну Белопаланачку и Пиротску. Разлог за то је што њено дно 

лежи на већој надморској висини. Сува паланина је штити од влажних ваздушних маса 

па тако она добија  мање падавина од суседне Власотиначке (Лесковачке) котлине. 

Истакнути венац Суве планине усправан је на правац западних влажних ваздушних 

маса које у ове области долазе из југозападног правца. Сува планина се понаша као 

климатски модификатор који условљава појаву знатно мањих годишњих количина 

падавина у котлинама које леже у североисточној подгорини. 

На основу података у периоду од 1952. до 1986. године, може се закључивати о 

кишнијим и сушнијим интервалима. Мање или веће разлике средњих месечних и 

средњих годишњих падавина показују се при анализама петогодишњих, 

десетогодишњих и петнаестогодишњих периода мерења. 

Табела 5: Преглед кретања средњих месечних и годишњих падавина на киишомерној 

станици у Бабушници, у периоду од 1952. до 1986. године 

Године   ј   ф   м   а   м   ј   ј   а   с   о   н   д   г 

1952-67 48 49 46 56 60 57 50 35 37 46 69 60 631 

1961/70 56 59 46 55 68 88 70 39 33 36 71 71 692 

1971/80 44 36 51 55 95 78 60 42 68 60 63 46 708 

1981/86 49 42 47 42 50 62 63 52 43 30 73 45 598 

1952/86 49 46 47 52 68 72 60 42 45 43 69 55 657 

Извор: (Петровић Ј. Б., 1999.). 
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Према подацима из табеле 5  који приказују 35-огодишњи период мерења на 

кишомерној станици у Бабушници, падавине се у Лужничкој котлини повећавају све до 

1980. године. Тек у последњем петогодишњем периоду оне су знатно смањене. У 

првом 15-огодишњем периоду падавине су релативно мање, у односу на прву декаду за 

61 мм, а другу за 77 мм. Максималне падавине излучују се у јуну и новембру, а 

минималне у августу и октобру. 

Падавине на дну Лужничке котлине, према мерењима кишомерне станице у 

Бабушници, у периоду од 1961. до 1986. године, показују знатна средња месечна 

одступања. Највише падавина, чак 183 мм, било је у јануару 1963. године, док у 

октобру 1969. године није пала ни кап кише. У овако дугом периоду мерења падавина 

издвајају се и екстремне године у односу на њихове средње годишње вредности. 

Најкишнија година је била 1970, када је на кишомерној станици Бабушница измерено 

чак 839 мм, а најсушнија 1984. година са свега 483 мм падавина, док разлика износи 

356 мм. Сушне године се у просеку јављају сваке четврте године.  Снежне падавине на 

планинама које окружују Лужничку котлину почињу средином новембра, а престају 

средином марта. На дну котлине снежне падавине се јављају у свим зимским месецима, 

али се у децембру и фебруару најчешће излучују заједно са суснежицом и кишом. 

Снежни покривач у Бабушници траје до 64 дана, на висинама од 1000 м, 1200 м до 100 

дана, а на Валожју, на висинама преко 1300 м и 120 дана (Петровић Ј. Б., 1999.). 

Према подацима из метеоролошког годишњака за 2010. годину  који је 

састављен  на основу климатолошких  мерења и осматрања  на мерним станицама 

имамо следеће податке падавина  у табели 6 за Бабушницу. 

Табела 6: Климатолошки подаци падавина (мм) и снега (цм) у 2010. години;                

1) у - укупни снежни покривач, 2) н - нови снежни покривач 

Месец ј ф м а м ј ј а с о н д г 

сума 77,4 114,9 78,7 79,7 99,6 127,9 60,7 25,4 27 95,4 95,2 114 995,9 

мах 25,6 28,2 20,0 16,8 27,0 32,8 21,3 16,4 12,4 20,4 26,6 22,8 32,8 

дан 3 24 28 20 16 21 21 8 5 20 23 4 16 

снег-у 7 7 8 - - - - - - - - 3 6 

снег-н 4 6 5 - - - - - - - - 1 4 

Извор: РХЗ,  Метеоролошки годишњак 1. климатолошки подаци 2010., Београд 2011. 

На основу података из табеле 6 видимо да је 2010. година била изузетно 

кишовита за општину Бабушница. Иако се подаци из једне године не могу упоредити 

са ранијм 35-огодишњим периодом, они указују на екстремне вредности, битну 

разлику према периоду од 1952. до 1986. године. Сви месеци изузев августа и 

септембра имају знатно више падавина. Јун је најкишовитији са чак 127,9 мм, а у марту 

је киша падала 28 дана. Годишња количина падавина од  995,9 мм је досада највиша 
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(ако изузнемо падавине од 1987. до 2009.године, јер не поседујем те податке), јер је 

претходна најкишнија година била 1970. када је измерено 839 мм. Снежни покривач се 

знатно мање задржао у односу на раније периоде мерења.   

 

2.3. Хидролошка обележја 

 

У току плеистоцена на дну Лужничке котлине образована су три речна басена: 

басени сливова Мурговице, Лужнице и Врелска (Коритничке) реке. Дно Лужничке 

котлине одводњавају три реке: Лужница, Мурговица и Коритничка река. Развођа 

између сливова ових река налазе се на дну котлине и представљена су ниским гредама 

изграђеним од најмлађих језерских седимената. Водама најбогатија притока Власине је 

река Лужница. 

Лужничка котлина има најгушћу хидрографску мрежу међу котлинама источне 

Србије, али је водом најсиромашнија од свих котлина у источној Србији. То је 

последица њеног геолошког састава и рељефа, а не падавина. Све њене реке пресушују. 

Током целе године тече само Лужница, али тек од Љуберађе. Њен сталан ток у доњем 

делу одржавају Љуберађска врела која избијају на почетку клисуре. Лужница у 

Клисури прими воде подземног тока са Суве планине које избијају на јаким врелима и 

Врелске (Коритничке) реке коју храни стално Бежишко врело. Воде ових крашких 

врела највећим делом долазе са крашке површи Валожја (на Сувој планини), која не 

припада топографском сливу Лужнице. Са друге стране котлине су: Камбелевачка река 

и Балван поток, које су притоке Мурговице и Лужнице. Оне постају од више потока 

који извиру на разореном билу Влашке планине, али североисточно од високог 

кречњачког гребена Стола, који чини топографско развође. Својим изворишним 

челенкама ове реке су зашле дубоко у слив суседне реке Нишаве. Из котлине воде 

отичу у два речна слива, нишавски и власински, Коритничком реком и Лужницом. 

Ракош чесма и река Мурговица су две класичне понорнице. Ракош чесма се 

јавља у истоименој ували на површи Валожја. Извире под Трештен врхом, а увире на 

другој страни увале. После тока од око 5 км воде понорнице избијају на Бежишком 

врелу. Вода Мурговице избија у кањонском делу клисуре Лужничке реке, дуж леве 

обале. Подземне везе ових понорница са врелима потврђене су бојењем. Епигенетске 

клисуре су карактеристика Лужничке котлине, поред понорница и крашких врела. 

Епигенетску клисуру имају следеће реке: Мурговица, Валнишка, Раљинска, Врелска 

(Коритничка) и сутеска Камбелевачке реке.  
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2.3.1. Крашка врела 

 

Лужничка врела избијају где је “река пресекла кретацејске кречњаке, који су 

крајњи југоисточни изданци велике кречњачке антиклинале Суве планине. Они овде 

тону, и покривају их друге формације. Како су слојеви нагнути од планине ка реци 

Лужници тј. ка југу природно је што на овом месту избија велика водена издан, за коју 

скупља воду цела централна кречњачка зона карста Суве планине. Вода избија на 

неколико врела и даје главну количину воде реци Љуберађи” (Петковић  К., 1930.).  

Према истраживањима Чедомира Милића у изворишту  Љуберађских врела се 

јавља 11 извора. Њих чине  гравитациони и асцедентни извори на излазу из сутеске 

Ждело, који избијају на странама корита Лужнице, али се јављају и по самом дну. 

Бежишко врело је типично ободско врело које извире у крајњем северозападном делу 

Лужничке котлине. Бежишко врело се јавља скоро у висини алувијалне равни Врелске 

(Коритничке) реке на висини од 550 м. Врело Извор избија у врху кратке долине 

усечене између Брда (743 м) и Свираца, у вишем ободу Лужничке котлине. Вода Врела 

Извор се јавља на висини од 620 до 640 м у суподини источног крила Суве планине, 

североисточно од истакнутог Црног врха (1163 м) и спада у групу слабих крашких 

врела. Извор Врело избија у краткој долини Изворског потока  усеченог у 

североисточни обод Суве планине. Стални извори врела избијају из пукотина којима су 

испресецане кречњачке стене, а повремени истичу из сипарског матерјала. Врело Бигар 

избија на дну кањона Ждрело које је усекла Камбелевачка река, на висини од око 470 

м. Врело Бигар је типично пукотинско врело. 
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2.3.2. Површинске воде 

 

Лужничка котлина је водом  најсиромашнија од свих котлина у источној 

Србији. У њој су развијена два површинска слива, слив Лужнице (са Мурговицом) и 

слив Врелске (Коритничке реке), чије реке теку према суседним сливовима, Нишави и 

Власини. 

 

Слика 4: Приказ водотока на територији општине Бабушница 

Извор: Манић М. 
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Слив Лужнице развијен је на површини од око 310 км². Река Лужница је дугачка 

од извора изнад села Радошевца до ушћа у Власину, испод села Свођа, 38 км. Два 

изворишна крака реке Лужнице извиру у југозападном делу Влашке планине. Река 

Лужница на свом току прима следеће потоке: Калуђерски, Балван, Драгиначки, 

Братушевачки, Проваљенички, Изворски, Поток, Сурачевски и Горчиновски. Река 

Мурговица је највећа притока Лужнице, дугачка је 18,5 км, а наводно је добила назив 

по томе што је често мутна (мургава), због састава земљишта кроз које протиче ова 

река се и код малих киша замути. Мурговица постаје од од три изворишна крака који 

се састају код села Студене, а у Лужницу се улива у Љуберађском ерозионом 

проширењу. Мурговица за разлику од Лужнице пресушује у средњем делу долине, док 

се сталан водоток одржава у изворишту и непосредно пре ушћа. Мурговица на свом 

току прима следеће реке: Валнишку, Раљинску, Камбелевачку, Равну, Масуровску и 

Дубоку. 

Врелска река настаје од најјачег крашког извора у Лужничкој котлини. То је 

Бежишко врело, које избија у суподини Суве планине. Вода истиче из кречњака на 

висини од 550 м. Врело представља површински наставак понорнице Ракош чесме. 

После тока од 300 м Врелска река се састаје са Ресничком реком. Ресничка река 

представља дужи изворишни крак Коритничке реке, притоке Нишаве. Она постаје од 

слабог крашког извора, у селу Реснику,са извором на висини од око 620 м. 

Табела 7: Морфолошке карактеристике река на територији општине Бабушница 

Назив 
Висина      

извора 

Висина 

ушћа 

Дужина 

тока 

Укупан 

пад 
Слив 

Лужничка р. 780 м 455 м 16,5 км 325 м Лужнице 

Калуђерски п. 760 м 480 м 6,5 км 280 м Лужнице 

Балван п. 1090 м 465 м 8,5 км 525 м Лужнице 

Драгинички п. 620 м 530 м 2,5 км 90 м Лужнице 

Проваљенички п. 660 м 520 м 2,8 км 120 м Лужнице 

Изворски п. 660 м 510м 2,8 км 150 м Лужнице 

Мурговица р. 655 м 418 м 18,5 км 247 м Мурговице 

Валнишка р. 1120 м 590 м 6,5 км - Мурговице 

Раљинска р. 940 м 500 м 5,1 км 440 м Мурговице 

Камбелевачка р. 1020 м 470 м 12,0 км 550 м Мурговице 

Рајнска р. 1280 м 590 м 5,5 км 690 м Мурговице 

Равна р. 1200 м 580 м 5,0 км 620 м Мурговице 

Дубока р. 960 м 470 м 2,8 км 480 м Мурговице 

Масуровска р. 1230 м 490 м 4,5 км 740 м Мурговице 

Врелска р. 560 м 540 м 0,3 км 20 м Врелске 

Ресничка р. 620 м 540 м 2,8 км 80 м Врелске 

Шљивовички п. 620 м 540 м 1,5 км 80 м Врелске 

Извор: (Петровић Ј. Б., 1999.). 
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2.4. Педолошке и вегетацијске особености 

 

Рељеф Лужничке котлине уопште не погодује стварању тла, јер су планинске 

стране стрме (од кречњачких стена), док је котлинска раван дисецирана великим 

бројем речних долина. Заравњене површине се јављају само на уским речним терасама 

и у уским алувијалним равнима. Слабо везано земљиште се скуља према суподини, а 

расквашено водама оно и клизи образујући урвине. Ерозију тла подстичу и пљусковите 

летње падавине после којих набујају токови, односећи преостало земљиште. На појаву 

урвина и убрзане ерозије тла утицало је и велико обешумљавање започето још крајем 

IXX века.  

Највеће површине у котлини, око 35% од укупне територије, покрива 

карбонатно-песковито-иловасти алувијум. Ово земљиште развијено је на најмлађим, 

језерским седиментима и њиховим преталоженим алувијалним фракцијама. Слабо 

везано и растресито добро упија воду, али је и брзо губи испарењем. На падинама се 

јављају скелетоидна земљишта, док су у речним, ерозионим проширењима она 

представљена млађим типовима тла. У долинама десних притока Мурговице, 

изграђеним у старијим језерским седиментима, ова су земљишта највише нападнута 

убрзаном ерозијом (Петровић Ј. Б., 1999.). 

На планинским странама Лужничке котлине зонално су распоређени различити 

типови земљишта. Ова земљишта имају различиту висину на присојним и осојним 

странама. Црвено земљиште представљено је појасима на висинама 900-1000 м. 

Планинска црница се јавља у појасу од 1000 до 1150 м на Влашкој планини и 

Лужничким планинама, а мање је заступљена на Сувој планини. На нижим падинама 

Лужничких планина се јавља зона оподзојеног земљишта на висинама од око 900 м, а 

такође га има у долинама десних притока Мурговице. Скелетно земљиште покрива 

велике површине, веће него у било којој котлини источне Србије. Јавља се на 

североисточном ободу котлине испод кречњачких одсека Големог стола, као и на 

разореном билу Влашке планине. 

Бројни путописци у својим путописима бележе да је Лужница била котлина 

лугова, под густим непроходним шумама, пуним разноврсне дивљачи. Крчење шума 

ради добијања пољопривредног земљишта започело је крајем IXX века, досељавањем 

становника са планинских подручја Крајине и Власине. Обешумљавање ових простора 

је даље настављено све до данашњих дана. Велике сече шума су биле: током изградње 

железничких пруга моравском и нишавском долином; за подграду у рударским јамама;  

за време Првог светског рата паљење од стране Бугара (око 4 500 хектара); као и током 

Другог светског рата. 

Према извештају Катастарске управе СО Бабушница за 1998. годину, биљне 

заједнице покривају следеће површине: пољопривредне површине 20 707 ха, оранице и 

баште 10 077 ха, пашњаци и ливаде 19 532 ха, шуме 19 039 ха. У Лужничкој колтини су 

заступљене различите шумске зајсднице: сладуна и цера (до 800 м), грабића са јавором 
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(300-1400 м), букове (400-1000 м), каспијског јавора и мечје леске (900-1000 м), букве 

са јелом (1100-1600 м). Занимљиво је да у селу Стол одлично успева секвоја. Познато 

је да у Америци неке секвоје могу да порасту и преко 100 метара. У селу Стол постоје 

две секвоје старости 25 година, пречника око 1 метар. За Лужничку котлину се може 

рећи да представља прави хербаријум лековитих трава, као и цела југоисточна Србија. 

Број лековитих трава прелази 100 јединица. Реликтне врсте флоре сачуване су на 

скровитијим местима, у дубоким клисурама и кањонима.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Природно - математички факултет Ниш 

25 
 

3. Најстарији трагови насељености 

 

Због погодних природних услова за људски живот, ова област је непрекидно 

настањена. Материјални трагови, малобројни писани извори, топономастика, као и 

народна  предања са реалном историјском основом указују на насељеност Лужнице у 

античко и српско средњовековно доба. Материјални трагови су представљени остацима 

римских  утврђења (кастела) на стратешки значајним местима. Ова места (у народу 

''Градишта'') евидентирана су: у атарима Горњег Крњина, Проваљеника и Ресника, на 

обронцима Црног врха (код пута за Ракош), на Сувој планини, као и у атарима 

Остатовице. Трагови римске насеобине Могилке налазе се у атару Стрелца, где је 1906. 

године пронађена комплетна римска војна опрема, а трагови градића се и данас могу 

видети. По предању се код Камбелевца налазио римски војни полигон – Campus belle. 

Поред ових остаци  античких утврђења нађени су и у атарима: Студене (место Кале), 

Врела (место Цртава),  Црвене Јабуке, Извора, Дучевца и Грнчара. На античку 

насељеност указују и ''латинска гробља'' у атарима Малог Боњинца, Модре Стене, 

Богдановца, Грнчара и Драгинца. Остаци ''латинских  ковачница''  пронађени су код 

Богдановца и Валниша;  рударске и топионичарске делатности код Црвене Јабуке и 

Звонца (где је земљотрес уништио насеобински комплекс, па је касније формирана 

Звоначка  бања). Лековити извори Звоначке Бање били су познати људима од давнина. 

У овој бањи у античко доба извори су били каптирани, а на месту данашње бање 

постојало је насеље. Од римских бањских насеља приликом раскопавања терена 1903. 

године пронађени су разноврсни остаци материјалне културе. Откривено је више 

старих римских базена, патос у једном од њих, једна спомен плоча, остаци цркве и 

многи римски новци. За време цара Душана и непосредно после његове смрти, овај крај 

је био у саставу српске средњовековне државе. Локалитети  из српског средњовековног 

доба налазе се у атарима Радошевца (утврђење на Градишту из прве половине XII века)  

и Звонца (Асаново кале, првобитни назив Јасенов град). 

Већина  данашњих насеља постојала је током турског периода, о чему сведоче 

материјални трагови, усмена предања мештана да су оснивачки родови досељени у том 

периоду. Са турском окупацијом постојећа насеља укључена су у спахијске поседе. Као  

турски  читлуци су формирана данашња насеља: Александрово, Бабушница и   

Камбелевац. Њихови су оснивачи били чифлик-сахибије Везул, Абдула и Камбер; по 

којима  добијају првобитне називе: Везулин Чифлик (до 1890), Абдулин Чифлик 

(Абдулино) и Камберов Чифлик остаци куле на месту Башча. Остаци турских кула  

нађени су и у селима Завидинце (код махале Тропшине и на месту Гогула) и 

Радошевац (локалитет Исмајилова кула). Млађа насеља формирана у позном периоду  

турске владавине су Берин извор и Доњи Стрижевац (основан поред турског хана на 

путу за Пирот, пресељавањем домаћинстава из Горњег Стрижевца). У овом периоду 

долази до миграције становништва и промене локације појединих  насеља; због 
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страдања од Турака (Богдановац, Горчинци,  Кијевац, Ракита и др.) и епидемије куге 

1834/35. (нпр. Бабушница, Дучевац). 

Општина Бабушница формирана је 1889. године када је донет Закон о 

општинама који је предвиђао општинску самоуправу (мисли се на среску општину) 

која може имати најмање 200 пореских глава. То је довело до дељења већих јединица 

на мање општине. На територији среза Лужница (данашња територија општине 

Бабушница) почетком 20. века дошло је до повећања броја општина са коначним 

бројем од 29 општина које је насељавало више од 40 000 становника. Након Другог 

светског рата и још једног прегруписавања среских општина између суседних среских 

области, Лужнички срез од 1950. године броји 53 насеља која се и данас налазе у 

саставу општине Бабушница. Лужнички срез 1960. године постаје општина у саставу 

Нишког среза. Расформирањем срезова и формирањем међуопштинских регионалних 

заједница, општина Бабушница чини саставни део Нишког региона. 
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4. Број становника и територијални размештај становништва 

 

Иако кретање укупног броја становништва не објашњава све особености 

популације, оно на одређен, кумулативан начин показује шта се збива с њим. Другим 

речима, кретање (раст или опадање) укупног броја становништва открива да у тој 

популацији делују процеси који генерирају развој који, у крајњој линији, доводе до 

пораста или опадања становништва (Голубовић П., 1991.). 

Табела 8: Упоредни преглед броја становника у периоду од 1948. до 2011. године 

Година 1948. 1953. 1961. 1971. 1981. 1991. 2002. 2011. 

Пиротски 

округ 

160285 157360 145789 136008 127427 116926 105654 92479 

Општина 

Бабушница 

37532 37312 34316 29033 23872 19333 15734 12307 

Град 

Бабушница 

603 749 972 1668 2906 4270 4575 4601 

Сеоска 

насеља 

општине 

Бабушница 

36929 36563 33344 27365 20966 15063 11159 7706 

Извор: Републички завод за статистику (2014), подаци по насељима, књига 20 

Кретање укупног броја становника, у Пиротском округу и општини Бабушница 

од послератног периода до данашњих дана испољава тренд перманентног назадовања, 

што се види из претходне табеле 8. Једино насеље Бабушница као општински центар 

бележи другачију тенденцију кретања укупног броја становника, константно повећање 

становништва из деценије у деценију. Од пописа становништва од 1948. до 2011. 

године готово 8 пута је повећан  број становника (индекс 763), са 603 на 4601 

становника. Највећи пораст броја становника  је забележен од 1961. до 1981. (по 70% у 

сваком међупописном периоду), због проширивања обима производње и отварања 

нових погона. То је условило миграције  из околних неразвијених планинских села. 

Међутим, у последњем међупописном  периоду број становника Бабушнице је 

порастао изузетно мало, за свега 26 лица, што сведочи о великој кризи у којој се 

привреда нашла у последњих 20-ак година,  као и о исцрпљивању демографских 

ресурса околних сеоских насеља. Пад броја становника у сеоским насељима је био 

највећи од 1961. до 2011. године. У 52 села општине Бабушница становништво се од 

1948. до 2011. године смањило за скоро 80% (са 36 929 на 7 706). 
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Графикон 1: Промене броја становника у општини Бабушница                                                    

у другој половини XX и на почетку XXI века                                                                                                     

Извор: Израчунато на основу табеле 8 

 

Табела 9: Пад укупног броја становника у периоду                                                           

од 1948. до 2011. године у општини Бабушница 

1948/53 1953/61 1961/71 1971/81 1981/91 1991-2002 2002-2011 1948-2011  

- 220 -2996 -5283 -5161 -4539 -3599 -3427 -25225 

Извор: Израчунато на основу табеле 8 

 

У целокупном посматраном периоду од 1948. до 2011. године, као што се може 

видети на графикону 1 и табели 9, бележи се пад укупног броја становника. Највећи 

пад становника је забележен у међупописном периоду од 1961. до 1971. године (-5283 

становника), а скоро исто тако лоша је била и деценија  1971/81. (5161 становник 

мање). Најмањи пад броја становника је забележен у периоду од 1948-1953. године (-

220), али треба узети у обзир послератно стање и знатно краћи интервал пописа. У 

целокупном периоду је забележен пад броја становника за 25 225. 

У Пиротском округу ради се о опадању становништва у континуитету од пописа 

из 1948. до пописа из 2002. године. Села Пиротског округа, нарочито она удаљенија, 

врло су рано ушла у зону депопулације. Социолози и демографи су указивали да ће 

негативан популациони салдо бити брзо уочљив уколико се југоисток Србије новчано 

не помогне. Средства за развој привреде у овом простору јесу пристизала, али нису 
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помогла негативним миграционим тенденцијама. Становништво је напуштало села 

усмеравајући се, најпре, ка суседним административним центрима, и већ након пописа 

из 1963. године могло је да се увиди да минимални пораст становништва представља 

увод у депопулационе процесе (Наумовић М., Петковић Ј., 2011.). 

 

Табела 10: Пораст/опадање укупног становништва у периоду                                         

од 1948. до 2011. године, просечно годишње 

Година 
1948- 

1953. 

1953- 

1961. 

1961- 

1971. 

1971- 

1981. 

1981- 

1991. 

1991- 

2002. 

2002- 

2011. 

1948- 

2011. 

Пиротски округ -585 -1 446 -979 -858 -1 050 -919 -1 299 -1 034 

Општина 
Бабушница 

-44 -375 -528 -516 -453 -327 -381 -400 

Град Бабушница 29 28 70 124 136 28 3 63 

Сеоска насеља 
општине 
Бабушница 

-73 -402 -598 -640 -590 -355 -384 -464 

Извор: Израчунато на основу табеле 8 

 

Највећи просечни годишњи пад становништва у Пиротском округу забележен је 

у периоду од 1953. до 1961. године (-1 446), а у општини Бабушница у деценији 

1961/71. (-528). Само је град имао константан позитиван тренд, али у последњих 20 

година долази до знатног пада. 

 

Табела 11: Учешће урбане и руралне популације у укупном становништву          

општине Бабушница од 1948. до 2011. године 

Категорија 

популације 
1948. 1953. 1961. 1971. 1981. 1991. 2002. 2011. 

Урбана 1,6% 2% 2,8% 5,74% 12,2% 22% 29% 37,39% 

Рурална 98,4% 98% 97,2% 94,26% 87,8% 78% 71% 62,61% 

Извор: Израчунато на основу табеле 8 
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Графикон 2: Промене односа урбане и руралне популације у општини                  

Бабушница у периоду од 1948. до 2011. године                                                                                    

Извор: Израчунато на основу табеле 8 

 

На основу табеле 11 и графикона 2 можемо уочити доминантност руралне 

популације у односу на урбану и то за све године пописа. Учешће руралне популације 

у укупном броју становника општине је било највеће 1948. године (98,4%), а затим се 

постепено смањивало до 2011. године (62,61%). Насупрот томе број становника урбане 

популације је имао тенденцију раста до 2011. године (37,39%). 

Густина насељености исказује се бројем становника на 1 км², при чему су 

могући различити приступи у израчунавању. Уколико густину насељености исказујемо 

коефицијентом између укупног становништва и укупне географске површине онда је 

то аритметичка или општа густина насељености. Зависно од карактера и циљева 

истраживања, израчунавају се специфичне густине насељености, као што су густине 

насељености насељених делова географског простора, затим аграрна насељеност као 

коефицијент различитих категорија пољопривредног становништва и пољопривредних 

површина (Крстић В., 2007.). 

Табела 12: Кретање опште густине насељености у Пиротском округу                              

и општини Бабушница (ст/км²), од 1948. до 2011. године 

Година 1948. 1953. 1961. 1971. 1981. 1991. 2002. 2011. 

Пиротски округ ( ст/км²) 58,1 56,9 52,8 49,2 46,1 42,3 38,6 34,4 

Општина Бабушница ( ст/км²) 70,9 70,5 64,8 54,8 45,1 36,5 29,7 23,2 

Извор: (Крстић В., 2007.). 
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Према попису из 2011. године, на територији општине Бабушница (529 км²), 

живело је 12 307 становника, односно општа густина насељености износи 23,2 ст/км². 

Што је знатно ниже у поређењу са општом густином насељености Републике Србије 

која износи 92 ст/км². Ово се односи и на Пиротски округ у целини где је опадајућа 

густина насељености условљена општим падом броја становника. Пад укупног броја 

становника општине Бабушница условио је и промену у густини насељености. Највећа 

гистина насељености на територији општине Бабушница била је давне 1948. године 

70,9 ст/км². Са 23,2 ст/км² Бабушница припада општинама које су врло ретко насељене 

(до 30 ст/км²). У Бабушничкој општини општа густина насељености није уједначена на 

целој територији, знатно је већа густина насељености у самом граду него у сеоским 

насељима. 

Аграрна густина насељености је значајан демографски, али и економски 

показатељ развијености пољопривреде, а често и укупне привреде одређеног региона 

или земље у целини.  Аграрна пренасељеност подразумева неповољан однос 

пољопривредног становништва и пољопривредних површина, са низом економских, 

социјалних и демографских последица (низак ниво економске развијености и животног 

стандарда, емиграција и старење становништва са свим демографским и социјалним 

последицама које одатле проистичу). Србија је дуго била земља са претежно аграрним 

карактеристикама и аграрном пренасељеношћу. Привредни, а нарочито индустријски 

развој после Другог светског рата, посебно седамдесетих и осамдесетих година 20. 

века, битно је утицао на промене економских обележја становништва. Као директна 

последица процеса економске трансформације становништва (апсолутно опадање 

пољопривредног), променила се и пољопривредна густина насељености (Крстић В., 

2007). 

 

Табела 13: Аграрна густина насељености: 1971, 1991. и 2002. године 

 
Пољопривредно становништво на 
100 ха пољопривредне површине 

Пољопривредно становништво на 
100 ха ораничне површине 

Година 1971. 1991. 2002. 1971. 1991. 2002. 

Пиротски округ 43,9 14,9 3,7 101,2 45,2 11,7 

Бабушница 64,5 27,1 6,4 116,5 54,5 13,8 

Извор: (Крстић В., 2007.). 

 

Аграрна густина насељености има негативан тренд за посматрани период у 

Пиротском округу, а општина Бабушница је нешто изнад просека у односу на округ. 

На смањење аграрне густине насељености, која је била највећа 1971. године, утицао је 

привредни развитак, индустрализација, смањење броја становника и масовно 

пресељавање људи из сеоских крајева у градове.  
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Наведене промене (опадање) у броју становника манифестују се како у сфери 

природног тако и у сфери механичког кретања становништва. На њих је уицао 

комплекс развојних (економских, социјалних, културних и социопсихолошких) 

компоненти, са укупним деструктивним популационим дејством. 
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5. Природно кретање становништва 

 

Под природним кретањем становништва подразумева се промена укупног броја 

становника на једној територији услед деловања његове две основне компоненте: 

рађања, односно наталитета и умирања или морталитета. Разлика између наталитета и 

морталитета представља природни прираштај. Он може бити позитиван и негативан, 

односно природним путем број становника једне територије може да расте или опада. 

У случају да је наталитет већи од морталитета, тада имамо природни прираштај, а у 

супротном случају јавља се природни пад. Међутим, могућа је и ситуација да је рађање 

једнаку умирању, и у том случају имамо природну стагнацију или нулти природни 

прираштај. Природно кретање становништва доводи до промена код бројности и 

структуре неке популације. Те промене ублажавају ефекте проузроковане миграцијама, 

али и другим факторима, као што су епидемије, ратови, природне катастрофе 

(Кицошев С., Голубовић П., 2004.). 

Почетком  XX века Лужницу је карактерисао висок наталитет становништва са 

стопом између 40 и 50‰, мораталитет становништва је износио од 20 до 30‰, а стопа 

природног прираштаја 20‰. Опадање наталитета становништва Лужнице почиње 30-

их година прошлог века, као последица прихватања контроле рађања, са вредностима 

испод 30‰, што је у поређењу са другим крајевима Србије, био још увек висок 

наталитет. Морталитет у истом периоду опада и то интензивније од  наталитета, што 

условљава и виши ниво природног прираштаја, између 20 и 30‰. Драстичније опадање 

рађања карактеристично је за период након Другог светског рата, а пре свега од 60-их 

година XX века, када су стопе износиле 11–16‰. Стопе морталитета такође опадају у 

другој половини прошлог века, достижући најмање вредности од 7,5‰ средином 60-

их, да би се након тога вредност ове стопе константно  повећавала (Спасовски М., 

1981.). 

 

5.1. Наталитет 

 

Позитивна компонента природног кретања становништва која доводи до 

пораста бројности неке популације на одређеној територији јесте наталитет. Постоји 

читав низ фактора који посредно или непосредно, дугорочно или краткорочно, утичу 

на ниво наталитета. Они су сврстани у три групе:  

1) биолошки фактори, у које се убрајају: стерилитет (физиолошка неспособност 

учествовања у процесу репродукције становништва), фекондитет (физиолошка 

способност учествовања у репродукцији), полна и старосна структура 

становништва, просечна старост приликом склапања брака, наследне особине и 

многи други; 



Природно - математички факултет Ниш 

34 
 

2) социо-економски фактори, односно достигнути ниво индустријализације, 

деаграризације и урбанизације, степен економског развоја, економски услови за 

живот породице, ниво општег образовања и други; 

3) психолошки фактори, а овде се убрајају: жеља за потомством или њено 

непостојање, давање предности каријери, депресија, страх од порођаја, осећај 

способности за рађање (Кицошев С., Голубовић П., 2004.). 

Према годишњој стопи у светским мерама наталитет може бити: 

1. високи (виши од 25‰) 

2. средњи (15-25‰ ) 

3. ниски (мањи од 15‰). 

Табела 14: Број живорођене деце у периоду од 1963. до 2010. године 

Година 1963. 
1963- 

1970. 
1971. 

1971- 

1980. 
1981. 

1981- 

1990. 
1991. 

1991- 

2001. 
2002. 

2002- 

2010. 
2010. 

Пиротски 

округ 

2 205 15 182 1 618 15 892 1 306 12 967 1 073 10 597 812 6 595 630 

Општина 

Бабушница 

502 3 134 327 2 948 204 1 733 120 1 224 88 741 64 

Извор: Израчунато на основу података: РЗС (2012): Природно кретање 

становништва у Републици Србији 1961-2010; (Крстић В., 2007.). 

Број живорођене деце у општини Бабушница у периоду од 1963. до 2010. године 

имао је константну тенденцију опадања. Број живорођене деце 2010. године износио је 

само 64. Идентична ситуација је и за Пиротски округ у целини. 

 

Табела 15: Стопа наталитета у периоду од 1963. до 2010. године     

Година 1963. 
1963- 

1970. 
1971. 

1971- 

1980. 
1981. 

1981- 

1990. 
1991. 

1991- 

2001. 
2002. 

2002- 

2010. 
2010. 

Пиротски 

округ 

15,4 13,5 11,9 12,0 10,3 10,6 9,2 8,6 7,7 7,3 6,7 

Општина 

Бабушница 

15,2 12,5 11,3 11,1 8,7 8,0 6,2 6,3 5,6 5,8 5,0 

Извор: Израчунато на основу података: РЗС (2012): Природно кретање 

становништва у Републици Србији 1961-2010; (Крстић В., 2007.). 

Пиротски округ и општина Бабушница су на почетку посматраног периода 

имали сличну тенденцију кретања стопе наталитета. 1963. године стопа наталитета је 

готово иста, односно нешто изнад 15‰, што их је сврствало у зону средњег наталитета. 

Међутим то је трајало веома кратко јер је наталитет почео константно да опада па су се 

већ од 1971. године нашли у зони  ниског наталитета  (мањи од 15‰). Од 80-их година 

стопа наталитета се погоршава у општини Бабушница у односу на Пиротски округ, да 

би 2010. године износила 5‰. 
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Графикон 3: Стопа наталитета у периоду од 1963. до 2010. године                       

Извор: Израчунато на основу табеле 15 

 

Фертилитет или стопа фертилитета представља однос броја живорођене деце и 

контигента женског фертилно способног становништва у току једне године. 

Табела 16: Стопа фертилитета женског становништва у периоду                                     

од 1971. до 2002. године у општини Бабушница                                                                                               

1) ОСФ – општа стопа; 2) СУФ - стопа укупног фертилитета 

 
Општина 
Бабушница 

 
 

ОСФ 

Стопа фертилитета по старости жена 

До 15 

година 
15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50+ СУФ 

1971. 40,7 0,0 55,3 140,7 73,3 33,5 6,5 4,6 0 0,0 1,57 

1991. 36,7 0,0 58,6 119,1 46,1 37,9 7,6 7,1 0 0,0 1,38 

2002. 32,1 1,21 37,6 95,6 64,1 33,2 8,6 2,2 0 0 1,21 

Извор: (Крстић В., 2007.). 

У табели 16 су анализране стопе фертилитета према старости жена и стопа 

укупног фертилитета према прикупљеним подацима. Можемо рећи да су се општа 

стопа фертилитета и  стопа укупног фертилитета континуирано смањивале. На сваких 

1000 жена фертилног доба 1971. године родило се 40,7, а 2002. године 32,1 детета. У 

посматраном периоду дошло је до опадања фертилитета у млађим старосним групама  

као последица померање старосне границе ступања у брак. Из тих разлога је и стопа 

фертилитета жена старих од 25 до 39 година у извесном порасту. Највећа плодност, по 

подацима за 2002. годину постиже се у старосној групи 20-24 године (95,6‰), затим у 

групи од 25-29 година (64,1‰).  
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5.2. Морталитет 

 

Негативна компонента природног кретања становништва која доводи до 

смањења бројности неке популације на једној територији јесте морталитет. Различити 

биолошки, социо-економски и психолошки фактори утичу на ниво морталитета. Када 

је у питању утицај биолошких фактора он се испољава преко старосне структуре 

становништва. Образовни ниво становништва, достигнути ниво животног стандарда, 

али и здравствени услови у којима једна популација живи, представљају социо-

економске факторе. Што се тиче треће групе фактора, односно психолошких фактора, 

овде спадају различита стања човекове психе која доводе до једног вида морталитета, 

самоубиства (Кицошев С., Голубовић П., 2004.). 

Табела 17: Кретање броја умрлих и општа стопа морталитета                                           

у општини Бабушница, у периоду од 1963. до 2010. године 

Година 1963. 
1963- 

1970. 
1971. 

1971- 

1980. 
1981. 

1981- 

1990. 
1991. 

1991- 

2001. 
2002. 2002-2010. 2010. 

Број умрлих 
262 2 053 256 2 753 318 3 115 362 3 673 352 3 036 293 

Општа стопа 

морталитета 

7,9 8,2 8,9 10,3 13,5 14,3 18,8 19,1 22,5 23,8 23,1 

Извор: Израчунато на основу података: РЗС (2012): Природно кретање 

становништва у Републици Србији 1961-2010; (Крстић В., 2007.). 

Из табеле 17 и графикона 4 се види да општа стопа морталитета у општини 

Бабушница расте у континуитету за цео посматрани период од 1963. године (7,9‰), па 

све до 2010. године када је забележена највиша стопа морталитета (23,1‰). Висока 

општа стопа морталитета је последица биолошких фактора тј. неповољне старосне 

структуре становништва овог подручја. 

 

Графикон 4: Општа стопа морталитета у периоду од 1963. до 2010. године                       

Извор: Израчунато на основу табеле 17 
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У демографији се под појмом смртности одојчади подразумева учесталост 

умирања деце у првој години живота, а одојчетом се сматра дете до навршених 364 

дана. Интензитет смртности одојчади мери се стопом или коефицијентом смртности 

који представља однос броја умрле одојчади према броју живорођене деце у истом 

временском размаку, најчешће у току једне календарске године. Разликују се 3 

стадијума смртности одојчади према дужини трајања живота ембриона или одојчета: 

1) перинатални - смртност од 28. дана трудноће до 7. дана после рођења 

2) неонатални - смртност од 7. до 27. дана после рођења 

3) постенеонатални - смртност од 28. дана после порођаја до навршене прве 

године живота (Кицошев С., Голубовић П., 2004.). 

Табела 18: Смртност одојчади и стопе смртности одојчади                                                

у општини Бабушница, у периоду од 1963. до 2010. године 

Година 1963. 
1963- 

1970. 
1971. 

1971- 

1980. 
1981. 

1981- 

1990. 
1991. 

1991- 

2001. 
2002. 2002-2010. 2010. 

Смртност 

одојчади 

33 197 15 110 8 39 1 11 3 11 0 

Стопе 

смртности 

одојчади 

65,7 62,9 45,9 37,3 39,2 22,5 8,3 9,0 34,1 14,8 0 

Извор: Израчунато на основу података: РЗС (2012): Природно кретање 

становништва у Републици Србији 1961-2010; (Крстић В., 2007.). 

На основу табеле 18 можемо видети да је стопа смртности одојчади у општини 

Бабушница 1963. године била највећа (65,7‰), а након тога је у опадању. Међутим 

2002. године стопа смртности одојчади је порасла у односу на 1991. годину (8,3‰) и 

износила је 34,1‰. 2010. године није забележен ни један случај смртности одојчади, па 

је стога стопа смртности 0‰. 

 

5.3. Природни прираштај 

 

Природни прираштај представља разлику између броја рођених и броја умрлих 

на одређеном простору у одређеном временском периоду у оквиру једне популације. 

Према томе, природни прираштај је директно условљен наталитетом, односно 

морталитетом. Природни прираштај становништва може бити позитиван или 

негативан, односно број становника може природним путем да расте или опада. Који 

ће тип природног прираштаја бити карактеристичан за одређени временски период 

зависи од многобројних, међусобно повезаних фактора, који утичу на стопе наталитета 

са једне стране, и стопе морталитета са друге стране. Становништво код којег је 

заступљено једнако рађање и умирање има нулти прираштај или природну стагнацију. 
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Разликујемо четири типа природног прираштаја: 

 врло висок - преко 20‰ 

 висок - 15-19‰ 

 умерен - 5-14‰ 

 низак - испод 5‰ 

 

Табела 19: Природни прираштај и стопа природног прираштаја                                            

у општини Бабушница, у периоду од 1963. до 2010. године 

Година 1963. 
1963- 

1970. 
1971. 

1971- 

1980. 
1981. 

1981- 

1990. 
1991. 

1991- 

2001. 
2002. 2002-2010. 2010. 

Природни 

прираштај 

240 1 081 71 195 -114 -1 382 -242 -2 449 -264 2 295 -229 

Стопа 

природног 

прираштаја 

7,3 4,3 2,4 0,8 -4,8 -6,3 -12,6 -12,7 -16,9 -18,1 -18,0 

Извор: Израчунато на основу података: РЗС (2012): Природно кретање 

становништва у Републици Србији 1961-2010; (Крстић В., 2007.). 

У посматраном периоду на табели 19 и графикону 5 запажа се да је на 

територији општине Бабушница све до 70-их година 20. века стопа природног 

прираштаја била позитивна. Највиша стопа природног прираштаја забележена је 1963. 

и износи 7,3‰. Од 1981. године природни прираштај постаје негативан, тј морталитет 

има већу вредност од наталитета. Негативна тенденција се наставља све до 2010. 

године када достиже највишу негативну вредност за посматрани период од -18‰. 

Укупно становништво општине Бабушница се природним путем смањило за 2 295 

становника у периоду од 2002. до 2010. године, уз негативну стопу природног 

прираштаја од -18,1‰, док је стопа природног прираштаја за исти период у Републици 

Србији била -4,2‰. 

 

Графикон 5: Стопа природног прираштаја у периоду од 1963. до 2010. године                       

Извор: Израчунато на основу табеле 19 
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У Пиротском округу негативна стопа природног прираштаја је најдуже 

присутна у општини Бела Паланка (29 од укупно 38 година, односно 26 година у 

континуитету, од 1975-2001. године). Са приближно истим интензитетом расла је 

негативна стопа природног прираштаја и у општинама Бабушница и Димитровград, 

док је у општини Пирот природни прираштај био позитиван до 1983. године, мада са 

ниском стопом и слабим апсолутним ефектом. Природни прираштај у Пиротском 

округу је најнижи у оквиру југоисточне Србије, у периоду 1963-2001. година, са 

негативним апсолутним ефектом у општинама Бабушница, Бела Паланка и 

Димитровград (-7.430) и позитивним у општини Пирот (2.554), тако да је на нивоу 

округа остварено природно кретање становништва са вишком умрлих према броју 

живорођених од 4.876 (Крстић В., 2007). 

 

Табела 20: Насеља према броју живорођене деце у општини Бабушница,                        

у периоду од 1991. до 2000. године 

Укупан 

бр. насеља 

Број насеља са бројем живорођене деце 

Без 1 2 3 4 5 0-5 
6- 
10 

11- 
20 

21- 
30 

31- 
40 

41- 
50 

51+ 

53 4 3 5 1 3 2 18 7 12 9 4 1 2 

Извор: (Крстић В., 2007.). 

Према подацима у периоду од 1991. до 2000. године, од укупно 53 насеља 

општине Бабушница, 4 сеоских насеља су била без живорођених, а у 18 насеља је било 

до 5  живорођених. Само два насеља у општини имају број живорођених изнад 51 у 

овом периоду. Као последица оваквог стања јавља се низак природни прираштај. 

 

Табела 21: Насеља према апсолутном природном прираштају у општини Бабушница,  

у периоду од 1991. до 2000. године 

Укупан 

број 

насеља 

Број насеља са позитивним природним 

прираштајем 

Број насеља са негативним природним 

прираштајем 

свега до 5 ст. 6-10 11-20 21-50 51+ свега 
-1 до 

-5 

-6 до- 

10 

-11 до 

-20 

- 21 до 

-50 
-51+ 

53 1 0 0 0 0 1 52 0 0 8 26 18 

Извор: (Крстић В., 2007.). 

Према табели 21 у посматраном периоду од 1991. до 2000. године од укупно 53 

насеља у општини Бабушница, само је једно насеље имало позитиван природни 

прираштај и то преко 50 становника. Остала насеља у општини, њих 52, имају 

негативан природни прираштај. 



Природно - математички факултет Ниш 

40 
 

6. Нупцијалитет и диворцијалитет 

 

Како се највећи део процеса репродукције одвија унутар брачних заједница, 

битан фактор природног кретања становништва представља кретање броја склопљених 

бракова или нупцијалитет и разведених бракова, односно диворцијалитет (Кицошев С., 

Голубовић П., 2004.). 

Брак у најширем смислу представља везу између два лица супротног пола ради 

заједничког живота и стварања потомства. Као такав брак би представљао основу за 

формирање породице, а породица представља корен друшрва. 

Према брачном стању становништво можемо поделити у четири велике групе: 

o породично (ожењени и удате) 

o непородично (неожењени и неудати) 

o разведени 

o удовци и удовице 

 

Oпшта стопа нупцијалитета представља однос између укупног броја 

склопљених бракова у току једне године и броја становника средином те године, а 

општа стопа диворцијалитета представља однос између броја свих развода током једне 

календарске године и броја становника средином исте године. 

 

Табела 22: Број закључених бракова и стопа нупцијалитета у општини Бабушница,      

у периоду од 1963. до 2011. године 

 
Општина Бабушница 

Година 1963. 1971. 1981. 1991. 2001. 2011. 

Број закључених 

бракова 
254 265 153 82 64 49 

Стопа нупцијалитета 7,7 9,2 6,4 4,3 4,0 4,0 

Извор: Израчунато на основу података: РЗС (2012): Закључени и разведени          

бракови у Републици Србији, 2011; (Крстић В., 2007.). 

Подаци из табеле 22 у посматраном периоду од 1963. до 2011. године указују да 

су највећи број закључених бракова и општа стопа нупцијалитета били 1971. године. 

Од 1971. године када је општа стопа нупцијалитета била 9,2‰, долази до опадања, да 

би 2011. године износила 4 ‰, уз 49 склопљена брака. 
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Табела 23: Број разведених бракова и стопа диворцијалитета у општини Бабушница,    

у периоду од 1963. до 2011. године 

 
Општина Бабушница 

Година 1963. 1971. 1981. 1991. 2001. 2011. 

Број разведених 

бракова 
29 22 20 9 8 11 

Стопа 

диворцијалитета 
0,88 0,76 0,84 0,47 0,50 0,90 

Извор: Израчунато на основу података: РЗС (2012): Закључени и разведени          

бракови у Републици Србији, 2011; (Крстић В., 2007.). 

Према подацима из табеле 23 број разведених бракова се смањује од 1963. 

године и најмањи је био 2001. године (8). Стопа диворцијалитета се кретала у благим 

осцилацијма, највећа је на крају посматраног периода 2011. године (0,90‰), а најмања 

1991. године (0,47‰). 
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7. Механичко кретање становништва (Миграције становништва) 

 

На неком подручју до пораста или смањења укупног броја становника, осим 

природног кретања становништва, утичу и миграције, односно механичко кретања 

становништва. Две основне компоненте механичког кретања становништва јесу: 

емиграција, када се становништво исељава са неке територије, и имиграција, када се 

становништво досељава на некој територији. Постоји читав низ фактора који утичу на 

одлуку неког лица о пресељењу. То су најчешће бољи услови за обављање професије и 

већа плата у новој средини, немогућност запослења у дотадашњем месту боравка, 

бољи услови за даље школовање и професионално усавршавање у новој средини и 

други (Кицошев С., Голубовић П., 2004.). 

Генерално посматрано пресељавање становништва или повремено мигрирање, 

претежно је условљено низом фактора социјалних и економских услова живота. 

Економски неразвијени региони су емиграционог карактера, а региони који су 

достигли виши степен економског развоја су имиграциони. Постоје различити 

критеријуми који могу указати на типове миграција становништва. Можемо издвојити 

следеће критеријуме: времена, територијални, разликовања трајних од привремених 

миграција, мотива. 

Према критеријуму времена постоје: 

 сталне миграције (пресељавање ради промене места боравка), 

 сезонске миграције (привремено пресељавање; ради боравка радника у време 

трајања сезонских радова, ђака или студената ради слушања наставе и сл.), 

 дневне и седмичне миграције (свакодневно или седмично путовање, запослених 

ђака или студената). 

Према територијалном критеријуму миграције могу бити: 

 спољне (међудржавно пресељавање), које се даље деле на континенталне и 

међуконтиненталне и 

 унутрашње (пресељвање унутар државе), које даље могу бити: локалне, 

регионалне, међурегионалне и међурепубличке; односно међусеоске, 

међуградске, затим миграције село - град и град - село. 

Критеријум за разликовање трајних од привремених миграција сврстава их 

према: 

o дужини одсуствовања из ранијег пребивалишта 

o дужини боравка или времену присутности у месту новог боравка 

o прелазку преко неке јасно дефинисане административно-територијалне границе 

приликом трајне промене места боравка. 

Према критеријуму мотива (разлога пресељавања) миграције могу бити: 

економске, социјалне, политичке, мотивисане личним или породичним разлозима, итд. 
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Територија Лужнице представља типичан пример снажног емиграционог 

подручја, са значајним утицајем ових кретања на демографски, али и друштвени и 

привредни развитак у целини. Становништво Лужнице је староседелачко и досељено 

са Косова и Метохије (у Богдановцу, Грнчару, Дучевцу, Камбеловцима, Љуберађи, 

Мезграји, Модрој Стени, Остатовици, Црвеној Јабуци и др.), из околине Врања, 

Власотинца, Црне Траве, Ниша (у Радосињу, Завидинцу, Студени и др.) из Шумадије и 

Поморавља (у Бердују, Раковом Долу и др.), из Бугарске (у Вучем Делу, Јасеновом 

Делу, Нашушковици и др). Велики значај је имала и унутаррегионална миграција – 

насеља Горњи и Доњи Стрижевац, Раљин, Сурачево, Проваљеник и др. коју 

карактерише значајно учешће досељеничког становништва из околних лужничких 

насеља (Шантић Д., Мартиновић М., 2007.). 

У првој половини  XX века, услед недовољног привредног развоја, 

становништво Лужнице учествује у сезонским, печалбарским кретањима, а касније те 

миграције добијају карактер сталних пресељавања читавих породица ка Шумадији, 

Источној и Јужној Србији. Међутим, та исељавања још увек нису имале такве размере 

да би угрозиле нормалан демографски развитак становништва Лужнице. Од 50-их 

година XX века исељавање становништва је интензивирано, а основни фактори 

миграција су: различити ниво урбанизације и индустријализације, развојне разлике у 

комуналним системима, образовној мрежи, затим планско исељавање заслужних 

породица у Војводину и др. Како је развој ових процеса у Лужници касније отпочео 

(тек 60-их година) него у осталим деловима Србије, школско образовано становништво 

и оно које је напустило пољопривреду одлази у друге крајеве, највише у Београд, 

Пирот и Ниш. Емиграција је била изразитија из сеоских насеља виших надморских 

висина и неповољног саобраћајно-географског положаја. На интензивнију 

покретљивост становништва овог краја утицала су и некадашња, традиционална, 

печалбарска кретања, која су допринела да Лужница у другој половини XX века 

постане једно од најизразитијих простора исељавања у нашој држави (Спасовски М., 

1981.). 

Између два велика рата почиње велика и тужна историја печалбарства. 

Печалбарство је поред  Бабушничке општине било карактеристика и суседних општина 

(Власотинце, Црна Трава и др.). Сезонски егзодус одводи на најтеже и најслабије 

плаћене послове у грађевини људе у потрази за животним опстанком. Цигларски, 

зидарски, бетонски, тесарски и др. послови скоро никад нису били извор прихода. 

Једино су могли да обезбеде једноставан опстанак. У почетку помало, а касније 

масовно, најснажнији и највештији мушкарци су напуштали села у јеку 

пољопривредне сезоне и одлазили да граде туђе куће. У њиховим кућама су остајале 

жене и деца да одрже оно нешто стоке и њиве. Од раног пролећа до касне јесени, са 

лопатом, ванглом, мистријом, кесером и др. за минималну дневницу и максималан рад, 

печалбари од 12 до 62 године су зарађивали свој хлеб. На вољу газдама, без икакве 

заштите на раду, у смештају од једног кревета и често са водом само за умивање, 

најпростијом исхраном, понекад преварени за исплату, печалбари су уграђивали свој 
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зној и муку у грађевине широм Југославије. Временом су постали познати и тражени 

зидари, али су њихове сопствене куће остале најбедније. Печал се преносио са оца на 

сина, док су могли да раде могли су и да живе. Често су се дешавале незгоде на раду, 

па би остајали инвалиди, или су у најбољем случају личили на земљу и малтер са 

којима су радили и давили своју муку у пијанству. 

На неки начин печал је постао ментална одлика ових људи, утиснуо се у све 

поре њиховог живота. Сезонско исељавање, пола године ван свог дома, полупразна 

села са женама и децом, који су и сами радили непримерено тешке послове мотиком, 

српом, косом... Печалба је био једини начин на који су могли да "виде свет". 

Школовање је било само "сметња" и тек је увођење обавезности спашавало ђаке да не 

иду у печалбу пре 15 године, осим преко распуста. Печалбом се није могла стећи 

пензија, инвалидска заштита, нити је понека погибија надокнађена. Печалба није 

доносила уштеду нити имање, тек је могла кућа да се кући, као се то у овим крајевима 

каже. Сељак је морао да постане печалбар да би зарадио готов новац, а у исто време 

село је пропадало. 

Од средине 70-их почиње нешто бољи период. Печалбари су донекле добро 

плаћени и могу да улажу у домаћинство и механизацију. Отварају се мањи 

индустријски погони, али ипак довољни да један део становништва привређује близу 

свог дома и да се део образованих враћа са школовања у свој крај. Организовале су се 

локалне пољопривредне задруге, које су биле државне али кооперативне са сељацима. 

Крајем XX и почетком XXI века оно мало преостале индустрије је уништено, 

сточарство је сведено на трећину, а обрада земљишта је преполовљена. Печалбарство 

је замрло, а школе нестају. У извесној мери "модерни" печалбари су се преселили у 

Русију и Италију, а неки сада иду и на Малту. Када у једном тренутку, људи не могу 

више да поднесу беду и немогућност достојног живота, имају право да потраже срећу 

по сопственој вољи. 

 

7.1. Унутрашње миграције 

 

Унутрашње миграције обухватају миграциона кретања становништва унутар 

граница једне државе. Њима се не мења укупан број становника у једној држави, али се 

врши значајна прерасподела становништва унутар постојећих граница.  

Становништво које се настанило у насељима општине Бабушница је долазило 

из раличитих регија Србије и Бугарске. Порекло становништва неких села Бабушничке 

општине потиче из следећих насеља: Бердуј (из околине Крагујевца и Јагодине); 

Богдановац (са Косова); Војинци (из Горњег Крњина); Вучи Дел (из Знепоља у 

Бугарској досељени у 17. веку и из села Стрелац у 18. веку); Грнчар (из околине 

Пирота, Призрена и Македоније); Доњи Стрижевац (из околних села: Горњи 

Стрижевац, Проваљник и Извор); Драгинац (староседелачко); Завиднице 
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(староседелачко и досељено у 19. веку из Знепоља и Црне Траве); Дучевац (из 

Метохије и Полимља); Камбелевци (са Косова и Метохије); Љуберађа (из Метохије); 

Мало Боњинце (староседелачко); Мезграја (са Косова из околине Србице); Модра 

Стена (из околине Косовске Митровице); Остатовица (из околине Пећи у Метохији); 

Проваљеник (из Извора, Братишевца и др.); Радосињ (из Врања, Власотинца и околине 

Ниша); Раков Дол (из Поморавља); Раљин (из околних села); Стрелац 

(староседелачко); Студена (из околине Врања, Сурдулице, Власине и Црне Траве); 

Сурачево (из околиних села Пресака и Раљин); Црвена Јабука (са Косова и Метохије); 

Штрбовац (са Косова). 

Промене у миграционом салду и промене у природном прираштају почеле су 

нарочито да се увиђају већ крајем седамдесетих година, па је већ тада указано да ће 

промене у репродуктивном понашању становништва довести до негативног природног 

прираштаја. Унутрашње миграције су доста проблематичне за изучавање због тога што 

наши сељаци немају навику да своје промене места боравка пријављују. 

Запошљавајући се у већим административним центрима (односно у првим већим 

местима такорећи надохват свог села), сељаци су полагано измештали и своју 

породицу у пописима не наводећи то као трајно место промене боравка. Без обзира на 

овакво понашање, стање миграционог салда је већ у раздобљу од 1963. до 1971. године 

било негативно. Негативан миграциони салдо за овај међупописни период био је чак 

12564 становника за Пиротски округ. Када се овоме дода низак природни прираштај 

округа, добија се слаб укупан пораст становништва (Наумовић М., Петковић Ј., 2011.). 

Опште миграционе карактеристике општине Бабушница од Другог светског 

рата па до данас огледају се кроз следеће карактеристике:  

 промене у структури аутохтоног и имиграционог (досељеног) становништва; 

 наглашеност селидбених миграција село-град; 

 различит обим и временска динамика досељавања; 

 изражена појава дневне просторне покретљивости радне снаге и школске 

омладине. 

Табела 24: Аутохтоно и мигрантско становништво                                                             

у општини Бабушница: 1961, 2002. и 2011. године 

1961. 2002. 2011. 
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Од рођења 

живи у месту 

становања 
Досељено 

Број % Број % Број % Број % Број % Број % 

34 316 27 319 79,6 6 997 20,4 15 734 9 151 58,2 6 583 41,8 12 307 7 008 56,9 5 299 43,1 

Извор: Израчунато на основу података: РЗС (2013), Миграције, књига 9;                   

(Крстић В., 2007.). 
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На основу табеле 24 можемо увидети знатне рзлике, после 50 година, између 

аутохтоног и имиграционог становништва и његове промене. Однос ових категорија 

изгледа овако: 1961. године било је 79,6% аутохтоног и 20,4% досељеног 

становништва; док је 2011. године проценат аутохтоног становништва износио 56,9%, 

а проценат досељеног 43,1%. Са смањивањем укупног становништва смањивао се и 

број становника који од рођења живе у месту становања, а на конту тога је растао 

проценат досељеног становништва, које се бројчано смањивало од 1961. године (6997) 

до 2011. године (5 299). 

 

Табела 25: Мигрантско становншитво према подручју одакле се доселило,                     

1961. године у општини Бабушница 

 

Општина 

Бабушница 

 

 

Укупно 

досељено 

стан. 

Досељена у место сталног становања са подручја: % досељених са подручја 

Исте 

општине 

 

Друге 

општине у 

Србији 

Друге 
републике 

бивше 
Југо. 

 
Иност. 

 
Непоз. 

 
Исте 

општине 

 
Друге 

општине у 
Србији 

 
Друге 

републике 
бивше 
Југо. 

 
Иност. 

6 997 5 414 1 455 90 21 17 77,6 20,8 1,3 0,3 

Извор: (Крстић В., 2007.). 

Табела 26: Мигрантско становншитво према подручју одакле се доселило,                     

2002. године у општини Бабушница 

 

 

Укупно 

досељено 

стан. 

Досељена у место сталног становања са подручја: % досељених са подручја 

 
Исте 

општине 

Друге опш. 

исте реп. - 

покрајине 

Друге 

републике 

-покрајине 

 
Бивше 

републике 
СФРЈ 

 
Осталих 
насеља 

 
Непоз. 

 
Исте 

општине 

Друге опш. 

исте реп. - 
покрајине 

Друге 

републике 
-покрајине 

 
Бивше 

републике 
СФРЈ 

 
Остала 
насеља 

6 583 5 217 1 083 47 174 33 29 79,6 16,5 0,7 2,7 0,5 

Извор: (Крстић В., 2007.). 

Табела 27: Мигрантско становншитво према подручју одакле се доселило,                    

2011. године у општини Бабушница 

Укупно 

стан. 

општине 

Од 

рођења 

станује 

у истом 

насељу 

Досељено становништво 

 

 

Укупно 

из Републике Србије, и то: из иностранства, и то: 

свега 

из др. 

насеља 

исте 

општ. 

из др. 

опш. исте 

области 

из др. 

области 
свега 

из бивших 

република 

СФРЈ 

из др. 

земаља 
неп. 

12307 7008 5299 5119 4050 371 698 180 136 44 - 

Извор: РЗС (2013), Миграције, књига 9 
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На основу података из табела: 25, 26 и 27  можемо видети преглед мигрантског 

становншитва према подручју одакле се доселило. Укупан број досељеног 

становништва се смањивао: 1961. године (6 997), 2002. године (6 583) и 2011. године 

(5299). За све три године датог прегледа највећи број досељеног становништва је био 

из насеља исте општине, 1961. године (5 414), 2002. године (5 217), 2011. године 

(4050). Број досељеног становништва из иностранства је увек заузимао мали проценат 

у укупно досељеном становништву, 2011. године било је свега 180 досељеника из 

иностранства и то 136 из бивших република СФРЈ. 

Највећи је број насеља у којима су најзаступљенија пресељавања на кратким 

дистанцама. Након Другог светског рата миграциони токови становништва Лужнице  

су били усмерени ка Бабушници, центру истоимене општине. Од укупног 

становништва града 2002. године (4 575) било је 29,4% аутохтоног (1 348), а 70,6% 

(3227) досељеничког. Најзаступљеније досељавање је било из исте општине 85%  

досељених, док је из друге општине досељено свега 353 становника или 10% од 

укупног броја миграната у овом граду. Избегличка популација је према попису 2002. 

године чинила само 2% укупно досељених  на територију града. Најучесталије 

миграције су биле од касних 60-их до средине 80-их година прошлог века. У том 

периоду је проширена производња, самим тим и потреба за радницима и то у периоду 

од 1981. до 1990. године када је досељено 31,5% од укупно досељеног становништва, 

док је други максимум миграција био у периоду од 1971. до 1980. и од 1991. до 2002. 

године када је у сваком од међупописних периода досељено по 23% од укупног броја 

миграната на овој територији. У насељима Брестов Дол, Кијевац и Раљин није било 

досељавања, па можемо рећи де је становништво ових насеља 100% аутохтоно. 

Табела 28: Мигрантско становништво према временском периоду досељавања,               

од 1940. и пре до 2006. године и касније у општини Бабушница 

У
к

у
п

н
о
 

д
о

се
љ

ен
о
 

с
т
а
н

о
в

н
и

ш
т
в

о
 

Досељено становништво у место сталног становања према 

времену досељавања 
% досељених према времену досељавања 

1940. 

и 

пре 

1941- 

1945. 

1946- 

1960. 

1961- 

1970. 

1971- 

1980. 

1981- 

1990. 

1991- 

2000. 

2001- 
 

2006. 
 

и 
 

касније 

н
еп

о
зн

а
т
о
 

1940. 

и 

пре 

1941- 

1945. 

1946- 

1960. 

1961- 

1970. 

1971- 

1980. 

1981- 

1990. 

 

1991- 

2000. 

 

 
2001- 

 
2006. 

 
и 
 

касније 

6 938 127 122 1 122 856 1 200 1 502 888 844 287 1,9 1,8 16,9 12,9 18,0 22,6 13,3 12,7 

Извор: Израчунато на основу података: РЗС (2013), Миграције, књига 9;                   

(Крстић В., 2007.). 

Из података у табели 28 се види да је општина Бабушница већу масу 

досељеника добила после Другог светског рата. Највеће досељавање било је у периоду 

од 1981. до 1990. године, 1 502 досељеника или 22,6%. Од 1961. године број 

досељеника расте до 1991. године, када почоње да пада. У последњем периоду од 2001. 

до 2006. године и касније забележен је прилив од 844 становника или 12,7%. 
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7.2. Становништво на привременом раду - боравку у иностранству 

 

Однос између демографских феномена, културног идентитета и концепта 

мултиетничког друштва у времену динамичних миграционих кретања у свету 

представља веома важну истраживачку проблематику. Мигрантске мреже, као 

ефикасне стратегије повезивања људи из географски удаљених подручја, имају важну 

улогу не само у имиграционом процесу, стварању нових трендова и образаца 

просторне мобилности већ и у обликовању широког спектра односа који спајају 

друштва порекла и дестинације. Проучавање миграција из динамичке перспективе, и 

идентификација њених главних механизама, води ка потпунијем сагледавању бројних  

негативних социјалних импликација које досадашњи емиграциони трендови из Србије 

узрокују, што води ка могућности успешнијег прилагођавања политичког одговора 

миграционим трендовима и обрасцима који током процеса глобализације постају све 

израженији и сложенији, било да је реч о имиграционим или емиграционим кретањима 

становништва (Предојевић-Деспић Ј., 2011.). 

Попис наших грађана који су на привременом раду у иностранству и чланова 

њихових породица који тамо бораве, први пут је обављен 1971. године, од тада је у 

свим наредним пописима становништва регистрована ова категорија лица. 

Информације о овим лицима добијају се индиректно, од чланова њихових 

домаћинстава који живе у земљи или од рођака, а проблем се јавља код оних породица 

чији су сви чланови исељени. У попису из 2002. године почоње да се примењује нова 

методологија дефиниције сталног становништва , у вези са регистровањем наших 

грађана који раде или бораве у иностранству. Претходним пописима сва лица која су 

боравила у иностранству укључена су у стално становништво. Од пописа 2002. године 

примењене су међународне препоруке према којим се у стално становништво укључују 

само лица која су на раду или боравку у иностранству краћем од годину дана. 

Табела 29: Лица на привременом раду и боравку у иностранству,                                     

у периоду од 1971. до 2002. године 

 
 

Општина 
Бабушница 

1971. 1991. 2002. Пораст/опадање 

свега % од 

укупног 

свега % од 

укупног 

свега % од 

укупног 

1971-1991. 1991-2002. 

свега у % свега у % 

274 0,94 188 0,97 140 0,89 -86 -31,4 -48 -25,5 

Извор: (Крстић В., 2007.). 

Становништво на привременом раду и боравку у иностранству се у периоду од 

1971. до 2002. године смањивало: 1971. године (274 лица), 1991. године (188 лица) и 

2002. године (140 лица). Проценат становништва на привременом раду и боравку у 

иностранству се кретао нешто испод 1% од укупног становништва општине. Највећи 

пад забележен је у периоду од 1971. до 1991. године од -31,4%. 
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Табела 30: Лица на привременом раду и боравку у иностранству до једне године, 

према подацима за 2002. годину 

 
 

Општина 
Бабушница 

 
 

Укупно 

 
На раду активно 

Чланови породице 

(издржавано) 

Број % од укупног Број % од укупног 

29 27 93,1 2 6,9 

Извор: (Крстић В., 2007.). 

Удео активних лица у укупном броју становника општине Бабушница који 

привремено бораве и раде у иностранству до једне године је 93,1%. Према подацима из 

табеле 30 удео активних лица који привремено бораве и раде у иностранству до једне 

године је много већи од издржаваних лица у иностранству. Свега 2 члана породица су 

издржавана лица, а 29 лица је радно активно. 

Број и структура становништва у иностранству донекле су условљене 

демографским карактеристикама становништва у земљи порекла, међутим, значајно 

место заузимају и социоекономске и политичке прилике у којима људи живе, 

имиграциона клима у земљама дестинације, али и начин доношења одлуке о 

мигрирању, где значајно место заузима породица, односно домаћинство. У многим 

случајевима, нарочито у руралним срединама, одлука о мигрирању доносила се у 

складу са интересом целе породице. Један од најважнијих циљева било је комбиновање 

прихода из иностранства са приходима осталих чланова породице код куће да би се на 

тај начин остварила „породична стратегија издржавања“ (Предојевић-Деспић Ј., 2011.). 

 

7.3. Дневне миграције 

 

Дневне миграције имају своје исходиште у функционалној хијерархији, 

повезаности и међусобним утицајима (гравитациони односи) у оквиру мреже насеља, 

који се успостављају зависно од регионалних услова и специфичности. Мотиви дневне 

покретљивости становништва су различите природе, а по масовности и трајности 

најзначајнија су дневна путовања на релацији место становања - место рада, односно 

школовања (радне и школске миграције). Оне су нарочито интензивне у ужим 

гравитационим зонама већих градова због развијених градских функција 

(индустријска, трговинска, саобраћајна, просветна и др.). Такође су, по учесталости и 

обиму, значајна повремена миграциона кретања у вези са куповином или продајом, 

прибављањем административних докумената, односно, коришћењем различитих 

услуга (Крстић В., 2007.). 

Од 60-их година значајно је учешће дневних миграната, који се у сеоским  

насељима  баве руралном производњом као допунском делатношћу. Дневне миграције 



Природно - математички факултет Ниш 

50 
 

су  углавном унутаропштинске до 80-их година. 1981. године било је 1064 дневних  

миграната усмерених ка Бабушници, В. Боњинцу, Љуберађи и Звонцу. Почетком 21. 

века, 2002. године било је 409 ученика и студената и  888 мигрантског активног 

становништва углавном ка Бабушници. 

 

Табела 31: Дневне миграције активног становништва које обавља занимање                 

из општине Бабушница, 2011. године 

 

Општина 

Бабушница 

Активно становништво које обавља занимање 

 

укупно 

у истој области  

у другој 

области 

 

у страној 

држави 
у оквиру 

исте 

општине 

у другој 

општини 

Градска 206 63 108 33 2 

Остала 691 605 44 41 1 

Заједно 897 668 152 74 3 

Извор: РЗС (2013), Дневни мигранти, књига 11 

Из табеле 31 видимо да активно становништво које обавља занимање највише 

учествује у дневним миграцијама у оквиру исте општине 668 лица, као и да од тог 

броја (668) је највише оних из сеоских насеља 605 лица. Овај податак указује на 

чињеницу да су дневне миграције активног становништва највише усмерене ка 

општинском центру Бабушници. Када су у питању кретања усмерена у другим 

општинама истог округа ситуација је обрнута, више путују становници градског 

насеља, односно Бабушнице њих 108, него становници сеоских насеља 44 радника. Ка 

другим окрузима се креће 74 радника, а у иностранству 3 радника. 

 

Табела 32: Дневне миграције ученика и студената                                                               

из општине Бабушница, 2011. године 

 

 

Општина 

Бабушница 

Ученици/студенти који се школују 

 

укупно 

у истој области  

у другој 

области 

 

у страној 

држави 
у оквиру 

исте 

општине 

у другој 

општини 

Градска 127 0 49 77 1 

Остала 445 309 63 73 0 

Заједно 572 309 112 150 1 

Извор: РЗС (2013), Дневни мигранти, књига 11 

Ученици и студенти општине Бабушница, њих 572, највише путују у оквиру 

своје општине, 309 ђака и сви су из сеоских насеља. Ђаци из Бабушнице путују у друге 

општине Републике Србије (126 ђака), а из осталих насеља путују 136 ђака, док се 

један ученик школује у страној држави. 
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Табела 33: Дневне миграције у општини Бабушница, 2011. године 

 
 
 

Општина 
Бабушница 

 
Укупно 

становништво 
које учествује у 

дневним 
миграцијама 

Структура (у %)  

% од укупног 

становништва 

општине 

Активно 

становништво 

које обавља 

занимање 

 

Ученици и 

студенти 

1469 61 39 11,9 

Извор: Израчунато на основу података:  табела 32 и 33 

У укупним дневним миграцијама у општини Бабушница учествује 1 469 

становника, што чини 11,9% од укупног становништва општине. Већи број тог 

становништва од 61% отпада на активно становништво које обавља занимање, а 39% 

припада ученицима и студентима. 

 

7.4. Миграциони салдо 

 

На основу података о укупном броју становника и укупном броју живорођених 

и умрлих у периоду између пописа можемо доћи до података о миграционом салду. 

Такође, миграциони салдо је једнак разлици између броја усељеника (имиграната) и 

броја исељеника (емиграната). 

Табела 34: Миграциони салдо у општини Бабушница,                                                        

у периоду од 1981. до 2010. године 

Број становника по пописима Природни прираштај Миграциони салдо 

 
1981. 

 
1991. 

 
2001. 

 
2010. 

 
1981- 
1990. 

 
1991- 
2001. 

 
2002- 
2010. 

 
1981- 
1990. 

 
1991- 
2001. 

 
2002- 
2010. 

 
23 872 

 
19 333 

 
16 120 

 
12 696 

 
-1 382 

 
-2 449 

 
-2 295 

 
-3 157 

 
-764 

 
-1 129 

Извор: Израчунато на основу података: РЗС (2012) Природно кретање 

становништва у Републици Србији 1961-2010;  табела 10 и 20 

Према табели 34 у посматраном периоду од 1981. до 2010. године миграциони 

салдо на територији општине Бабушница био је негативан. Може се константовати да 

је подручје општине Бабушница изразито емиграционо подручје, односно са више 

исељеника - емиграната од броја усељеника-имиграната.Механичко кретање 

становништва довело је до значајних демографских промена у овој општини. 

Негативан миграциони салдо који  се јавио пре 1981. године указивао је да ће се јавити 

његов доминантан утицај уколико не дође до промена у привредној динамици. 

Улагања у општину Бабушница су била све мања, а затим је од 1981. године уследио и 

негативан природан прираштај. Насеља која ће остати без будућности производ су 

негативног миграционог салда и негативног природног прираштаја. 
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8. Насеља 

 

Насеља су, као облик заједнице људи, продукт цивилизацијског развоја. 

Формирањем насеља човек се везао за одређену територију у циљу организације 

живота. Критеријуми избора територије за насељавање, у ширем и ужем смислу речи, 

мењали су се током времена, али је у основи најважнији комплекс природно-

географских услова (географски положај, клима, природна богатства). Однос човека и 

природно-географске средине подразумева међусобна прилагођавања која утичу на 

промене атрактивности појединих територија са становишта погодности за 

насељавање. Пажљив и рационалан однос према природно-географској средини утиче 

на побољшање услова за насељавање, док нерационална и неконтролисана 

експлоатација природних ресурса може да доведе до деградације природних елемената 

простора који су битни за живот људи на одређеној територији (Крстић В., 2007.). 

У географској литератури сусрећу се многобројне дефиниције насеља 

различитих аутора. Једну од њих дао је и наш најпознатији географ Јован Цвијић, који 

насеља посматра као територију и дефинише их као: " Под седиштем насеља 

подразумевамо место које насеље заузима са обрђеним и уопште привредно 

употребљеним земљиштем око њега. Седиште насеља има увек географско име " 

(Цвијић Ј., 1969.). 

Статистичка служба наше земље је усвојила географску дефиницију насеља која 

је код нас примењивана од послератних пописа становништва, и која се дефинише као: 

" Насеље је антропогеографска територијална јединица посебног имена (без обзира на 

број кућа)" . 

Савремено географско поимање људских насеља, које произилази из 

комплексног приступа, обухвата: 

a) насеља као географски специфична места сталне или привремене концентрације 

људи и радних активности, 

b) објашњавање и разумевање значаја и утицаја географских елемената и фактора 

на територијални распоред насеља и њихове међусобне односе и везе и 

c) сагледавање насеобинско – фунционалног зонинга (начина коришћења 

земљишта у насељу) који је адекватан задовољавању човекових потреба 

(становање, рад, образовање, одмор и снабдевање) и узрочно – последичних 

односа и веза између појединих насеобинских целина (Стаменковић С., Бачевић 

М., 1992.). 
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8.1. Број, густина и насеља према величини 

Табела 35: Упоредни преглед броја становника по насељима,                                             

у периоду од 1948. до 2011. године 

НАСЕЉЕ 1948. 1953. 1961. 1971. 1981. 1991. 2002. 2011. 

Александровац 173 192 190 153 124 104 71 54 

Бабушница 603 749 972 1668 2906 4270 4575 4601 

Бердуј 595 596 564 515 395 222 157 94 

Берин Извор 458 482 473 362 288 151 90 41 

Богдановац 1253 1213 1104 846 515 304 170 42 

Братишевац 603 615 539 464 359 260 194 142 

Брестов Дол 403 405 374 246 121 62 32 15 

Вава 893 909 723 587 475 358 266 222 

Валниш 639 553 441 293 170 125 97 48 

Велико Боњинце 1438 1408 1246 952 835 678 459 278 

Војници 464 441 380 287 237 139 104 96 

Врело 364 569 638 545 425 247 141 78 

Вучи Дел 354 364 392 391 408 278 171 80 

Горње Крњино 665 700 673 561 377 321 248 143 

Горњи Стрижевац 960 960 787 601 399 228 154 100 

Горчинце 1293 1245 1033 887 751 645 537 420 

Грнчар 741 737 668 508 342 217 159 88 

Дол 539 566 548 414 276 160 82 45 

Доње Крњино 619 636 522 474 377 338 271 222 

Доњи Стрижевац 264 285 299 252 232 229 259 227 

Драгинац 729 732 615 606 485 483 885 864 

Дучевац 636 597 510 429 304 209 136 82 

Завидинце 1369 1419 1335 1119 926 714 503 356 

Звонце 587 538 585 439 381 332 254 191 

Извор 967 923 717 592 439 344 263 210 

Јасенов Дел 844 835 785 666 494 310 198 102 

Калуђерево 839 857 723 628 505 392 273 186 

Камбелевац 1086 1067 999 858 731 579 419 313 

Кијевац 295 321 280 216 117 73 54 31 

Лесковица 332 327 322 307 193 59 31 7 

Линово 657 657 614 470 317 184 118 64 

Љуберађа 925 757 738 583 524 368 287 202 

Мало Боњинце 462 409 376 274 201 159 115 49 

Масуревац 218 218 184 131 80 52 28 10 

Мезграја 231 223 202 153 105 87 57 31 

Модра Стена 825 809 746 577 441 356 257 181 

Нашушковица 656 649 642 623 586 428 295 167 

Остатовица 867 871 805 593 360 165 83 44 

Пресека 606 630 647 611 535 364 268 177 

Проваљеник 502 497 434 385 306 282 202 149 

Радињинце 612 654 627 591 532 404 288 172 

Радосин 594 554 498 445 298 151 71 41 

Радошевац 481 505 450 405 348 263 222 183 

Ракита 846 784 837 626 578 455 340 251 

Раков Дол 591 618 498 444 257 128 18 8 

Раљин 468 432 362 249 141 84 50 16 

Ресник 434 444 408 322 267 203 158 112 

Стол 939 934 858 745 584 455 347 248 

Стрелац 1589 1507 1367 1156 844 605 392 214 

Студена 1414 1315 1150 819 569 372 200 120 

Сурачево 802 774 682 593 536 497 444 377 

Црвена Јабука 856 872 841 704 456 248 126 61 

Штрбовац 952 958 913 668 390 192 115 52 

Извор: Републички завод за статистику (2014), подаци по насељима, књига 20 



Природно - математички факултет Ниш 

54 
 

После Берлинског конгреса када је Лужница припојена Србији, извршен је 

попис становништва 1879. године. Тим пописом обухваћено је 38 лужничких насеља, а 

број становника био је 13 581. Популационо највећа насеља крајем XIX века била су 

Црвена Јабука и Стрелац са преко 1000 становника, док је једино насеље са мање од 

100 становника  била  Бабушница. То значи да на почетку новог миленијума у 

Лужници живи мање становника него по ослобођењу од Турака. 

После Другог светског рата 1948. године седам насеља је имало преко 1000 

становника, а од 1981. године па до данас само Бабушница. У Богдановцу данас живи 

само 3,3% (42 становника) од броја становника 1948. године (1 253 становника). У 

осталим насељима са преко 1000 становника 1948. и 1951. године, њих 6 (В. Боњинце, 

Горчинце, Завидинце, Камбелевац, Стрелац и Студена) данс живи мање од 450 

становника. Већ на попису 1961. се могло приметити да број становника у насељима 

општине Бабушница почиње драстично да опада. Ситуација је била другачија само у 

Бабушниици где је број становника константно растао и донекле Драгинцу 

(приградском насељу). 

Табела 36: Промене просечне величине насеља у општини Бабушница,                           

у периоду од 1948. до 2011. године 

 Бр. 

насеља 

на 100км² 

Просечан број становника по 
насељу 

Просечан број становника по 
насељу без општинског центра 

1948. 1971. 1991. 2002. 2011. 1948. 1971. 1991. 2002. 2011. 

10.02 708 548 365 297 232 710 526 290 215 148 

Извор: Израчунато на основу података из табеле 36 

Број насеља у општини Бабушница на 100км² (10,02) је нижи од просека за 

југоисточну Србију (10,44), а већи у односу на Републику Србију (6,97). Највећи 

просечан број становника по насељу је био 1948. године (708 становника), а најмањи 

2011. године (232 становника). Тренд смањења становништва по насељу је константан. 

Не рачунајући општински центар (Бабушницу), са осталим насељима општине долази 

се до резултата који показују још гору слику смањења становништва по насељима.   

Промене у популационој величини насеља, између осталог, указују и на појаву 

територијалног груписања и разређивања насеља. На тај начин се постепено 

трансформише традиционални,  дисперзивни типа размештаја насеља у нови, групни  

просторни распоред са наглашеном концентрацијом насеобина и популације у оним  

деловима насеобинско-географске средине који више одговорају савременом начину 

живота и рада руралног становништва. Спонтано географско груписање испољава се у  

појачаној концентрацији становништва и бржем свеукупном развоју насеља која се 

налазе у близини општинског центра и поред магистралних и регионалних праваца 

(Даница Ш., Марија М., 2007.). 
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Табела 37: Дистибуција насеља према броју становника у општини Бабушница,             

у периоду од 1961. до 2011. године 

 

Укупан 

бр. 

насеља 

Насеља према броју становника 

До 99 
100- 
199 

200- 
499 

500- 
999 

1 000- 
1 999 

2 000- 
4 999 

5 000- 
9 999 

1961. 
53 0 2 16 29 6 0 0 

1991. 53 6 11 30 5 0 1 0 

2002. 
53 13 15 21 3 0 1 0 

2011. 53 24 14 13 1 0 1 0 

Извор: Израчунато на основу података: табела 36 

Према табели 37 у посматраном периоду од 1961. до 2011. године у општини 

Бабишница дошло је до повећања броја насеља са малим бројем становника. У групи 

насеља са најмањим бројем становника (до 99) број насеља се скоро дуплирао за 

последњих 10 година, од 13 насеља колико је било 2002. године на 24 насеља 2011. 

године. Број насеља у групи од 100 до 199 становника се за исти период од 2002. до 

2011. године смањио за једно насеље, а велике су промене у групи од 200 до 499 

становника (од 21 насеља 2002. године на 13 насеља 2011. године). У групи насеља од 

500 до 999 становника остало је једно насеље, а у групи од 1 000 до 1 999 становника 

већ деценијама нема ни једног насеља. Само се Бабушница налази у групи од 2 000 до 

4 999 становника, од 1981. године, али њен број никада није прешао 5 000 становника. 

Као последица знатне рашчлањености терена и висинске разликике ове 

насеобинске територије, од 365 м (Велико Боњинце) до 1200 м (Јасенов Дел), изражен 

је следећи хипсометријски распоред насеља:  

 у висинској зони до 600 м налазе се 23 насеља (44,2%);  

 висински појас од 600 до 800 м обухвата 21 насеље (40,3%);  

 у висинској зони изнад 800 м лоцирано је 8 насеља (15,5%). 

Насеља Бабушничке општине у доњем току Лужнице (Боњиначки  басен) која 

припадају Заплању су: Богдановац, Штрбовац, Остатовица, Завидинце, Мезграја,  

Модра Стена, Велико и Мало Боњинце. Са аспекта антропогеографских проучавања 

(насеобинска  историја, порекло становништва, обичаји, говор, ношња) наведена  

насеља, са изузетком Штрбовца, припадају области Лужнице. Ова група насеља је  

специфична и донекле се разликује од осталих лужничких села због јачих веза и 

утицаја Заплања, па се у народу често назива „Лужничким Заплањем“.   

Функционални развој насеља Лужнице карактерише пораст функционалног 

капацитета, различити значај појединих функција и неравнотежа у функционалном  

развоју Бабушнице, са једне, и осталих насеља, са друге стране. Традиционална  

аграрна функција има негативне развојне тенденције, на шта указује и чињеница да је  

учешће аграрног у укупној популацији 1961. износило 83%, а 2002. године 13%. Од 

средине 60-их година одумире рударска, као и занатска функција, па Љуберађа и  



Природно - математички факултет Ниш 

56 
 

Велико Боњинце од 50-их година губе на значају и имају негатвни свеукупни  развој.  

Од  руралних  насеља  нешто значајнији развој бележи Звонце, захваљујући  развоју  

бањске функције. Са друге стране, развијају се здравствена (дом здравља у Бабушници,  

две здравствене амбуланте, у Великом Боњинцу и Завидинцу, и две здравствене 

станице, у Љуберађи и Звонцу), културно-просветна (гимназија у Бабушници, четири 

осморазредне и 20 четвороразредне школе; од 80-их година угашена је 21 школа) и у 

првом реду индустријска функција. Она се данас огледа у раду предузећа, лоцираних  

искључиво у Бабушници – ''Лужница'' (хемијска индустрија), ''Lisca'' и ''Текстилколор'' 

(текстилна  индустрија), ''Тигар'' (гумарска индустрија), ''D Company'' 

(металопрерађивачка индустрија) и др (Даница Ш., Марија М., 2007.). 

 

8.2. Градска и сеоска насеља 

 

По попису Нишког кадилука из 1498. године у кадилуку постоје 111 насеља и 

3824 домаћинстава. Село Богдановац се спомиње као Кукавица и има 29 домаћинстава. 

У Дефтеру је записано још и да се село Kукавица налази у Заплању. Осим Кукавице у 

Заплању су уписана и села Брестов Дол са 2 куће и 10 човека; затим још: Грнчар, Дол и 

Боњинце. По новој административној подели из 1879. године Лужнички срез је имао 56 

села, 2 268 домова, 19 509 становника, (9 894 мушких и 9 516 женских), 59 мушких и 2 

женска су знали да читају и пишу. Кукавица по попису из 1879. има 98 кућа, 725 

становника (369 мушких и 356 женских). Црвена Јабука се убрајала у Власотиначки 

срез (1081 становник), а већа села у Лужничком срезу од Кукавице су била: Велико 

Боњинце (799 становник), Студена (859 становник) и Стрелац (1018 становника). 

На територији општине само се Бабушница сматра урбаним насељем и има 

нешто већу густину насељености (покрива површину од 609 хектара, са популацијом 

од 4601). Село Драгинац које се граничи са Бабушницом полако расте у предграђу, 

такође има високу густину насељености (покрива површину од 407 хектара, и има 

популацију од 864). Према попису из 2011. чак 24 села има мање од 100 становника, од 

којих  три имају мање од 10 становника (Лесковица 7, Раков Дол 8, Масуровци 10), а 

два су до 20 становника (Брестов Дол 15 и Раљин 16). Ова села нису близу путева и 

имају неразвијену инфраструктуру. 

Примарном центару општине и једином градском насељу Бабушници највише 

гравитирају насеља: Горчинце, Драгинац, Извор, Калуђерово, Камбелевац и Сурачево. 

Љуберађи гравитирају следећа насеља: Бердуј, Богдановац, Брестов Дол, Врело, 

Грнчар, Дол, Лесковица, Линово, Радињинце, Радосињ, Раков Дол, Црвена Јабука, 

Штрбовац. Ка Звонцу гравитирају насеља: Берин Извор, Вучи Дел, Јасенов Дел, 

Нашушковица, Пресека и Ракита. 
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Слика 5: Територијални размештај насеља у општини Бабушница                                   

Извор: http://www.geosrbija.rs/ 

У општини Бабушница на једно градско насеље (Бабушницу) долази 52 сеоска 

насеља. Бабушница као једино градско насеље и општински центар има планске 

смернице развоја од 1986, када је њена урбана територија (609 ха) обухваћена 

Генералним урбанистичким планом.  

Табела 38: Становништво градских насеља                                                                          

у периоду од 1948. до 2011. године 

Година 1948. 1953. 1961. 1971. 1981. 1991. 2002. 2011. 

Бабушница 
603 749 972 1668 2906 4270 4575 4601 

Извор: Републички завод за статистику (2014), подаци по насељима, књига 20 

Бабушница је једино насеље где је забележен константан пораст броја 

становника, као што се може видети из уз табеле 35 и 38, почевши од 1948. године када 
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је број становника био 603, па до последњег пописа 2011. године када је у њој живело 

4601 становника. 

 

Табела 39: Компоненте пораста градског становништва                                                     

у периоду од 1991. до 2002. године 

 Свега 
Природни прираштај Салдо миграција 

број % број % 

Бабушница 
326 175 53,7 151 46,3 

Извор: (Крстић В., 2007.). 

Према подацима из табеле 39 у Бабушници је број становика у периоду од 1991. 

до 2002. године порастао за 326. Бабушница је више становика добила из позитивног 

природног прираштаја (175 становника), него бројем досељеника (151 становник). 

Сва села у општини су спонтано формирана, а на основу броја њихових 

становника можемо рећи да су то мала села. Већина њих, 37, су формирана на 

периферији, планинска и састоје се од већег броја мањих махала (засеоци). Већина 

ових засеока састоји се од једне, ретко када две или више проширене породице. 

Преостала села, њих 14, можемо класификовати као груписана насеља (Александровац, 

Брестов Дол, Велико Боњинце, Војници, Горње Крњино, Горњи Стрижевац, Доње 

Крњино, Доњи Стрижевац, Љуберађа, Мало Боњинце, Радошевац, Раљин, Ресник и 

Сурачево). Једино село полуразбијеног типа је Валнис. 

 Можемо направити и нешто другачију класификацију по припадности села која 

издваја четири различита микро региона, а то су: 

1. села Звонца (7): Берин Извор, Вучи Дел, Звонце, Јасенов Дел, Нашушковица, 

Пресека и Ракита;  

2. села Заплања (7): Богдановац, Велико Боњинце, Завидинце, Мало Боњинце, 

Мезграја, Остатовица и Штрбовац;  

3. села Лужнице која се налазе дуж главног пута (21): Александровац, 

Братишевац, Вава, Војници, Горњи Стрижевац, Горње Крњино, Горчинци, Доње 

Крњино, Доњи Стрижевац, Драгинац, Извор, Калуђерево, Камбелевац, 

Љуберађа, Модра Стена, Проваљеник, Радињинци, Радошевац, Ресник, Стол и 

Сурачево;  

4. преостала села Лужнице која се налазе далеко од главних путева (17): Бердуј, 

Брестов Дол, Валниш, Врело, Грнчар, Дол, Дучевац, Кијевац, Лесковица, 

Линово, Масуровци, Радосињ, Раков Дол, Раљин, Стрелац, Студена и Црвена 

Јабука. 

Звонце је једно од највиших природних лечилишта у Србији, налази се на 

шумовитим обронцима Влашке планине (1443 м), на 660 метара надморске висине и 

има дугу традицију. Иако је бањи претеча римска терма, као лечилиште обновљено је 
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тек 1912. године, а од 1996. године сврстана је и у ред специјализованих завода за 

превенцију инвалидности и рехабилитаиију Републике Србије.  Лековита вода (28° C) 

радиоактивна је (6,55 MJ), бистра, без мириса и боје, припада групи олигоминералних, 

слабо сулфидних хипотерми. 

Радошевац се налази се у валовитом пределу, у подножју брда Мало Градиште, 

на надморској висини од 650 до700 метара. Северно су села Војници и Горње Крњино, 

источно је село Пасјач (припада општини Пирот), јужно је Калуђерово, а западно је 

општински центар Бабушница. Атар села Радошевца заузима 567 ха. У Радошевцу се 

налази црква Светог Пантејлемона, најстарија у општини, и 9. август је сеоска слава 

која се сваке године традиционално обележава. 

Љуберађа се налази на 573 метара надморске висине, 6 км југозападно од 

Бабушнице. У скоро самом центру села се река Мурговица улива у реку Лужницу. 

Љуберађа се први пут спомиње у званичним списима 1878. године када постаје 

седиште Љуберажданске општине, а варошицом је проглашена 1927. године. До 1941. 

године била је највећи економски и услужни центар Лужнице. У време кад је Љуберађа 

била општинско место и непосредно после рата у насељу је био велики број: воденица, 

локала и занатских радњи (55). Након Другог светског рата седиште општине постаје 

Бабушница. Током друге половине прошлог века број становника села је у сталном 

опадању. На дан Светог Илије 2. августа се у селу одржавају вашар, турнир у малом 

фудбалу и фестивал „Комаричке вечери“. 

 

Табела 40: Становништво сеоских насеља у општини Бабушница,                                    

у периоду од 1948. до 2011. године 

Број 
насеља 

1948. 1953. 1961. 1971. 1981. 1991. 2002. 2011. 
Апсолутни 

број 

52 
36929 36563 33344 27365 20966 15063 11159 7706 29 223 

Извор: Израчунато на основу података: РЗС (2014), Упоредни преглед броја 

становника 1948-2011., књига 20 

Сеоско становништво општине Бабушница током посматраног периода од 1948. 

до 2011. године бележи константан пад. Укупан број становника сеоских насеља од 

1948. године до 2011. године је смањен за 29 223 становника или у просеку за 562 

становника по насељу. 
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9. Структуре становништва 

 

Становништво представља скуп људи који се међусобно разликују по многим 

карактеристикама: полу, старости, занимању, делатности, степену школске спреме, 

брачном стању, расној, етничкој или верској припадности, језику итд. Све те 

квантитативне и квалитативне разлике могу се класификовати у виду демографских 

структура становништва. Према основним обележјима становништва могу се издвојити 

четири велике групе структура или састава становништва:  

1) биолошке структуре (полни и старосни састав становништва);  

2) економске структуре (активност, делатност, занимање и др.);  

3) интелектуалне или образовне структуре (писменост, ниво школске спреме) и  

4) расна, етничко-верска и лингвистичка структурa (Кицошев С., Голубовић П., 

2004.). 

 

9.1. Полна структура 

 

Полном структуром становништва одређујемо квантитативни пропорционални 

однос између мушког и женског становништва у укупној популацији. У зависности од 

полне структуре живорођене деце формира се полна структура становништва. 

Најважнији фактори који утичу на полну структуру становништва су: наталитет, 

морталитет, полна селективност миграционих кретања, специфични спољни утицаји 

(рат, услови рада, дужина радног стажа и др.) и психолошки разлози (у патријархалним 

срединама већи значај се даје мушкој него женској деци). У демографским анализама 

полну структуру становништва изражавамо коефицијентом (стопом) маскулинитета 

који показује однос мушког и женског становништва, обично на 1000 становника, или 

се израчунавају процентуални односи. 

Табела 41: Коефицијент маскулинитета                                                                                 

(број мушких на 1000 женских становника) 

Година 1961. 1971. 1981. 1991. 2002. 2011. 

Општина 
Бабушница 

931,8 983,4 1 044,5 1 014,3 1 013,8 1 035,5 

Извор: Израчунато на основу података: РЗС (2012), Старост и пол, књига 2;  

(Крстић В., 2007.). 

Коефицијент маскулинитета према подацима за 1961. годину износи 931,8 што 

указује на чињеницу да је у полном саставу општине Бабушница веће учешће имало 

женско становништво (на 1000 жена број мушкараца је износио 931,8). Од 1981. године 

стопа маскулинитета се повећала на 1 044,5 што значи да је број мушког становништва 

био већи него број женског. Тренд стопе маскулинитета преко 1 000 одржао се до 

последњег пописа 2011. године, када је износио 1 035,5. 
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Графикон 6: Стопа маскулинитета у периоду од 1961. до 2011. године                       

Извор: Израчунато на основу табеле 41 

 

 

Графикон 7: Полна структура општине Бабушница у 2011. години                         

Извор: Израчунато на основу података: РЗС (2012), Старост и пол, књига 2 

Од укупно 12 307 становника колико је било на попису 2011. године, у општини 

Бабушница број мушке популације је био 6 261 или 50,9%, а женске популације 6 046 

или 49,1%. 

Табела 42: Коефицијент маскулинитета према старости становништва,                            

у 1961. и 2011. години 

 Укупно 0-19 20-39 40-59 60 и више 

Година 1961. 2011. 1961. 2011. 1961. 2011. 1961. 2011. 1961. 2011. 

Општина 
Бабушница 

931,8 1 035,5 1 011,2 1 110,8 844,6 1 164,1 949,2 1 153,5 935,8 878,39 

Извор: Израчунато на основу података: РЗС (2012), Старост и пол, књига 2;  

(Крстић В., 2007.). 
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На основу табеле 42 можемо уочити да се полна структура становништва по 

старосним групама  знатно разликује између 1961. и 2011. године. Коефицијент 

маскулинитета је већи за 2011. годину углавном по свим старосним групама (осим за 

групу становника који имају 60 и више година). Највеће разлике су у старосној групи 

од 20 до 39 година где је 1961. године женско становништво били доминантно (на 1000 

жена долазило је 844 мушкарца); а 2011. године ситуација је потпуно обрнута (на 1000 

жена долази 1164 мушкарца). Најнижа стопа маскулинитета забележена је 2011. године 

за старосну групу 60 и више година, што је резултат више стопе смртности мушког 

становништва. 

 

9.2. Старосна структура 

 

Старосна структура становништва је један од најважнијих чинилаца 

демографске структуре и њена анализа од изузетне је важности за остала демографска 

истраживања. У овом типу структуре долази до изражаја демографски развитак дате 

популације, у току дужег раздобља. Старосна структура становништва зависи од 

кретања наталитета и смртности, али на њу утичу и други фактори, међу којима 

нарочито миграциона кретања. Повезаност поменутих појава и старосне структуре 

непосредна је али и узајамна, јер старосна структура има повратно дејство на 

наталитет, смртност и миграцију (Голубовић П., 1991.). 

Под термином „старост” (животно доба) према дефиницији Популационе 

комисије Организације уједињених нација сматра се временски интервал између часа 

рођења и датума одређеног догађаја (критични моменат пописа, дан венчања, дан 

смрти и др.) исказан у јединицама времена (године, месеци, недеље, дани). Основни 

предуслови да би се добила тачна и јасна структура становништва по старости јесте 

располагање тачним подацима о годинама старости сваког лица у одређеној 

популацији (Голубовић П., 1991.). 

Анализа старосне структуре је основа за сва остала демографска проучавања,  

јер у њој долази до изражаја демографски развој неке популације током дужег периода. 

Може  се рећи да се старосна структура искључиво формира директним  дејством 

рађања и умирања. Међутим, у пограничном подручју југоисточне Србије миграције 

су, као детерминанта старосне структуре, имале знатно већи утицај него у осталим 

деловима Србије. Промене у старосној структури становништва огледају се, пре свега, 

у сталном опадању удела младих уз истовремено и непрестано све израженије 

повећање удела старих (Голубовић Н., Ђорђевић Д., 2012.). 

Један од најпоузданијих аналитичких показатеља старосне структуре 

становништва, а тиме и процеса демографског старења, јесте индекс старења који 

изражава однос старог и младог становништва. И поред тога што не узима у обзир 

средњу генерацију, важност индекса старења је у томе што он указује на размеру 
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старих и младих, истичући на тај начин значај младог становништва и факторе који 

утичу на његову бројност (Ђурђев С. Б., 1999.). 

 

9.2.1. Промене старосне структуре становништва општине Бабушница 

 

У општини Бабушница становништво је почетком деведесетих година имало 

карактеристике старе популације. Према попису из 1991, сваки трећи становник био је 

старији од 60 година,  док је сваки пети био млађи од 20 година. Тенденција старења 

становништва настављена је и у наредном међупописном периоду (1991–2002). Удео 

старог становништва на крају овог периода био је знатно већи од удела младог 

(Голубовић Н., Ђорђевић Д., 2012.). 

 

Табела 43: Становништво према старости у општини Бабушница,                                    

у периоду од 1961. до 2011. године 

Г
о
д
и

н
а
 

Укупан бр. 
становника 

Становништво према старости 

Н
еп

о
. 

0-19 20-39 40-59 60 и више 

број % број % број % број % 

1961. 
34 316 12 407 36,2 11 872 34,6 6 826 19,9 3 196 9,3 15 

1991. 
19 333 3 555 18,4 4 158 21,6 5 655 29,4 5 888 30,6 77 

2002. 
15 734 2 454 15,8 3 056 19,6 3 944 25,3 6 108 39,3 172 

2011. 
12 307 1 752 14,2 2 519 20,5 3 325 27 4 711 38,3 0 

Извор: Израчунато на основу података: РЗС (2012), Старост и пол, књига 2;  

(Крстић В., 2007.). 

У насељима општине Бабушница се са смањењем укупног броја становика 

упоредо смањивао број и учешће младог становништва у укупној популацији општине. 

У табели 43 имамо податак да је 1961. године било 12 407 становика у старосној групи 

од 0-19 година уз учешће од 36,2%; а 2011. године 1 752 становика у истој старосној 

групи са учешћем од свега 14,2%. Док је у старосној групи 60 и више година, 1961. 

године било 3 196 становика или 9,3%, а 2011. године 4 711 становника са учешћем од 

38,3% у укупној популацији општине. Промене које су се одразиле у ове две старосне 

групе (0-19 и 60+) су најбољи показатељ трансформације односа младог и старгог 

становништва у укупном учешћу, са тенденцијом да се овакав тренд настави у 

будућности.  
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Графикон 8: Однос старосних група по пописима из 1961. и 2011. године                                                                                                                       

Извор: Израчунато на основу података: РЗС (2012), Старост и пол, књига 2;  

(Крстић В., 2007.). 

За наредни пeриод очекује се даљи развој процеса старења становништва, 

односно померање старосне групе млађег средовечног становништва у старије 

средовечно и старо становништво. 

Просечна старост становништва у општини Бабушница за 2011. годину је 49,5 

година; у граду је просек 40,6 година, а у сеоским насељима 54,8 година. Старосна 

структура становништва Лужнице је веома индикативна и указује на одмакао процес 

старења. Број насеља чија је просечна старост становништва преко 70 година је све 

већи, па тако нпр. према пописним подацима из 2011. године у ову групу спадају 

следећа села: Богдановац (73,7), Линово (71,7), Масуревац (71,9), Раков Дол (73,1) и 

Штрбовац (71,2). Овој групи села прети да се придружи још већи број села већ на 

следећем попису. 

 

9.2.2. Функционални контигент 

 

Међузависност старосне структуре становништва и економско-социјалног 

развоја, затим повезаност промена репродуктивне способности становништва и 

његових економско-социјалних структура, изискује потребу груписања становништва 

по функционалним контингентима (Крстић В., 2007.). 

Контингект предшколске деце (0-6 година) обухвата седам годишта са 

специфичним карактеристикама у погледу демографског и економско-социјалног 

значаја. Његово проучавање је посебно значајно са становишта потрошње одређених 

производа и услуга. Захтеви ове групе становништва су сасвим специфични и они 

често подстичу развој читавих индустријских грана са специјализованом производњом. 
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Овде се пре свега ради о производњи одевних артикала, затим о прехрамбеним 

производима и производњи играчака (Крстић В., 2007.). 

 

Табела 44: Кретање контингента предшколске деце (од 0 до 6 година),                                     

у периоду од 1961. до 2002. године у општини Бабушница 

1961. 1991. 2002. Индекс 

број % од укупног 
становништва 

број 
% од укупног 
становништва 

број 
% од укупног 
становништва 

1991. 
1961. 

2002. 
1991. 

4 353 12,7 1 130 5,8 686 4,4 26,0 61,1 

Извор: (Крстић В., 2007.). 

У периоду од 1961. до 2002. године у општини Бабушница контигент 

предшколске деце (од 0 до 6 година) забележио је апсолутни пад са 4 353 детета на 686 

детета, уз истовремени пад учешћа у укупном становништву (са 12,7% на 4,4%). Као 

директна последица овакве тенденције кретања предшколске деце је слаба 

репродукција становништва. На то указује позитиван природни прираштај 60 их 

година од преко 7‰ и негативан природни прираштај 2002. године од -16,9‰. 

Школообавезном континенту припада осам годишта од 7 до 14 година. 

Законским прописима припадници овог узраста су у обавези да похађају основну 

школу. 

Табела 45: Кретање контингента школообавезне деце (од 7 до 14 година),                            

у периоду од 1961. до 2002. године у општини Бабушница 

1961. 1991. 2002. Индекс 

број % од укупног 
становништва 

број 
% од укупног 
становништва 

број 
% од укупног 
становништва 

1991. 
1961. 

2002. 
1991. 

5 716 16,7 1 489 7,7 1 010 6,4 26,1 67,6 

Извор: (Крстић В., 2007.). 

За контингент школообавезне деце (од 7 до 14 година) у општини Бабушница 

током посматраног периода од 1961. до 2002. године важи тенденција апсолутног пада 

деце као и за контингент предшколске деце (од 0 до 6 година). 1961. године било је 

5716 деце (од 7 до 14 година) уз учешће од 16,7% у укупном становништву, а 2002. 

године 1 010 деце или 6,4% становништва општине. Овакав тренд се могао очекивати, 

ако се имају у виду подаци о кретању живорођене деце у периоду од 1988. до 1995. 

године која су у 2002. години чинила узраст од 7 до 14 година. 

Фертилно становништво. - Старосни распон у којем се формира контингент 

фертилног становништва одређен је биолошким факторима, тачније присуством 

обележја плодности. Плодност као биолошка карактеристика људи није иманентна за 

свако доба старости, а старосне границе у којима се јавља, разликују се у зависности од 

пола. Доња граница старости за оба пола је иста и износи 15 година, док је горња 
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граница различита и износи за жене 49 година, док је за мушкарце знатно виша, при 

чему траба истаћи присуство значајних индивидуалних разлика, што чини практично 

немогућим одређивање неке тачне границе (Крстић В., 2007.). 

 

Табела 46: Кретање контингента фертилних жена (од 15 до 49 година),                            

у периоду од 1961. до 2011. године у општини Бабушница 

 
 

1961. 

 
 

1991. 

 
 

2011. 

% жена старих од 20 
до 29 година од 

укупног фертилног 
становништва 

број 
% од укупног 
становништва 

број 
% од укупног 
становништва 

број 
% од укупног 
становништва 

1961. 1991. 2011. 

9 289 27,1 3 272 16,9 2 052 16,7 55,0 40,9 28,2 

Извор: Израчунато на основу података: РЗС (2013), Фертилитет женског 

становништва, књига 6;  (Крстић В., 2007.). 

На основу табеле 46 можемо видети да се број фертилних жена у општини 

Бабушница у периоду од 1961. до 2011. године осетно смањио. Удео фертилних жена у 

укупном становништву је опао са 27,1% (1961.) на 16,7% (2011.). Ако упоредимо 

период од 1991. до 2011. године можемо видети да је удео фертилних жена у укупном 

становништву остао приближно исти, док се број фертилних жена смањио у 2011. 

години за 1 220. Велике разлике су приметне и у уделу жена старих од 20 до 29 година 

у укупном фертилном становништву; 1961. године тај удео је био 55%, а 2011. године 

28,2%. 

Радни контингент је старосни распон који је законом одређен  од 15 до 64 

година за мушкарце и од 15 до 59 година за жене. У пракси се ове границе померају у 

оба смера обухватајући један део становништва млађег од 15, односно старијег од 59 и 

64 године.  

 

Табела 47: Кретање радног контингента (мушко од 15 до 64 и женско од 15 до 59),         

у периоду од 1961. до 2011. године у општини Бабушница 

 
1961. 

 
1991. 

 
2011. 

% женског               
(од 15 до 59) у 

радном контингенту 

број 
% од укупног 
становништва 

број 
% од укупног 
становништва 

број 
% од укупног 
становништва 

1961. 1991. 2011. 

21 717 63,3 11 547 59,7 6 926 56,3 51,3 43,8 42,7 

Извор: Израчунато на основу података: РЗС (2013),                                           

Економска активност, књига 7;  (Крстић В., 2007.). 



Природно - математички факултет Ниш 

67 
 

Према подацима из табеле 47 може се закључити да је у општини Бабушница 

током посматраног периода од 1961. до 2011. године број радно способног 

становништва у опадању. Са опадањем укупног броја становника опадао је и број 

радно способних, али и учешће радног контингента у укупном становништву општине. 

Па тако имамо да је 1961. године било 63,3% радно способних, а 2011. године 56,3% од 

укупне популације општине. Са променама у полној структури опадао је проценат 

женског радно способног становништва у радном контигенту.   

 

9.2.3. Стадијуми демографске старости 

 

За извођење прецизнијих закључака о дубини промена старосне структуре 

користи се  индекс старости, који је директан показатељ старења неке популације. Он 

указује на удео становништва старог 60 и више година у односу на број лица млађих од 

20 година. Важност овог индекса огледа се у томе што он показује пропорционални 

однос старог и младог становништва. 

За утврђивање достигнутог стадијума демографске старости анализира се више 

показатеља. На основу табеле 49 могу се анализирати четири показатеља: удео 

становништва млађег од 20 година, удео становништва млађег од 40 година, удео 

становништва старијег од 60 година и индекс старења. 

 

Табела 48: Критеријуми за одређивање стадијума демографске старости 

 

Стадијум демографске 

старости 

Просечна 

старост (у 

годинама) 

Удео 

становништва 

млађег од 20 

година (у %) 

Удео 

становништва 

млађег од 40 

година (у %) 

Удео становништва 

млађег од 60 година 

(у %) 

 

Индекс 

старења 

I Рана демографска старост до 20 50+ 85+ до4 Испод 0,07 

II Демографска младост 20-25 50-58 75-85 4-7 0,07-0,14 

III Демографска зрелост 25-30 40-50 65-75 7-11 0,14-0,18 

IV На прагу демографске 

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

V Демографска старост 35-40 24-30 52-58 15-20 0,50-0,89 

VI Дубока демографска 

старост 
40-43 20-24 45-52 20-25 0,89-1,25 

VII Најдубља демографска 

старост 
43+ до 20 до 45 25+ 1,25+ 

Извор: (Крстић В., 2007.). 
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Табела 49: Становништво према стадијуму демографске старости                                    

у општини Бабушница, у периоду од 1961. до 2011. године 

 Индикатор (критеријум) Стадијум демографске старости према 
критеријуму  % становништва Индекс 

старења  0-19 0-39 60+ 1 2 3 4 1-4 

1961. 
36,2 70,8 9,3 0,25 IV III III III III - IV 

1971. 
30,1 58,6 16,4 0,54 IV IV V V IV - V 

1981. 
21,6 45,0 20,4 0,94 VI VII VI VI VI - VII 

1991. 
18,5 39,9 30,3 1,64 VII VII VII VII VII 

2002. 
15,8 35,4 39,3 2,49 VII VII VII VII VII 

2011. 14,2 34,7 38,3 2,68 VII VII VII VII VII 

Извор: Израчунато на основу података: РЗС (2012), Старост и пол, књига 2;  

(Крстић В., 2007.). 

 

Из добијених података (табела 49) и анализе према критеријумима из табеле 48 

долазимо до следећих закључака: да се становништво општине Бабушница 1971. 

године налазило на прагу демографске старости (IV - V), а од 1991. до 2011. године је у 

најдубљој демографској старости (VII). Нјаповољнија ситуација била је 1961. године 

када је учешће младог становништва до 19 година било највеће (36,2%), а учешће 

старијих од 60 година је тада било најмање (9,3%), уз најнижи индекс старења 0,25. У 

сваком наредном међипописном периоду смањивао се проценат младог, а повећавао 

проценат старог становништва, што је условљавало и повећање индекса старости. 

Највећи проценат старијих од 60 година био је 2002. године 39,3%, али је зато индекс 

старења наставио да расте до 2011. године (2,68). На попису 2011. године проценат 

младог становништва (од 0 до 19 година) био је најмањи 14,2% у читавом посматраном 

периоду.  
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Графикон 9: Пирамида старости општине Бабушница за 2011. годину                        

Извор: Према подацима: РЗС (2012), Старост и пол, књига 2 

Данас смо несумњиво суочени са селима без будућности и зато нам предстоји 

планско, функционално и инфраструктурно опремање сеоских насеља, уз очување 

њихове културе и традиције сеоског становништва. Села без будућности у Пиротском 

округу превише су бројна. У општини Бабушница их је 11, у општини Бела Паланка 24, 

у општини Димитровград 31, а у општини Пирот 19. Све скупа оваквих села у 

Пиротском округу је 85. То значи да ће овај округ за десетак до петнаест година остати 

без 85 села. Ако и до тада не будемо учинили ништа за оживљавање привреде, а затим 

и за планско, функционално и инфраструктурно опремање села, регресивни модел 

старосне структуре становништва са ниским уделом деце до 14 година и високим 

уделом старијих од 50 година (што је данас иначе одлика многих села) довешће до 

потпуне демографске катастрофе. Популациона политика мора да се ради у оквиру 

општина, а њихова база мора да буде град као административно средиште (Наумовић 

М., Петковић Ј., 2011.). 
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9.3. Економске структуре становништва 

 

Економска активност је резултат међусобно условљеног деловања трију 

фактора: средстава за рад са историјски одређеним техничко-технолошким 

карактеристикама, предмета рада који је дело природе и становништва као произвођача 

и потрошача, односно чиниоца успостављања друштвених односа у производњи 

економских добара. Према улози коју има у економском животу, становништво се дели 

на економски активно и економски неактивно. Дефиниција активног становништва 

заснива се на концепцији расположиве радне снаге која подразумева обухват лица оба 

пола која чине понуду радне снаге. Преостало становништво чини категорију 

економски неактивног (Крстић В., 2007.). 

За разлику од природних карактеристика становништва које се мењају 

релативно споро тако да се битније промене бележе у дужим временским периодима, 

промене економске структуре становништва, нарочито када су у питању мале 

популације, могу бити нагле и скоковите и углавном су последица привредног развоја, 

односно промене привредне структуре, чему нарочито доприноси развој секундарног и 

терцијарног сектора делатности. Ова појава се нарочито добро може пратити на 

примеру малих подручја, посебно насеља. У извесним случајевима довољно је да се у 

неком насељу изгради само један привредни објекат, па да настану, за врло кратко 

време, битне промене економско-социјалне структуре становништва. Привреда није 

једини фактор који утиче на промене економско-социјалних карактеристика 

становништва. И непривредне делатности (административна, културно-просветна, 

здравствена) могу у одређеним случајевима бити значајан фактор формирања 

социоекономске структуре становништва (Крстић В., 2007.). 

 

9.3.1. Активно становништво 

 

Становништво је према критеријуму активности груписано у три основне 

категорије:  

1) активно становиштво (лица која обављају неко активно занимање и на тај начин 

обезбеђују средства за живот),  

2) лица са личним приходом (лица која не обављају активно занимање, него живе 

од прихода који потичу из њиховог ранијег рада или активности неког члана 

њихове уже породице) и  

3) издржавано становништво (лица која немају сопствених прихода од којих би се 

изджавали, него их издржавају родитељи, рођаци или друга лица) . 
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Табела 50: Становништво општине Бабушница према активности,                                   

у периоду од 1961. до 2011. године 

 
Активно 

Лица са личним 

приходима 
Издржавано 

број 
Стопа 

активности 
% 

број 
% од 

укупног 
број 

% од 
укупног 

1961. 
21 248 61,9 281 0,8 12 787 37,3 

1971. 
18 587 64,0 681 2,4 9 765 33,6 

1981. 
13 206 56,2 1 217 5,2 9 063 38,6 

1991. 
11 375 59,4 2 066 10,8 5 704 29,8 

2002. 
6 174 39,3 5 326 33,3 4 295 27,4 

2011. 4 795 38,9 4 009 32,6 4 494 36,5 

Извор: Израчунато на основу података: РЗС (2013),                                           

Економска активност, књига 7;  (Крстић В., 2007.). 

Према добијени подацима из табеле 50 можемо доћи до следећих закључака: да 

су се број и стопа активног становништва константно смањивали у периоду од 1961. до 

2011. године; затим да су се број и учешће лица са личним приходима повећавали од 

1961. до 2002. године и да се број и учешће издржаваног становиштва смањивао у 

периоду од 1961. до 2011. године (са изузетком 1981. и 2011. године када је учешће у 

укупном становништву расло). Најнижа стопа активности је у 2011. години 38,9%, што 

се негативно одражава на укупан привредни развој јер се константно смањује број 

становника који раде. Највиша стопа лица са личним приходом била је 2002. године 

33,3%, а у 2011. години је нешто нижа 32,6%. Што се тиче издржаваног становништва 

најниже учешће је било 2002. године 27,4%, да би 2011. године опет порасло на 36,5%.    

 

Графикон 10: Учешће становништва општине Бабушница према активности           

Извор: Израчунато на основу података: табела 50 
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Табела 51: Активно становништво према полу у општини Бабушница,                            

у периоду од 1961. до 2011. године 

 
Пол 

1961. 1971. 1981. 1991. 2002. 2011. 

Број 
% Број % Број % Број % Број % Број % 

М 10 842 65,5 9 883 68,7 8 018 67,1 6 281 64,5 3 721 47,0 2 907 46,4 

Ж 10 406 58,6 8 704 59,5 5 188 45,0 5 094 53,1 2 453 31,4 1 888 31,2 

Извор: Израчунато на основу података: РЗС (2013),                                                      

Економска активност, књига 7;  (Крстић В., 2007.). 

Подаци из табеле 51 указују да је стопа активности према полу у становништву 

општине Бабушница већа код мушког него код женског становништва за цео 

посматрани период од 1961. до 2011. године. 1971. године је остварена највећа стопа 

активности, за женско становништво 59,5%, а и за мушко становништво 68,7%. 2011. 

године је остварена најмања стопа активности, за женско становништво 31,2%, а и за 

мушко становништво 46,4%. Ова смањења активности становништва су последица 

запостављености пољопривредне и индустријске производње, као и општи одраз 

укупне привредне заосталости. 

 

9.3.2. Активно становништво према делатности 

 

Активно становништво према делатности указује на запосленост радне снаге по 

привредним гранама, односно секторима. Најчешће се користи класификација на 

примарне, секундарне и терцијарне делатности или секторе, а касније су подели додате 

и квартарне делатности или сектори. Занимања која се убрајају у одређене делатности 

су: 

 примарне делатности обухватају становништво запослено у ратарству, 

сточарству, шумарству, лову и риболову; 

 секундарне делатности обухватају становништво које ради у рударству, 

индустрији, грађевинарству и производном занатству; 

 терцијарне делатности запошљавају становништво у непроизводним 

привредним гранама као што је трговина, угоститељство, туризам, услужно 

занатство, саобраћај, банкарство и слично; 

 квартарне делатности обухватају лица запослена у друштвено функционалном 

сектору: школству, здравству, науци, култури, одбрани и др. 
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Табела 52: Активно становништво према сектору делатности,                                           

у периоду од 1961. до 2011. године у општини Бабушница 

Година 
пописа 

 
Укупно 

Примарни сектор Секундарни сектор Терцијарни сектор 

број % број % број % 

  1961. 
 21 248 18 768 90,8 882 4,3 1 024 4,9 

  1991. 
9 944 6 709 67,5 2 079 20,9 1 152 11,6 

  2002. 
4 799 1 421 29,6 2 129 44,4 1 249 26,0 

2011. 2 439 754 30,9 1111 45,6 574 23,5 

Извор: Израчунато на основу података: РЗС (2014), Делатност, књига 15;      

(Крстић В., 2007.). 

Од укупно 3 180 економски активних становника који обављају неко занимање 

у општини Бабушница 2011. године, 2 439 становника је радило у: примарној, 

секундарној и терцијарној делатности; а 734 становника се бавило квартарном 

делатношћу; док је за 7 становика на попису остало неразјашњено чиме се баве. Током 

посматраног периода на табели 52 и графикону 11 могу се уочити крупне промене у 

структури активног становништва према сектору делатности. Поред великог смањења 

броја активног становништва, десиле су се промену по свим секторима у привредном 

учешћу. Највеће промене догодиле су се у примарном сектору, 1961. године овај 

сектор ја ангажовао 90,8% активног становништва, а 2011. године 30,9%. Примарни 

сектор је имао највеће учешће све до 1991. године (67,5%), а од 2002. је то секундарни 

сектор (44,4%). У 2011. години највише је ангажовано у секундарном сектору 1111 

активних становника или 45,6%, а најмање у терцијарном сектору 574 становника или 

23,5%. 

 

Графикон 11: Учешће активног становништва према сектору делатности                             

Извор: Израчунато на основу података табеле 52 
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Промене које су се догодиле по секторима делатности указују да је у највећој 

мери опао број ангажованих у примарној делатности, а да се повећало учешће 

запослених у секундарној и терцијарној делатности. 

 

9.3.3. Пољопривредно становништво 

 

Динамичан развој индустрије и примена савремених агротехничких мера у 

пољопривреди, пре свих њена механизација, довело је до интензивног процеса 

деаграризације становништва. Под појмом деаграризације првенствено се подразумева 

свеукупни процес напуштања пољопривреде од стране пољопривредног становништва, 

коме је до тада то била једина активност и извор прихода. Процес деаграризације у 

демографском смислу карактерише смањивање броја становника у аграрним срединама 

и повећање у урбаним, велике промене у полно-старосној структури становништва, 

углавном са негативним ефектом у аграрним срединама и са позитивним у урбаним 

(Кицошев С., Голубовић П., 2004.). 

Табела 53: Пољопривредно и непољопривредно становништво у општини Бабушница, 

у периоду од 1961. до 2002. године 

Година 

пописа 
 

Укупно 

Пољопривредно Непољопривредно 
 

број % број % 

1961. 34 316 28 434 82,9 5 882 17,1 

1971. 29 033 21 898 75,4 7 135 24,6 

1981. 23 872 11 976 50,2 11 896 49,8 

1991. 19 333 8 111 42,4 11 222 57,6 

2002. 15 799 1 858 11,8 13 941 88,2 

Извор: (Крстић В., 2007.). 

У периоду после другог светског рата под јаким утицајем индустријализације и 

урбанизације долазило је до преласка пољопривредног становништва у 

непољопривредне делатности. Ова појава је била просторно свеобухватна, по 

интензитету динамична, а по обиму масовна. Трансфер пољопривредног у 

непољопривредно становништво оставио је велике последице у економском, 

социјалном, демографском и просторном развоју. 

У општини Бабушница током посматраног периода на табели 53 од 1961. до 

2002. године процес деаграризације се интензивно одвијао што је резултирало 

апсолутним смањењем пољопривредног становништва, а истовремено је и удео 

пољопривредног у укупном становништву значајно опао (са 82,9% на 11,8%). Број и 

учешће пољопривредносг становиштва су се константно и драстично смањивали, а на 
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другој страни су се број и учешће непољопривредног становништва повећавали. Тако 

да је 2002. године ситуација била потпуно обрнута у односу на ону из 1961. године. 

Оно што је остало од пољопривреде, данас као традиција на којој би могао да се 

изгради озбиљан бренд је производња чувене вурде (сира) и квалитетног меда из 

еколошки нетакнутих предела. 

 

9.4. Школско-образовна структура 

 

Образовна структура становништва је у дирекној вези са достигнутим степеном 

друштвено-економског развоја. Она је важна карактеристика за будућност сваке 

популације. Ниво образовања се повезује и са одређеним демографским појавама 

(фертилитет, смртност, миграције). Два основна обележја становништва према 

образовној структури јесу писменост и школска спрема. 

Од ослобођења 1878. године до 1910. године отворено је 18 школа, а потом до 

1941. године  још 24 школа (четири осморазредне и 20 четвороразредне). Учитељско 

удружење Лужнице основано је 1922. године. У Бабушници је отворена гимназија, а од 

80-их година угашена је 21 школа. Школа у Звонцу основана је 1860. године. Основна 

школа у Љуберађи својевремено је имала око 850 ђака. Данас у свих осам разреда, 

укупно их је 28. Већина њих путује из забачених села или станује у школском 

интернату. 

 

9.4.1. Писменост 

 

Ниво писмености и образовања становништва је истовремено показатељ 

економско-социјалног развоја у прошлости и детерминанта тог развоја у будућности. 

Неписменост је карактеристика неразвијених друштава са релативно високим учешћем 

пољопривредног становништва. 

Табела 54: Неписмено становништво старо 10 и више година, према полу                      

у општини Бабушница, у периоду од 1961. до 2011. године 

Година 
пописа 

Укупно 
10+ 

Број неписмених % неписмених 

Свега Мушко Женско Свега Мушко Женско 

1961. 27 778 7 957 1 610 6 347 28,6 12,2 43,6 

2002. 14 701 1 516 194 1 322 10,3 2,6 18,0 

2011. 11 535 656 87 569 5,7 1,5 10,4 

Извор: Израчунато на основу података: РЗС (2013), Школска спрема, писменост        

и компијутерска писменост, књига 3; (Крстић В., 2007.). 
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Према тебели 54 у посматраном периоду од 1961. до 2011. године број 

неписмених у општини Бабушница се смањивао од 7 957 (1961.) становика до 656 

становика колико је било 2011. године. Број неписменог женског становиштва је увек 

био већи од броја неписменог мушког становништва. 1961. године било је чак 43,6% 

неписменог женског становиштва од укупног женског становништва старог 10 и више 

година. Најнижи проценат неписмених забележен је 2011. године, 5,7% (1,5% мушког 

и 10,4% женског) од укупног становништва старог 10 и више година. Неписменост у 

сеоским насељима је 8,2%, а 91,8% од укупног неписменог становништва старог 10 и 

више година живи у сеоским насељима. 

 

Табела 55: Неписмено становништво по старости у општини Бабушница,                       

у периоду од 1961. до 2011. године 

Година 

пописа 

Број неписмених % неписмених 

Свега 10-19 20-34 35-64 65+ Свега 10-19 20-34 35-64 65+ 

1961. 7 957 146 1 463 5 165 1 183 28,6 2,49 15,37 49,10 63,26 

2002. 1 516 3 10 131 1 339 10,3 0,21 0,44 2,12 27,59 

2011. 656 2 9 49 596 5,7 0,20 0,49 0,96 16,25 

Извор: Израчунато на основу података: РЗС (2013): Школска спрема, писменост        

и компијутерска писменост, књига 3; РЗС (2012), Старост и пол, књига 2;              

(Крстић В., 2007.). 

Анализом табеле 55 могу се извући следеће констатације: да је највећи број 

неписмених за цео посматрани период био 1961. године у старосној групи 35-64 године 

(5 165); као и да је исте године такође био највећи проценат неписмених, али у 

старосној групи 65+ (63,26% од укупног становништва старог 65 и више година); да је 

најмањи број неписмених за цео посматрани период био 2011. године у старосној 

групи 10-19 година (2), а у тој групи (10-19)  је био најмањи проценат неписмених за 

цео посматрани период од 0,2%. Можемо закључити да се број неписмених повећава са 

годинама старости, тако да је најмањи удео неписмених у старосној групи од 10-19 

година, а највећи у старосној групи преко 65 година. 

 

9.4.2. Школска спрема 

 

Анализа становништва према школској спреми врши се према завршеној школи 

(достигнутом нивоу образовања). Анализа школске спреме у овом раду заснована је на 

подацима пописа из: 1961, 1981, 2002. и 2011. године. По методологији пописа из 1961. 
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године обухваћена су лица старија од 10 година, а по осталим пописима лица старија 

од 15 година. 

 

Табела 56: Становнишшво старо 10 и више година према школској спреми                       

у општини Бабушница, 1961. године 
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27 778 26 255 956 474 68 100,0 94,6 3,5 1,7 0,2 

Извор: (Крстић В., 2007.). 

Према подацима из табеле 56 стање у погледу школованости становништва 

било је изузетно лоше, 26 255 становника општине Бабушница је било без школске 

спреме (94,6%). Основну школу имало је 3,5% или 956 становника, а средњу 1,7% или 

474 становника. Број становника са завршеним вишим и високим школама био је 68 

или 0,2%. Овако неповољна структура становништва према школској спреми 1961. 

године се коси са чињеницом да је 1910. године отворено је 18 школа, а потом до 1941. 

године  још 24 школа (четири осморазредне и 20 четвороразредне).  

 

Табела 57: Становништво старо 15 и више година, према школској спреми                    

у општини Бабушница, у периоду од 1981. до 2011. године 
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1981. 20 280 5 413 8 548 4 064 1 930 207 111 7 

2002. 14 038 1 794 4 420 3 595 3 445 351 219 214 

2011. 11 091 739 2 509 2 941 4 086 418 384 14 

Извор: Израчунато на основу података: РЗС (2013), Школска спрема, писменост        

и компијутерска писменост, књига 3; (Крстић В., 2007.). 

У периоду од 1981. до 2011. године све више се смањује број становника без 

школске спреме и оних који имају мање од основног образовања. Број становника са 

завршеном основном школом се такође смањује али нешто спорије. На другој страни је 
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растао број становника који су се одлучивали да наставе даље школовање, па је тако 

2011. године највише било становника са завршеном средњом школом (4 086). 

 

Табела 58: Структура становништва старог 15 и више година, према школској спреми 

(у %), општине Бабушница, у периоду од 1981. до 2011. године 
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1981. 100,0 26,7 42,1 20 9,5 1 0,5 

2002. 100,0 12,8 31,5 25,6 24,5 2,5 1,6 

2011. 100,0 6,7 22,6 26,5 36,8 3,8 3,5 

Извор: Израчунато на основу података: табела 57 

Структура становништва старог 15 и више година, према школској спреми у 

општини Бабушница у периоду од 1981. до 2011. године је имала позитивну 

тенденцију. На једној страни се учешће становника без школске спреме и мање од 

основног образовања смањивало, а на другој страни се учешће становника са: 

средњим, вишим и високим образовањем повећавало. Проценат становништва са 

основним образовањем је и даље остао велики (26,5%).  

 

9.5. Становништво према националном саставу 

 

У свим пописима после Другог светског рата становништво се о националној 

припадности изјашњавало на основу субјективног става, што је било уставно право 

сваког појединца. Принципијелно гледано ту се нема шта приговорити. Практични 

проблеми настају због промене опредељења, што није редак случај, па подаци пописа 

због тога постају неупоредиви. Разлози за промену става о националној припадности 

углавном су проистицали из владајућег односа политике према нацији и вери у 

послератној Југославији. Најчешће промене декларисања о националној припадности 

биле су код Турака, Рома, Влаха, Буњеваца, Муслимана и Југословена, па према 

подацима о бројном стању припадника ових националности треба имати извесне 

резерве (Крстић В., 2007.). 
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Табела 59: Становништво према националности у општини Бабушница,                         

у периоду од 1961. до 2011. године 

Год. Укупно 

Срби Бугари Албанци Роми 
Остали и 

непознато 

Број % Број % Број % Број % Број % 

1961. 34 316 30 193 88,0 4 088 11,9 4 0,0 2 0,0 29 0,1 

1991. 19 333 14 409 74,5 893 4,6 1 0,0 70 0,4 3 960 20,5 

2002. 15 734 14 141 89,9 1 017 6,5 1 0,0 128 0,8 447 2,8 

2011. 12 307 10 933 88,8 632 5,2 1 0,0 244 2 497 4 

Извор: Израчунато на основу података: РЗС (2012), Национална припадност,       

књига 1; (Крстић В., 2007.). 

У општини Бабушница већинско становништво су увек чинили Срби, као што 

се може видети на табели 59 за посматрани период од 1961. до 2011. године. Српско 

становништво се  у укупном становништву одржало на нивоу учешћа из 1961. године, 

па тако 2011. године Срби чине 88,8%. Проценат Бугара у укупном становништву је 

опао у односу на 1961. годину (11,9%), па је према попису из 2011. године чинио 5,2% 

од укупног становништва општине. 

Од укупног броја бугарског становништва (632), 599 становника живи у 

сеоским насељима. Група насеља (Пресека, Нашушковица, Ракита, Берин Извор, 

Звонце, Вучи дел и Јасенов Дел) која су лоцирана у долини Звоначке реке (слив Јерме) 

и пограничном делу ка Бугарској, насељена су већим делом (65,6%) бугарском 

националном мањином. Па се тако ова група насеља Звоначког краја (Дерекула) по 

антропогеографским  карактеристикама донекле разликује од осталих лужничких села. 
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10. Домаћинства 

 

Домаћинства су најмања социо-економска скупина људи у оквиру које 

становништво живи, привређује и репродукује се. После другог светског рата у Србији 

је започео процес значајне трансформације домаћинства. Те промене су се огледале у 

интензивном порасту броја домаћинстава и смањењу броја чланова истих. Основне 

узроке за овакво кретање треба тражити у динамичном порасту становништва и 

распаду до тадашње патријархалне породичне организације унутар једног 

домаћинства, али и у спроведеној аграрној реформи, преласку пољопривредног 

становништва у неаграрне делатности, мигрирању сеоског становништва у градове, 

развоју процеса индустријализације (Кицошев С., Голубовић П., 2004.). 

 

10.1. Број и просечна величина домаћинства 

 

На промене типа организације домаћинства у највећој мери су утицали 

модернизација друштва и повећање животног стандарда. Промене настале у просечној 

величини домаћинстава имале су утицаја и на промене њихових економских 

карактеристика. Кретање броја домаћинстава одређене популације условљено је 

променама у просечној величини домаћинства као последица утицаја: наталитета, 

доходка по становнику, процента неписменог женског становништва, удела градског и 

пољопривредног становништва. 

Табела 60: Број домаћинства у општини Бабушница,                                                          

у периоду од 1948. до 2011. године 

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

Пораст/опадање           

1948-2011. 

Број % 

6 068 6 347 6 879 7 363 7 291 6 815 6 011 5 078 -990 -16,3 

Извор: Израчунато на основу података: РЗС (2004), Упоредни преглед,               

домаћинства 1948-2002., станови 1971-2002., књига 10;                                                     

РЗС (2013),  Домаћинства према броју чланова, књига 10 

Док је број становника општине Бабушница опадао, број домаћинстава је растао 

до 70-их година XX века (1971. године је било 7 363 домаћинства), због раслојавања и 

деобе старих патријархалних  задруга. Наредни попис становништва из 1981. године 

указује на незнатно опадање броја домаћинстава (7 291), да би према последњем 

попису тај број износио 5 078, што је знатно мање него крајем Другог светског рата, са 
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разликом од -990 домаћинства. Опадање броја домаћинства у општини Бабушница у 

периоду од 1948. до 2011. године је -16,3%.  

 

Табела 61: Просечан број чланова у домаћинствима општине Бабушница,                      

у периоду од 1948. до 2011. године 

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

6,19 5,88 4,99 3,94 3,27 2,84 2,61 2,42 

Извор: РЗС (2013), Домаћинства према броју чланова, књига 10; (Крстић В., 2007.). 

Просечна величина домаћинства општине Бабушница се знатно променила и 

смањила као што се може видети из табеле 61. Почетком XX века су доминантна била 

домаћинства од 6 до 10 чланова, а забележено је постојање и оних са више од 30 

чланова. Број чланова у домаћинствима у периоду од 1948. до 2011. године је у 

константном паду; 1948. године просечан број је био 6,9 члана, а 2011. године је 2,42 

члана.   

 

Табела 62: Домаћинстава према броју чланова у општини Бабушница,                             

у периоду од 1961. до 2011. године 

 
  Год. 

Број домаћинстава 

Укупно 
Са 1 

чланом 
2 3 4 5 6 7 8+ 

1961. 6 879 303 653 911 1 316 1 176 1 050 576 894 

1991. 6 815 1 102 2 557 1 124 1 118 428 351 86 49 

2002. 6 011 1 410 2 161 930 845 319 258 59 29 

2011. 5 078 1 529 1 672 776 665 238 198 

Извор: РЗС (2013), Домаћинства према броју чланова, књига 10; (Крстић В., 2007.). 

Подаци из табеле 62 указују да је 1961. године број домаћинства са 1 чланом 

био најмањи (303) за цео посматрани период и да се од тада број домаћинства са 1 

чланом стално увећавао, да би 2011. године био највећи (1 529). Број домаћинства са 2 

и 3 члана најпре се повећавао, а онда смањивао од 90 их година, да би 2011. број 

домаћинства са 3 члана (776) био мањи него 1961. године (911); а број домаћинства са 

2 члана (1 672) је далеко већи него 1961. године (653), али знатно мањи у односу на 

2002. годину (2 161). За домаћинства са: 4, 5, 6 и више чланова важи потпуно супротна 

тенденција, односно константно смањење броја домаћинства. Наведене промене 

указују на то да се број домаћинства која имају преко 3 члна константно смањују и да 

ће се тај тренд наставити у будућности. 
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У насељима општине Бабушница данас преовлађују домаћинства са просечним 

бројем чланова 1-2 (у 30 насеља), затим од 2-3 члана (у 20 насеља), а једина насеља где 

је просечан број домаћинства тчно 3 члана су: Бабушница, Драгинац и Сурачево; уз све 

већу доминацију старачких домаћинстава.  

 

Табела 63: Структура домаћинстава према броју чланова у општини Бабушница (у%), 

у периоду од 1961. до 2011. године 

 

Год. 

% Домаћинстава 

Укупно 
Са 1 

чланом 
2 3 4 5 6 7 8+ 

1961. 100,0 4,4 9,5 13,2 19,1 17,1 15,3 8,4 13,0 

1991. 100,0 16,2 37,5 16,5 16,4 6,3 5,2 1,3 0,7 

2002. 100,0 23,5 36,0 15,5 14,1 5,3 4,3 1,0 0,5 

2011. 100,0 30,1 32,9 15,3 13,1 4,7 3,9 

Извор: Израчунато на основу података: табела 62 

На основу података из табеле 63 може се запазити да је структура домаћинстава 

према броју чланова 1961. године била знатно уједначенија него структура из 2011. 

године. 1961. године највеће учешће су имала домаћинства са 4 члана (19,1%), затим са 

5 члана (17,1%), а најмање домаћинства са 1 чланом (4,4%). 2011. године структура 

домаћинства је потпуно другачија, највише је домаћинства са 2 члна (32,9%), затим са 

1 чланом (30,1%), а најмање је домаћинства са 6 и више чланова (3,9%) 
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11. Пројекција становништва 

 

Главни задатак пројекција становништва (посебно средњорочних и дугорочних) 

јесте сагледавање демографских, али и ширих друштвено-економских последица 

остварења одређених претпоставки на којима су оне засноване. Различити друштвено-

економски и просторни планови не могу се ни замислити без претходно израђених 

демографских пројекција које се тичу величине и структура становништва (нпр. 

планирање у области запошљавања, образовања, социјалног осигурања, просторно и 

урбанистичко планирање итд.). Имајући у виду значај предвиђања демографске 

будућности и на нижим територијалним нивоима, због специфичног вида планирања, 

овом раду сам додао пројекције становништва из просторног плана општине 

Бабушница 2010-2025. 

Пројекција становништва на подручју општнне Бабушннца израђена је за 

период 2002-2025. на основу тренда из пописних периода 1991-2002. Узете су у 

разматрање две варијанте пројекција становништва према укупном броју становника и 

променама у периодима 1948-2002. и 1991-2002. По свим варијантама кретања 

становништва, може се очекивати даље демографско пражњење руралних подручја на 

територији (до 2025. године и потпуно демографско пражњење 23 до 27 насеља — у 

зависности од варијанте). Оптимистичнија варијатна пројекције становништва 

општине Бабушница до 2025. године је варијанта, која представља пројекцију 

становништва настављањем тренда 1991- 2002 (Просторни план општине Бабушница 

2010-2025.). 

Табела 64: Пројекције становништва општине Бабушница до 2025. године                    

по имплементационим периодима 

 Пројекција становништва 

Година 2015. 2020. 2025. 

Број становника 11 853 10 721 9 845 

Извор: Просторни план општине Бабушница 2010-2025 

Концепција демографског развоја подразумева смањивање и заустављање 

негативиих демографских токова, првенствено неповољне старосне и образовне 

структуре становништва, као и негативне стопе миграција село-град. Планска решења 

томе треба да допринесу стварањем услова за рад и веће доходовање као и бољих 

животних услова, што би, у међусобном узрочно-последичном односу, довело до 

смањивања миграција село-град и задржавања младог становништва (посебно у 

сеоским подручјима), перманентног смањивања незапослености, а затим и одржавања 

позитивног природног прираштаја и интереса становништва за подизање образовне 

структуре и смањење броја неписмених (Просторни план општине Бабушница 2010-

2025.). 
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Табела 65: Пројекције становништва до 2025. године по насељима 

НАСЕЉЕ 1948. 1953. 1961. 1971. 1981. 1991. 2002. 
Пројек. 

2015. 

Пројек. 

2020. 
Пројек. 

2025. 
2025-  

2002. 

Александровац 173 192 190 153 124 104 71 32 17 2 -69 

Бабушница 603 749 972 1668 2906 4270 4575 4952 5097 5242 667 

Бердуј 595 596 564 515 395 222 157 80 51 21 -136 

Берин Извор 458 482 473 362 288 151 90 18 0 0 -90 

Богдановац 1253 1213 1104 846 515 304 170 12 0 0 -170 

Братишевац 603 615 539 464 359 260 194 120 91 62 -132 

Брестов Дол 403 405 374 246 121 62 32 0 0 0 -32 

Вава 893 909 723 587 475 358 266 163 124 84 -182 

Валниш 639 553 441 293 170 125 97 64 51 38 -59 

Велико Боњинце 1438 1408 1246 952 835 678 459 234 148 62 -397 

Војници 464 441 380 287 237 139 104 63 47 31 -73 

Врело 364 569 638 545 425 247 141 16 0 0 -141 

Вучи Дел 354 364 392 391 408 278 171 47 0 0 -171 

Горње Крњино 665 700 673 561 377 321 248 163 130 97 -151 

Горњи Стрижевац 960 960 787 601 399 228 154 67 33 0 -154 

Горчинце 1293 1245 1033 887 751 645 537 416 370 324 -213 

Грнчар 741 737 668 508 342 217 159 90 64 38 -121 

Дол 539 566 548 414 276 160 82 0 0 0 -82 

Доње Крњино 619 636 522 474 377 338 271 192 161 131 -140 

Доњи Стрижевац 264 285 299 252 232 229 259 294 308 322 63 

Драгинац 729 732 615 606 485 483 885 1361 1544 1728 843 

Дучевац 636 597 510 429 304 209 136 50 17 0 -136 

Завидинце 1369 1419 1335 1119 926 714 503 314 241 168 -335 

Звонце 587 538 585 439 381 332 254 170 138 106 -148 

Извор 967 923 717 592 439 344 263 173 139 104 -159 

Јасенов Дел 844 835 785 666 494 310 198 66 15 0 -198 

Калуђерево 839 857 723 628 505 392 273 141 90 39 -234 

Камбелевац 1086 1067 999 858 731 579 419 230 157 84 -335 

Кијевац 295 321 280 216 117 73 54 32 23 14 -40 

Лесковица 332 327 322 307 193 59 31 0 0 0 -31 

Линово 657 657 614 470 317 184 118 40 10 0 -118 

Љуберађа 925 757 738 583 524 368 287 196 161 126 -161 

Мало Боњинце 462 409 376 274 201 159 115 65 46 27 -88 

Масуревац 218 218 184 131 80 52 28 4 0 0 -28 

Мезграја 231 223 202 153 105 87 57 25 13 1 -56 

Модра Стена 825 809 746 577 441 356 257 140 95 50 -207 

Нашушковица 656 649 642 623 586 428 295 140 81 21 -274 

Остатовица 867 871 805 593 360 165 83 0 0 0 -83 

Пресека 606 630 647 611 535 364 268 157 114 71 -197 

Проваљеник 502 497 434 385 306 282 202 107 71 35 -167 

Радињинце 612 654 627 591 532 404 288 153 101 50 -238 

Радосин 594 554 498 445 298 151 71 0 0 0 -71 

Радошевац 481 505 450 405 348 263 222 174 155 136 -86 

Ракита 846 784 837 626 578 455 340 206 155 104 -236 

Раков Дол 591 618 498 444 257 128 18 0 0 0 -18 

Раљин 468 432 362 249 141 84 50 10 0 0 -50 

Ресник 434 444 408 322 267 203 158 105 84 64 -94 

Стол 939 934 858 745 584 455 347 224 177 130 -217 

Стрелац 1589 1507 1367 1156 844 605 392 141 45 0 -392 

Студена 1414 1315 1150 819 569 372 200 0 0 0 -200 

Сурачево 802 774 682 593 536 497 444 381 357 333 -111 

Црвена Јабука 856 872 841 704 456 248 126 0 0 0 -126 

Штрбовац 952 958 913 668 390 192 115 24 0 0 -115 

Извор: Просторни план општине Бабушница 2010-2025 
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Према пројекцији становништва из табеле 65 види се да ће у будућности само 3 

насеља имати пораст броја становника, а то су: Бабушница, Доњи Стрижевац и 

Драгинац. Сва остала насеља бележиће пад становништва, а 8 села ће већ 2015. године 

остати без становника. Поглед на будућност Бабушничке општине је суморан, јер 

процене говоре да ће до 2025. године 20 села остати без становника. Зато је неопходно 

поставити плански задатак, ако не са циљем спречавања овог негативног популационог 

тренда, онда бар са циљем његовог умањивања, јер ће овакав тренд несумљиво 

оставити далекосежне последице које су већ данас видљиве. 

Да би се одговорило овако тешком али изазовном циљу и задатку, неопходно је 

синхроно делање различитих институција и организација у друштву почев од 

породице, школе, државе, цркве, привредних организација, здравствених и културних  

институција, медија, удружења и невладиног и цивилног друштва. Сви они морају 

имати активан и позитиван програм за обнову и демографску ревитализацију Србије: 

непосредно, краткорочно, средњорочно и дугорочно. Дакле, насупрот процесима 

сенилизације и депопулације, неопходно је развити програм који ће стимулативним 

мерама, почев од економског развоја неразвијених делова Србије, а посебно 

пољопривреде и села, па преко унапређења  мреже школства,  здравства, културних 

институција, квалитета живота на селу, довести до заустављања миграције, 

подмлађивања и обнове становништва, посебно у пограничним општинама  

југоисточне Србије. У овом контексту, неопходно је развити стратегију и програм 

проширене репродукције становништва (кроз стимулисање бржег заснивања бракова, 

рађање више од два детета...). Такође, неопходна је социјална и развојна политика, која 

би била у функцији перманентне подршке породици, жени, деци и омладини, да се 

кроз подизање квалитета и стандарда живота и изграђивање нових односа у породици 

и друштву остваре базични задаци који би били у функцији демографске обнове 

становништва (Митровић Љ., 2012.). 
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ЗАКЉУЧАК 

 

Због погодних природних услова за људски живот, ова област је непрекидно 

настањена. Материјални трагови, малобројни писани извори, топономастика, као и 

народна  предања са реалном историјском основом указују на насељеност Лужнице у 

античко и српско средњовековно доба. Након Другог светског рата и прегруписавања 

среских општина између суседних среских области, Лужнички срез од 1950. године 

броји 53 насеља која се и данас налазе у саставу општине Бабушница. 

Једино градско насеље Бабушница као општински центар бележи константно 

повећање становништва из деценије у деценију. Од пописа становништва од 1948. до 

2011. године готово 8 пута је повећан  број становника (индекс 763). У преостала 52 

насеља становништво се у истом периоду смањило за скоро 80%. Учешће руралне 

популације у укупном броју становника општине је било највеће 1948. године (98,4%), 

а затим се постепено смањивало до 2011. године (62,61%). Насупрот томе број 

становника урбане популације је имао тенденцију раста до 2011. године (37,39%).  

Према попису из 2011. године, на територији општине Бабушница (529 км²), 

живело је 12 307 становника, односно општа густина насељености износи 23,2 ст/км². 

Пад укупног броја становника условио је и промену у густини насељености, са знатно 

већом густином насељености у самом граду него у сеоским насељима. Опадање броја 

становника манифестује се како у сфери природног тако и у сфери механичког кретања 

становништва. На њих је уицао комплекс развојних (економских, социјалних, 

културних и социопсихолошких) компоненти, са укупним деструктивним 

популационим дејством. 

Од 80-их година стопа наталитета се погоршава у општини Бабушница у односу 

на Пиротски округ, да би 2010. године износила 5‰. Долази до опадања фертилитета у 

млађим старосним групама као последице померање старосне границе ступања у брак, 

па је из тих разлога стопа фертилитета жена старих од 25 до 39 година у извесном 

порасту. Највиша стопа морталитета од 23,1‰ забележена је 2010. године, као 

последица биолошких фактора тј. неповољне старосне структуре становништва. 

Највиша стопа природног прираштаја од 7,3‰ забележена је давне 1963. године, а од 

1981. године природни прираштај постаје негативан. Најнижа стопа природног 

прираштаја од -18‰ забележена је 2010. године. Највећи број закључених бракова и 

општа стопа нупцијалитета (9,2‰) су били 1971. године, а од тада долази до опадања 

(2011. године општа стопа је била 4‰); са друге стране број разведених бракова се 

смањивао од 1963. године, али је стопа диворцијалитета највећа у 2011. години (0,9‰). 

Територија Лужнице представља типичан пример снажног емиграционог 

подручја, са значајним утицајем ових кретања на демографски, али и друштвени и 

привредни развитак у целини. Емиграција је била изразитија из сеоских насеља виших 

надморских висина и неповољног саобраћајно-географског положаја. На интензивнију 
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покретљивост становништва овог краја утицала су и некадашња, традиционална, 

печалбарска кретања, која су допринела да Лужница у другој половини XX века 

постане једно од најизразитијих простора исељавања у нашој држави. На неки начин 

печал је постао ментална одлика ових људи, утиснуо се у све поре њиховог живота. 

Проценат становништва на привременом раду и боравку у иностранству се кретао 

нешто испод 1% од укупног становништва општине. Од 60-их година значајно је 

учешће дневних миграната, који се у сеоским  насељима  баве руралном производњом 

као допунском делатношћу. Дневне миграције активног становништва највише су 

усмерене ка општинском центру Бабушници. Када су у питању кретања усмерена у 

другим општинама истог округа ситуација је обрнута, више путују становници 

градског насеља, односно Бабушнице, него становници сеоских насеља. Привремени 

рад је угрозио нормалне токове репродукције становништва и довео у многим селима 

општине Бабушница до стагнације и опадања пољопривредне производње. За овај 

простор неопходан је нови тип друштвено-економске активности. 

Функционални развој насеља карактерише различити значај појединих функција 

и неравнотежа у функционалном  развоју Бабушнице, са једне, и осталих насеља, са 

друге стране. У општини Бабушница дошло је до повећања броја насеља са малим 

бројем становника, па према попису из 2011. године чак 24 села има мање од 100 

становника. Сва села у општини су спонтано формирана, а на основу броја њихових 

становника можемо рећи да су то мала села, њихов укупан број становника од Другог 

светског рата до последњег пописа је смањен у просеку за 562 становника по насељу. 

Почевши од 1981. године тренд стопе маскулинитета преко 1 000 одржао се до 

последњег пописа 2011. године када је износио 1 035,5, а однос мушке наспрам женске 

популације је 50,9:49,1 %. Просечна старост становништва у општини Бабушница за 

2011. годину је 49,5 година; у граду је просек 40,6 година, а у сеоским насељима 54,8 

година. Старосна структура становништва Лужнице је веома индикативна и указује на 

одмакао процес старења. У периоду од 1961. до 2002. године у општини Бабушница 

контигент предшколске и школообавезне деце забележио је апсолутни пад, уз 

истовремени пад учешћа у укупном становништву, као директне последице слабе 

репродукције становништва. Удео фертилних жена у укупном становништву је опао са 

27,1% (1961.) на 16,7% (2011.). Са опадањем укупног броја становника опадао је и број 

радно способних, али и учешће радног контингента у укупном становништву општине 

(2011. године 56,3%). 

Становништво општине Бабушница 1971. године налазило на прагу 

демографске старости, а од 1991. до 2011. године је у најдубљој демографској 

старости, индекс старења је растао, да би 2011. године  износио 2,68. Најнижа стопа 

активности становништва је у 2011. години 38,9%, а највиша стопа лица са личним 

приходом била је 2002. године 33,3%, што се укупно негативно одражава на привредни 

развој. Највеће промене догодиле су се у примарном сектору, 1961. године овај сектор 

ја ангажовао 90,8% активног становништва, а 2011. године 30,9%. У 2011. години 
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највише је ангажовано у секундарном сектору 1111 активних становника или 45,6%, а 

најмање у терцијарном сектору 574 становника или 23,5%. 

Трансфер пољопривредног у непољопривредно становништво оставио је велике 

последице у економском, социјалном, демографском и просторном развоју. Број и 

учешће пољопривредносг становиштва су се константно и драстично смањивали, а на 

другој страни су се број и учешће непољопривредног становништва повећавали. 

Пољопривреда је готово замрла, а о њеној модернизацији би могло да се говори ако ће 

у будућности бити пољопривредника. Пошто у овим селима готово да и нема људи 

испод 50 година, онда се о модернизацији пољопривреде, као основи популационе 

политике и не може говорити.  

Најнижи проценат неписмених забележен је 2011. године, 5,7% (1,5% мушког и 

10,4% женског) од укупног становништва старог 10 и више година. Неписменост у 

сеоским насељима је 8,2%, а 91,8% од укупног неписменог становништва старог 10 и 

више година живи у сеоским насељима. У 2011. години највише је било становника са 

завршеном средњом школом (4 086). У општини Бабушница већинско становништво су 

увек чинили Срби, (2011. године 88,8%), а бугарско становиштво је било највећа 

национална мањина, (2011. године 5,2%). 

Број домаћинстава је растао до 70-их година XX века, због раслојавања и деобе 

старих патријархалних  задруга. Да би према последњем попису број домаћинстава био 

знатно мањи него крајем Другог светског рата (-16,3%). Број домаћинства која имају 

преко 3 члна константно се смањују и тај тренд ће се у будућности наставити. У 

насељима општине Бабушница данас преовлађују домаћинства са просечним бројем од 

1 до 2 члана (у 30 насеља). 

На крају XX и на почетку XXI века демографски развој обележава општа 

депопулација као резултат механичке и природне депопулације, као и интензивног 

старења становништва. Како је број младог становништва све мањи, уз исцрпљеност 

демографских залиха за исељавање, природна компонента ће све више, а механичко 

кретање све мање утицати на динамику будућега кретања. Садашње демографско 

стање и процеси упућују на наставак опште депопулације у наредном периоду. 

Анализа динамике депопулације, старосног састава и природног кретања упућује на 

лошу демографску перспективу већине насеља у општини Бабушница. Реалност је да 

ће у наредном периоду доћи до промена унутар просторне мреже насеља, јер ће доста 

малих насеља са малобројном и старом популацијом неминовно остати без становника, 

док ће средња насеља значајно популацијски ослабити. 

Да би спречили ове села од нестајања у потпуности, морамо прићи проблему са 

планираном инфраструктурном, економском и функционалном опремом села, 

очувањем  културне и материјалне традиције региона. Такође је важно обезбедити 

виши квалитет живота у старим домаћинствима и очувати материјалне вредности. 

Популациона политика за обезбеђивање дугорочног стабилног економско-социјалног 

развоја села у дужем временском периоду треба да се организује уз помоћ општине, уз 
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учешће заинтересованих професионалаца из области економије, социологије, 

урбанизма, архитектуре, грађевинарства и географије. Примењена решења морају да 

буду заснована на постојећим ресурсима и добијеним подацима прикупљених на 

терену и као део одрживих решења. 

Концентрован развој нишке и пиротске привреде, какав је углавном до сада био, 

неће битније утицати на расељавање становништва (нарочито сеоског) и неће битно 

ревитализирати ове крајеве који су већ исељени и умртвљени. Регионално 

међудржавно повезивање могло би да пружи неку перспективу. Софијско-нишавски 

"евро-регион" постоји већ десетак година, али само на нивоу политичке добре воље. 

Прави пројекти, они који би обухватили шире подручје и надмашили ниво фолклорних 

дружења, могу да се осмисле и реализују. Становништво је културно-језички 

компатабилно, а Софија је много ближа него Београд. 

Шанса општине Бабушница могла би бити у стварању услова и мотивисању 

становништва да се бави: сеоским  туризмом (етно-туризм), промовисањем здраве 

хране (мед, сир, лековито биље и др.), брендирањем традиционалног производа вурде, 

развијању занатства, ситне индустрије, угоститељства и осталих услужних делатности; 

као добрих предуслова сваке популационе политике. У оживљавању овог простора 

посебну пажњу треба поклонити бањи Звонце. Заосталост ових крајева може да буде 

предност у времену када свет поново открива природну храну. У условима када 

демографско-привредна катастрофа прети да створи "ничију" земљу, чини се да су то 

неки од начина да општина Бабушница поново поново заживи и сачува своју 

стабилност. 
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