
Демографске промене у насељима општине Шабац у другој половини XX и почетком XXI века 
 

1 
 

УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ 
 

ПРИРОДНО - МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ 
 

ДЕПАРТМАН ЗА ГЕОГРАФИЈУ 

 

 

ДЕМОГРАФСКЕ ПРОМЕНЕ У НАСЕЉИМА 
ОПШТИНЕ ШАБАЦ У ДРУГОЈ ПОЛОВИНИ XX И 

ПОЧЕТКОМ XXI ВЕКА 
 
 
 

 
МАСТЕР РАД 

 
 
 
 
 
 
 
Студент:                                                                             Ментор:  
Милош С. Марковић                                                        др Нинослав Голубовић          
Број индекса: 190 
 
 
 

Ниш, октобар, 2015. 



Демографске промене у насељима општине Шабац у другој половини XX и почетком XXI века 
 

2 
 

Садржај	
 

Увод .............................................................................................................................................................. 4 

1. Географски положај, величина и границе општине Шабац ................................................................ 6 

2. Природно-географске одлике ................................................................................................................ 8 

2.1 Геолошка грађа и рељеф ...................................................................................................................... 8 

2.2 Климатска обележја .......................................................................................................................... 9 

2.3 Хидролошка обележја ..................................................................................................................... 10 

2.4 Педолошке и вегетацијске особености ......................................................................................... 11 

3. Најстарији трагови насељености ......................................................................................................... 13 

4. Број становника и територијални размештај становништва ............................................................. 15 

5. Природно кретање становништва ....................................................................................................... 19 

5.1 Наталитет ......................................................................................................................................... 19 

5.2 Морталитет ...................................................................................................................................... 22 

5.3 Природни прираштај ...................................................................................................................... 24 

6. Нупцијалитет и диворцијалитет .......................................................................................................... 27 

7. Миграције .............................................................................................................................................. 29 

8. Структуре становништва ...................................................................................................................... 33 

8.1 Биолошке структуре ....................................................................................................................... 33 

8.1.1 Полна структура ....................................................................................................................... 33 

8.1.2 Старосна структура .................................................................................................................. 36 

8.1.2.1 Стадијуми демографске старости ........................................................................................ 42 

8.2 Социо-економска структура .......................................................................................................... 44 

8.2.1 Пољопривредно становништво .............................................................................................. 47 

8.3 Школско-образовна структура .................................................................................................. 48 

8.3.1 Писменост ................................................................................................................................. 48 

8.3.2 Школска спрема ....................................................................................................................... 49 

8.4 Становништво према националном саставу ............................................................................. 51 

9. Домаћинства .......................................................................................................................................... 53 

10. Насеља .................................................................................................................................................. 55 

Закључак .................................................................................................................................................... 57 

Литература ................................................................................................................................................. 60 

Прилог ........................................................................................................................................................ 62 



Демографске промене у насељима општине Шабац у другој половини XX и почетком XXI века 
 

3 
 

Биографија ................................................................................................................................................. 66 

Кључна документацијска информација .................................................................................................. 67 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Демографске промене у насељима општине Шабац у другој половини XX и почетком XXI века 
 

4 
 

Увод 

     Општина Шабац се налази у северозападној Србији. Aдминистративни је центар 

Мачванског округа, уједно је и највећа од укупно осам општина из овог округа. 

Територија ове општине захвата укупну површину од 795 km². Главно седиште општине је 

градско насеље Шабац које је и највеће од укупно 52 насеља. Према подацима из 

последњег спроведеног пописа 2011. године општина Шабац има 115.884 становника. 

 

Слика 1: Географски положај Шапца 

Извор::www.sabac.org/ profil zajednice 2008 

     У првом делу овог рада су приказани географски положај општине и њенe границе, као 

и главне природно-географске одлике. У овом крају се налазе разноврсни облици рељефа 

где се истиче велика равница Мачве која је главно обележје. Овде влада умерено-

континентална клима и приказана су најбитнија климaтска обележја, као и главне 

хидролошке, педолошке и вегетацијске карактеристике. 
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     Приликом проучавања било које територије па тако и општине Шабац неопходно је 

поред физичко-географских карактеристика проучити и њена главна друштвено-

географска обележја.  У овом раду се већи акценат управо ставља на демографским 

променама које су се догодиле после Другог светског рата. Анализом података тј. 

испитивањем и  приказивањем квантитативних и квалитативних промена може се видети 

какви трендови су заступљени код становништва општине Шабац.  

     Приказана су најзначајнија обележја становништва почевши од најстаријих трагова 

насељености и оснивања првих насеља, преко анализе свих чиниоца природног кретања и 

трендова који су заступљени као и главних особина и утицаја који имају механичка 

кретања. Затим су приказане најзначајније структруре становништва у виду полно-

старосне структуре, као и социо-економске структуре. Обрађена је и школско-образовна 

структура уз приказ како се кретао број образованих особа на територији општине. Уз 

помоћ резултата пописа становништва који су спровођени на територији целе државе дат 

је и упоредни преглед и истакнуте су одлике домаћинстава у овој општини као и свих 

насеља. 

 

Слика 2: Положај општине Шабац у односу на остале општине Мачванског округа 

Извор: www.381info.com 
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1. Географски положај, величина и границе општине Шабац 

 

     Град Шабац захвата северни део северозападне Србије и административни је центар 

Мачванског округа. Мањи део територије  је уједно и погранично подручје, јер се граничи 

са Босном и Херцеговином. Географски положај општине је веома повољан јер се налази 

на важним саобраћајним правцима: друмским, железничким и речним, и у близини је 

великих градова Београда и Новог Сада. Географски положај централне тачке Шапца 

одређен је координатама 44°46` северне географске ширине и 19°14` источне географске 

дужине. Лежи на 80 м надморске висине и он је равничарски, низијски и долински град. 

Лоциран је на десној обали реке Саве, 103 км узводно од Београда. Ка Шапцу гравитирају 

три микрорегије које чине његово пољопривредно залеђе, ка западу се простире Мачва, ка 

југу Поцерина и ка истоку Посавина.  

     Изузетно је добро саобраћајно повезан са својом околином и осталим деловима земље. 

Шабац обухвата територију од 795 км², 49 катастарских општина и 52 насеља, граничи се 

са следећим општинама: Богатић, Лозница, Владимирци, Коцељева, Крупањ, Рума и 

Сремска Митровица.  Шабац је после Београда најсевернији град средишњег дела Србије. 
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Слика 3: Административна територија oпштине Шабац 

Извор: Локални еколошки акциони план Шапца 
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2. Природно-географске одлике 
 

2.1 Геолошка грађа и рељеф 

 

     У рељефу овог краја који се степеничасто спушта од југа ка северу истичу се Мачва, 

Шабачка Посавина и Поцерина. У геолошком погледу Мачва представља квартарну 

равницу, а Шабачка посавина и Поцерина неогено побрђе.  

     Најпространија равница уже Србије је Мачва која је ограничена лактастом окуком 

Саве, доњом Дрином и Мачванским одсеком. Равница је нагнута од југозапада ка 

североистоку, а изграђена је од квартарног песка и других наноса Саве и Дрине, која је у 

дугом периоду меандрирала у овом крају и својим снажним токовима је потискивала Саву 

ка северу према Срему. Мачва има апсолутну висину од 80 до 100 m а њена површина је 

засечена токовима Беле Реке, Јереза и Битве. Издваја се и инундациона зона поред 

граничних токова Дрине и Саве где се истиче оцедније земљиште представљено 

гредицама од речног материјала. (Милојевић 1962.) 

     Шабачка Посавина и Поцерина се пружају јужно од Мачве и према Тамнави 

ограничене су  Посавско-тамнавском гредом, а према обреновачкој Посавини Провско-

свилеувском гредом. Овај крај је изграђен панонско-понтских седимената у јужном и 

средњем делу, а од плиоценских и квартарних језерских седимената у северном делу. 

Земљиште је ниско и заталасано са апсолутним висина од 100 до 300 m. У северном делу 

се истиче Добравско-думачка површ, док се у у јужном делу издваја Посавско-поцерска 

површ. 

Планина Цер 

     Планина Цер са највишом тачком 687 m, виша је за 148 m од Фрушке горе која има 

укупну висину 539 m. Цер се уздиже изнад десне долинске стране реке Дрине, 22 кm 

југозападно од Шапца. Цер је ка северу најистуренија острвска планина јужног обода 

Панонског басена, ниска је планина и упореднички издужена око 15 кm. Церско 

планинско било састоји се од гранита који је опкољен шкриљцима у њеној самој 

подгорини. Цер је типично лаколитска и хорст – планина. 
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2.2 Климатска обележја 

     На подручју Шапца влада умерено-континентална клима. Због отворености према 

Панонској низији његови низијски делови на северу су под утицајем панонске 

континенталне климе, а брежуљкасто планински југ и југозапад до 700 м надморске 

висине под утицајем планинске климе. Количина падавина се повећава од североистока ка 

југу и југозападу. 

     Средња годишња температура у Шапцу је 11,3 ⁰С, а годишња количина падавина око 

630 mm. Распоред падавина је такав да је минимум падавина у фебруару док се највише 

воденог талога излучи током маја месеца. Према подацима Метеоролошке станице у 

Шапцу пролетњи максимум падавина је последица ниског ваздушног притиска и велике 

честине којом се креће барометарска депресија идући Савско-дунавском удолином од 

запада ка истоку.  

     У летњим периодима нису ретке суше које трају и дуже од 20 дана које штете 

пољопривреди, а забележени су случајеви када је у јулу и августу било и мање од 10 mm 

воденог талога. Град је ретка појава а јавља се најчешће у летњим месецима. Просечан 

број дана са снегом годишње је 30.2 а са снежним покривачем 46.5. 

     Ветрови су одређени положајем и кретањем циклона и антициклона, карактеристикама 

рељефа, као и загревањем и хлађењем тла. Територија града Шапца је отворена према 

северу, западу и истоку, те су ветрови из тих праваца најчешћи. Што се тиче облачности 

највећа је у децембру и јануару (4.0-9.6 десетина) а најмања у августу (3.6 десетина). 

Просечна годишња влажност ваздуха износи 76 %, а максимум се јавља у децембру и 

јануару са вредностима изнад 80 %.  
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2.3 Хидролошка обележја 

 

     Најзначајнији токови овог краја су  Сава и Дрина које су уједно и граничне реке, а 

поред њих се истичу и токови Засвице, Беле Реке, Јереза, Битве, Думаче и Добраве. 

Најдуже притоке Саве су Добрава и Јерез, прва настаје од неколико притока на 

североисточној страни Цера, а друга од Радановачке реке, Нечаје и Влашке реке. 

Површина слива Добраве износи 375 km² а Јереза 148 km², ове реке лети и зими имају 

низак водостај док у пролеће и јесен после отапања снега и већих киша њихов водостај и 

протицај су знатно повећани. 

     Најважнија река која протиче поред Шапца је свакако река Сава. Ова десна притока 

Дунава- Сава, највећа је река која се на територији Србије улива у Дунав. Дуж тока, Сава 

прима значајне притоке- Дрину, Колубару и Босут. За сам град Шабац посматрано у 

ширем смислу најзначајнији је део тока од ушћа Дрине до Купинског кута. Квалитет реке 

Саве се прати дужи низ година и показатељи квалитета и бонитета реке Саве поред Шапца 

(локација: Стари град) су дати у табели 2. 

 

Табела 1: Утврђени бонитет реке Саве покрај Шапца 
 

Извор: Профил заједнице, Шабац, 2008. 
 

     Физичко-хемијски показатељи извршених анализа су били у оквиру друге класе док су 

микробиолошки показатељи показивали веће осцилације и у том погледу квалитет је 

варирао између друге и четврте класе водотока. Максимална вредност микробиолошких 

показатеља је добијена у месецу јули 2010.год. и забележена је вредност од 240.000 

укупних колиформних бактерија на литар воде. Анализе урадио Завод за јавно здравље – 

Шабац. Вештачки направљене акумулације на територији општине Шабац су настале 

експлоатацијом шљунка од којих су настале локално познате „Шљункаре“, њих 9 и то: 

Табановачка, Мишарска, Богосавачка,  Штитарска шљункара, Шљункара Дуваниште 

(асфалтна база), Шљункара Змињак, Шљункара Петловача, Шљункара Липолист и 

Шљункара Прњавор. 

Река Сава 2005.год. 2006.год 2007.год. 2008.год. 2009.год 2010.год. 
Утврђени бонитет II класа II класа II класа II класа II класа II класа 
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2.4 Педолошке и вегетацијске особености 

     За развитак, распоред и обим производње биљних култура од посебног значаја су 

педолошке карактеристике. Заступљени су готово сви типови и варијетети земљишта који 

се срећу у западној и северозападној Србији. Најраспрострањенији земљишни типови су 

гајњаче и подзоли, посебно у Шабачкој Посавини и Поцерини а понегде се срећу и у 

Мачви. Гајњаче које се овде налазе најчешће у прелазној зони између чернозема, 

алувијума и подзола су углавном образоване на некадашњем дринском алувијуму и 

местимично лесу. 

     Чернозем се среће само у Мачви, његову подлогу чине карбонатни лес и лесоидне 

иловаче. Доста је дерградиран јер се прекомерно искоришћава у пољопривредне сврхе. 

Према степену деградације се издвајају три варијетета: излужени, деградирани и 

нормални. Алувијум заузима узан појас поред Саве и њених притока, иако су песковита 

земљишта она су доста плодна јер су помешана са муљем, на њима се гаји највише поврће 

и крмно биље. 

     Овакав педолошки покривач представља повољност за пољопривреду јер омогућава 

разноврсну производњу.  У погледу вегетације може се издвојити појас око Дрине и Саве 

где је пре свега заступљена ниска барска шумска вегетација. Виши део Мачванске 

равнице се налази под засадима жита, индустријског и крмног биља, док је посавско-

поцерско побрђе поред жита засађено воћем или је обрасло шикарама. Крајем XVIII и 

почетком XIX века виши делови су били под густим шумама, где је претежно био 

заступљен храст и цер. Након неконтролисаног крчења шума зарад нових ораница и 

простора за пољопривреду пређашње стање се изменило. 
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Табела 2: Структура земљишних површина, 2006. 

 

 
Општина 

(кm²) 

Удео у 
укупној 

површини 
општине 

(%) 

Удео 
општине у 
површини 
истог типа 

у округу 
(%) 

 
Округ 
(кm²) 

Удео 
округа у 

површини 
истог типа 

у 
Србији(%) 

 
Република 

Србија 
(кm²) 

Укупна површина 795 100 24,35 3.264 3,69 88.361 
Пољопривредна 
површина 

604.99 76,10 27,41 2.206 3,78 58.229,89 

Обрадиве 
површине 

589.82 74,19 29,15 2.022 4,78 42.277.76 

Обрасла шумска 
површина 

99.81 12,55 13,12 760.32 3,83 19.845.13 

 Извор: Профил заједнице, Шабац, 2008. 

     Графикон који следи показује управо резултате горе поменутих сеча и смањивања 

површина које су обрасле шумама, данас су шумовитије само планине. Шуме планинских 

подгорина су боље очуване на стрмим паданима јер су потребне за заштиту од ерозије. 

Највећи део пољопривредних површина се користи за гајење жита, и овај крај је познат 

као једна од житница Србије, посебно Мачва. 

 

Графикон 1: Структура земљишних површина на територији општине Шабац 2006. 
године 

Извор: Профил заједнице, Шабац, 2008. 
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3. Најстарији трагови насељености 

     Археолошка налазишта у граду и околини потврђују да су на овом простору постојала 

насеља још у млађем каменом добу, а да су од почетка нове ере на овом простору били 

Римљани. Током трајања Немањићке државе, u XIII и XIV веку, Шабац је био у њеном 

саставу и припадао је Мачванској бановини. Назив Заслон,  спомиње се у записима 1458. 

године у повељи босанског краља Стевана Томаша где се наводи „Димковац код Заслона“. 

Касније се назив Заслон налази на „Деветој карти Птоломејевој“ коју је издао Молети 

Млецима 1562. године.   

 

 
 

Слика 4: цртеж Шапца из 1713.године, аутор Burckhard von Purkestein 

Извор: http://sabacvideostarigradnasavi.blogspot.rs/ 

 

     У другој половини XV века, после пада тадашње Србије под турску власт, Турци 

овладавају и овим крајевима, и 1470. године на погодном месту, где се обала Саве благо 

уздиже, Турци подижу  тврђаву. Турци ново саграђеној тврђави и граду који је око ње 

настајао дају име Бејерделен, што у преводу са турског значи “онај који удара са бока“. 

Тако лоциран и утврђен град био је значајна турска испостава из које се могло лако 

упадати у угарску територију. Током дуготрајне турске владавине кроз Шабац се одвијала 

веома жива трговина између крајњих западних крајева турског царства и његових 
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централних и источних делова. Из тог периода засигурно потичу корени трговачког духа 

који ће Шабац прославити у каснијим временима. 

     До средине XVII века име града се често мењало и разни називи су се преплитали, да 

би се од тада према подацима С. Стојановића у „Народној енциклопедији“ употребљавало 

само име Шабац. Неспорно је да је овај град имао доста кумова па је тако у прошлости у 

народу називан и „Мали Париз“ или у првом светском рату „ Српски Верден“. 

     Након другог српског устанка град се брзо развијао захваљујући трговини и занатима, 

извозу жита, стоке и шљива из Мачве. Градом је управљао 15 година Јеврем Обреновић, 

брат кнеза Милоша и за то време је много тога из корена променио и унапредио укупан 

живот дотадашње турске касабе. Шабац је познат као град који је први добио болницу и 

апотеку 1826. године, прву кућу на спрат, музичку школу и клавир 1826.године, прву 

после турске власти у Србији и првог учитеља страног језика. „Главна школа“ односно 

Гимназија настаје 1837. године. Потпуно ослобођење од турске власти Шабац дочекује, 

као и цела Србија, 1867. године. (Бујшић, 1957.). 
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4. Број становника и територијални размештај становништва 

 

     Број становника у основи представља скуп људи који живи и ради на једном одређеном 

простору и који се током времена мења у квантитативном смислу. Ова демографска 

категорија првенствено посматра промене у укупном броју становника на одређеној 

територији или насељу у одређеном временском периоду. Размештај становништва 

приказује степен концентрације и дисперзије становништва на одређеном простору. Као 

основни показатељ интензитета насељености користи се густина насељености, која 

представља количник између броја становника и површине територије на којој то 

становништво живи. (Кицошев, Голубовић, 2004). 

     Промене у укупном становништву су условљене различитим и бројним факторима и 

због тога су сложене. Неки од фактора који утичу су миграције тј. механичка кретања 

становништва као и природно кретање становништва односно промене под утицајем 

наталитета и морталитета. Разлике у виду раста или пада укупног становништва на 

одређеној територији се добијају анализом резултата спроведених пописа становништва.  

     Анализом резултата пописа становништва на републичком, окружном и општинском 

нивоу у периоду од 1948. до 2011. године у табели која следи је дат упоредни преглед 

броја становника.   

 
Табела 3 : Упоредни преглед броја становника у периоду од 1948. до 2011. године 
 

Година 1948. 1953. 1961. 1971. 1981. 1991. 2002. 2011. 
Србија 6.527.583 6.978.119 7.641.962 8.446.726 9.313.686 7.822.795 7.498.001 7.186.862 

Мачвански округ 270.053 293.169 311.916 324.427 338.247 339.644 329.625 298.931 
Општина Шабац 75.096 82.414 94.866 107.143 119.669 123.633 122.893 115.884 

Извор: Републички завод за статистику, http://webrzs.stat.gov.rs/ 
 

Табела 4: Индекс промене броја становника 
 

 Ланчани Базни 
Година 1953/48. 1961/53. 1971/61. 1981/71 1991/81. 2002/91. 2011/02. 2011/48. 
Србија 107,04 109,51 110,53 110,26 83,99 95,84 95,85 110,10 

Мачвански округ 108,56 106,40 104,01 104,26 100,41 97,05 90,69 110,69 
Општина Шабац 109,74 115,11 112,94 111,69 103,31 99,40 94,30 154,31 

Извор: израчунато на основу табеле 3 
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Графикон 2: Упоредни преглед броја становника у периоду од 1948. до 2011. године у 

општини Шабац 

Извор: израчунато на основу табеле 3 

 

     На основу осам пописа становништва спроведених после Другог светског рата у 

периоду од 1948. до 2011. године може се приметити раст броја становника на територији 

општине Шабац до 1991. године са максимумом од 123.633 становника.  Након тога  

почиње опадање броја становника  и негативни демографски развој општине Шабац. У 

периоду високог наталитета и не тако изражених миграционих кретања становништва 

након Другог светског рата становништво читавог Мачванског округа и општине Шабац 

константно расте. Такође треба напоменути да је популациони раст броја становника у 

годинама након рата период демографске компензације недовољне репродукције 

становништва у ратним условима.  Највећи пораст броја становника је забежен између 

пописа 1971. и 1981. године и износи 12.526 становника. Приметно је да је раст 

становника био константан у периоду од 1953. до 1981. године и његова просечна 

вредност износи  12.418 становника.  Укупно повећање броја становника у општини 

Шабац за период 1948-2011. година је 40.788.        
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 Табела 5: Упоредни преглед  броја градског и сеоског становништва у општини Шабац 
по пописима од 1948. до 2011. године. 
 

Шабац 1948. 1953. 1961. 1971. 1981. 1991. 2002. 2011. 
Градско 16.243 19.894 30.352 42.075 52.177 54.637 55.163 53.919 
Сеоско 58.853 62.520 64.514 65.068 67.492 68.996 67.730 61.965 

% 
Градско 21,63 24,13 31,99 39,27 43,60 44,19 44,88 46,53 
Сеоско 78,37 75,86 68,01 60,73 56,40 55,81 55,12 53,47 

 
Извор: Републички завод за статистику, http://webrzs.stat.gov.rs/ 

 

     Анализом табеле промене броја градског и сеоског становништва се може уочити 

константан раст градског становништва и свој максимум бележи у попису 2002. године 

(55.163), након чега је уследио пад броја становника. Код сеоског становништва приметно 

је да није било већег колебања и раст је између пописа готово подједнак, а свој максимум 

је забележило у попису 1991. године (68.996), након чега почиње пад броја становника 

који је посебно изражен између два последња пописа становништва. Процентуално 

учешће градског становништва је у континуираном порасту током свих спроведених 

пописа након Другог светског рата.  

     Размештај становништва приказује степен концентрације и дисперзије становништва на 

одређеном простору. Као основни показатељ интезитета насељености користи се густина 

насељености, која представља количник између броја становника и површине територије 

на којој то становништво живи. Изражава се бројем становника на километар квадратни.  

 

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

 

 географски фактори: рељеф, клима, педологија, хидрологија, биљни и животињски 

свет...,  

 економски фактори: ниво економске развијености, тип економије, развијеност 

пољопривреде, степен индустријализације...  

 биолошко-медицински фактори: ендемске болести, епидемије  

 друштвено-историјски фактори: колонизације, ратови, исељавања, природне 

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

миграције. (Кицошев, Голубовић, 2004)  

 

     У односу на средњу густину насељености Земље од око 43 ст/кm², могуће је извршити 

следећу класификацију: 

 

1) ретко или недовољно насељени простори са густином становништва до 15 ст/кm², 

2) средње насељени предели са густином становништва од 16 до 75 ст/кm², 

3) густо насељени предели са густином становништва од 76 до 150 ст/кm², и 

4) веома густо насељени или пренасељени предели са густином становништва преко 

151 ст/кm². 

 

Табела 6: Кретање опште густине насељености у Мачванском округу и општини Шабац 
(ст/к m²), од 1948. до 2011. године. 
 

Година 1948. 1953. 1961. 1971. 1981. 1991. 2002. 2011. 
Мачвански округ 82,6 89,7 95,4 99,3 103,5 103,9 100,9 91,5 
Општина Шабац 94,5 103,7 119,3 134,8 150,5 155,5 154,6 145,7 

Извор: израчунато на основу табеле 2 
 
     Према попису из 2011. године Мачвански округ има 298.931 становника, а захвата 

површину од 3.268 km². Општа густина насељености износи 91.5 становника на km². То је 

нешто више од густине насељености Републике Србије, која износи 93 ст/km². Мачвански 

округ спада у густо насељене пределе као и општина Шабац са 145.7 ст/кm².  Може се 

видети да је густина насељености расла деценијама и да је свој максимум достигла у 

попису 1991. године, када је општина Шабац према наведеној класификацији била веома 

густо насељена са 155.5 ст/кm². Такође приметан је и осетнији пад густине насељености 

између последња два пописа становништва и у округу и и општини за око 10 ст/кm². Овај 

пад последица је највећим делом негативног природног прираштаја који је све израженији. 
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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 

(наталитет) и умирања (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 или потпуно потискују ефекте проузроковане миграцијама, али и 

другим факторима, као што су епидемије, ратови, природне катастрофе (Кицошев С., 

Голубовић П., 2004.). 

     На територији Мачванског округа и у општини Шабац је приметно да је највећи 

наталитет био почетком 60-их година прошлог века, где је на окружном нивоу достазао 

вредност од 20‰, а на општинском по попису иѕ 1961. године 17.4‰. Након тога је 

уследио пад наталитета, који је посебно изражен од почетка XXI века. Што се тиче стопе 

морталитета присутна је стабилност до краја 70-их прошлог века, након чега по подацима 

из пописа 1981. године почиње осетније повећање броја умрлих, и свој максимум бележи 

у последњем спроведеном попису 2011. године са преко 14.5‰. Из овога се може 

закључити да је на овој територији присутан природни пад. 

 

5.1 Наталитет 

 

     Позитивна компонента природног кретања становништва која доводи до пораста 

бројности неке популације на одређеној територији јесте наталитет, који због великог 

броја фактора који га условљавају представља веома сложену демографску појаву. Као 

основна компонента природног прираштаја становништва, рађање директно утиче на 

пораст популације и њену старосну структуру.  
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     Постоји читав низ фактора који посредно или непосредно, дугорочно или краткорочно, 

утичу на ниво наталитета. Они су сврстани у три групе:  

 

 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;  

 

 социо-економски фактори, односно достигнути ниво индустријализације, 

деаграризације и урбанизације, степен економског развоја, економски услови за 

живот породице, ниво општег образовања и други; 

 

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

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

способности за рађање. 

Према годишњој стопи у светским мерама наталитет може бити:  

 

1. висок (виши од 25‰)  

2. средњи (15-25‰ )  

3. низак (мањи од 15‰), (Кицошев, Голубовић, 2004.). 

 
 
Табела 7: Број живорођене деце на територији Мачванског округа и Општине Шабац  
од 1961. до 2010. по пописима 
 

Година 1961. 
1961- 
1970. 

1971. 
1971- 
1980. 

1981. 
1981- 
1990. 

1991. 
1991- 
2001. 

2002. 
2002- 
2010. 

2010. 

Мачвански 
округ 

6.226 54.297 4.807 51.086 4.915 45.498 4.133 38.878 3.353 25.995 2.678 

Општина 
Шабац 

1.648 15.914 1.522 17.707 1.849 16.676 1.527 14.325 1.264 10.621 1.096 

Извор: Републички завод за статистику, http://webrzs.stat.gov.rs/ 
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     Број живорођене деце у посматраном периоду на територији Мачванског округа је 

највећи био приликом пописа 1961. године (6.226), а највећи број живорођене деце између 

два пописа становништва је забележен између 1961. и 1970. године са укупним бројем од 

54.297. Након тога је примећена константна тенденција пада и смањивање живорођене 

деце па се упоређивањем података из 1961. године и 2010. године, добија резултат да је по 

последњим резултатима број смањен за чак 3548. 

     На територији општине Шабац у посматраном периоду максимум је забележен 

приликом пописа 1981. године (1849), док је највећи број живорођене деце између пописа 

од 1971. године до 1980. године (17.707). Након тога следи пад који је најизраженији 

почетком  XXI века тако да је 2010. године број живорођене деце 1.096. 

 

Табела 8: Стопа наталитета у периоду од 1961. до 2010. године на 1000 становника у 
Мачванском округу и општини Шабац 
 

Година 1961. 
1961- 
1970. 

1971. 
1971- 
1980.

1981. 
1981- 
1990.

1991. 
1991- 
2001.

2002. 
2002- 
2010.

2010. 

Мачвански 
округ 

20,0 17,1 14,8 15,4 14,5 13,4 12,2 10,3 10,2 9,4 8,7 

Општина 
Шабац 

17,4 15,9 14,2 15,7 15,5 13,7 12,4 10,3 10,3 9,7 9,3 

Извор: Републички завод за статистику, http://webrzs.stat.gov.rs/ 
 

     На почетку посматраног периода Мачвански округ је имао највиши наталитет са 20‰, 

након тога следи пад па у свим наредним пописима наталитет припада најнижем, трећем 

нивоу. Између два пописа наталитет је припадао средњем нивоу у периодима између 1961. 

и 1970. године и између 1971. и 1980. године, када је почетком 70-их прелазио 16‰. 

Испод границе од 10 ‰ наталитет пада средином прве деценије XXI века. 

     У општини Шабац наталитет је припадао средњем нивоу све до пописа 1981. године, а 

свој максимум је имао у првом попису који је дат у табели са 17.4‰. Изразити пад је 

забележен након 1981. године, а слично као и на окружном нивоу стопа наталитета пада 

испод 10‰ почетком овог века. 
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Графикон 3: Стопа наталитета у ‰  у периоду од 1961. до 2010. године 

Извор: израчунато на основу табеле 8 

 

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.). 

     Учесталост смртних случајева у одређеној популацији мери се годишњом општом 

стопом смртности, која се обично исказује на 1000 становника и означава количник броја 

смртних случајева у току једне године у посматраном становништву у односу на просечно 

бројно стање тог становништва у истом периоду (број становника средином године). 

Економско - социјални развој који је у свету остварен током 19. и 20. века је основни 

чинилац кретања морталитета, са опадањем као општом тенденцијом. 
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Табела 9: Кретање броја умрлих у периоду од 1961. до 2010. године на 1000 становника у 
Мачванском округу и у општини Шабац  
 

Година 1961. 
1961- 
1970. 

1971. 
1971- 
1980.

1981. 
1981- 
1990.

1991. 
1991- 
2001.

2002. 
2002- 
2010.

2010. 

Мачвански 
округ 

2.808 27.433 2.855 29.190 3.197 32.966 3.695 44.124 4.362 40.950 4.531 

Општина 
Шабац 

857 8.711 938 9.977 1.109 11.511 1.319 16.329 1.628 15.309 1.710 

Извор: Републички завод за статистику, http://webrzs.stat.gov.rs/ 
 
Табела 10: Кретање броја умрлих у периоду од 1961. до 2010. године на 1000 становника 
у Мачванском округу и у општини Шабац  
 

Година 1961. 
1961- 
1970. 

1971. 
1971- 
1980.

1981. 
1981- 
1990.

1991. 
1991- 
2001.

2002. 
2002- 
2010.

2010. 

Мачвански 
округ 

9,0 8,6 8,8 8,8 9,5 9,7 10,9 11,7 13,3 14,3 14,7 

Општина 
Шабац 

9,0 8,7 8,8 8,8 9,3 9,5 10,7 11,7 13,3 14,1 14,5 

Извор: Републички завод за статистику, http://webrzs.stat.gov.rs/ 
 

     На основу табеле 9 и 10 као и графикона 4 може се видети да је стопа морталитета на 

окружном и општинском нивоу до 1980. године била готово једнака. У периоду који је дат 

табели види се да је стопа морталитета била 9‰ да би се та вредност смањила до 1981. 

године када почиње константни раст. Највиша стопа морталитета је забележена у 

последњем попису и на нивоу општине износи 14.5‰. Овако негативно кретање је 

последица старења становништва и неповољне демографске слике како овог краја тако и 

целокупне популације државе. Највише умрлих лица је било у последњој деценији 

прошлог века што је делимично и последица ратова као и бомбардовања 1999. године. 

 

 
Графикон 4: Општа стопа морталитета у ‰ у периоду од 1961. до 2010. године 

Извор: израчунато на основу табеле 10 
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5.3 Природни прираштај 

 

     Приликом дефинисања природног кретања становништва споменуте се две најбитније 

компоненте, наталитет и морталитет. Природни прираштај представља управо разлику 

између броја рођених и броја умрлих на одређеном простору у одређеном временском 

периоду у оквиру једне популације, с тога је он 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.  

     У прошлости се природни прираштај посматрао у већини случајева као позитивна 

вредност у праћењу природног кретања становништва, осим у периодима ратова, 

елементарних непогода великих размера или појава епидемија и болести. Међутим у 

савременим демографским условима природни прираштај све чешће има негативну 

вредност у већем делу света, са изузецима где и даље представља позитивну компоненту. 

Негативна вредност се јавља као последица морталитета због старења становништва и све 

нижих стопа наталитета у дугом низу година. 

 

Разликујемо четири типа природног прираштаја:  

 врло висок - преко 20‰  

 висок - 15-19‰  

 умерен - 5-14‰  

 низак - испод 5‰, (Кицошев, Голубовић, 2004.). 
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Табела 11: Природни прираштај у општини Шабац од 1961. до 2010. године    

Година 1961. 
1961- 
1970. 

1971. 
1971- 
1980.

1981. 
1981- 
1990.

1991. 
1991- 
2001.

2002. 
2002- 
2010. 

2010. 

Мачвански 
округ 

3.418 26.864 1.952 21.896 1.718 12.532 438 -5.246 -1.009 -13.955 -1.853 

Општина 
Шабац 

791 7.203 584 7.730 740 5.165 208 -2.004 -364 -4.688 -614 

Извор: Републички завод за статистику, http://webrzs.stat.gov.rs/ 
 

Табела 12: Стопа природног прираштаја у општини Шабац, у периоду од 1961. до 2010. 
године, изражена у (‰). 
 

Година 1961. 
1961- 
1970. 

1971. 
1971- 
1980.

1981. 
1981- 
1990.

1991. 
1991- 
2001.

2002. 
2002- 
2010.

2010. 

Мачвански 
округ 

11.0 8.5 6.0 6.6 5.0 3.7 1.3 -1.4 -3.1 -4.9 -6.0 

Општина 
Шабац 

8.4 7.2 5.4 6.9 6.2 4.2 1.7 -1.4 -3.0 -4.4 -5.2 

Извор: Републички завод за статистику, http://webrzs.stat.gov.rs/ 
 

     Из приложених табела и графикона који следи јасно је уочљиво да данас општина 

Шабац има негативан природни прираштај, са тенденцијом да ће се та негативна вредност 

у будућности повећавати као последица пада наталитета и пораста стопе морталитета. На 

почетку посматраног периода природни прираштај је износио 8.4‰ и припадао је 

умереном типу све до пописа становништва 1991. године упркос интензивном и 

константном паду. Приметан је благи раст од 0.8‰ између два пописа становништва 70-их 

година XX века, након чега следи континуални пад.  Највећи пад природног прираштаја се 

догодио током последње две деценије прошлог века, тако да је негативна вредност 

присутна од почетка  XXI. Разлика између вредности првог приказаног пописа и 

последњег износи 13.6 ‰. 
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Графикон 5: Стопа природног прираштаја у периоду од 1961. до 2010. године у општини 

Шабац 

Извор: израчунато на основу табеле 8 

 
 

 
 

Графикон 6: Упоредни приказ стопа наталитета, морталитета и природног прираштаја 

за период 1961 - 2010. године у општини Шабац (вредности су у ‰). 

Извор: израчуната на основу табела 8, 10 и 12. 

 
 

     У графикону 6 је приказан упоредни приказ природног прираштаја и компоненти које 

га одређују, наталитет и морталитет. Уочљиво је да стопа наталитета као и природног 

прираштаја има континуирани пад од почетка 80-их година XX века који се наставио до 
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данас а такав ток следи и у будућности. Управо у том периоду почиње и осетнији раст 

морталитета који утиче да се стопа природног прираштаја све више смањује а почетком 

2000. године прелази у негативну вредност.  

 

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 друштва.  

Према брачном стању становништво можемо поделити у четири велике групе:  

 

 породично (ожењени и удате)  

 непородично (неожењени и неудати)  

 разведени  

 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. 
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Табела 13: Закључени и разведени бракови у општини Шабац 2000., 2005.,2010. и 2014.  
године 
 

Година 
Закључени бракови Разведени бракови 

Укупно На 1 000 ст. Укупно На 1 000 ст. 
На 1 000 

закључених 
2000.  740  5.0 44 0.4 59.5 

2005.  649  5.35 199 1.64 306.63 

2010.  636  5.39 40 0.34 62.89 

2014.  553  4.9 64 0.6 115.7 
Извор: Републички завод за статистику, http://webrzs.stat.gov.rs/ 

 

     Из података у табели 13 можемо видети да се од 2000. године број закључених бракова 

континуирано смањивао од 740 до последњих података за 2014. годину када је склопљено 

553. Ово смањивање закључених бракова се негативно одражава и на компоненте 

природног кретања становништва тако да је то један од узрока укупног смањења 

наталитета и природног прираштаја. Што се тиче броја разведених бракова у истом 

периоду посебно се истичу подаци из 2005. године када је чак 199 бракова разведено и ово 

представља екстрем у посматраном периоду. Такође види се и повећање раведених 

бракова између 2010. и 2014. године. Оно што је дакле одлика је да се број закључених 

бракова смањује а број разведених расте.    
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7. Миграције 

 

     Број становника на некој територији се мења под утицајем природног кретања 

становништва али и под утицајем механичких кретања тј. миграција. Ови чиониоци утичу 

на то да се број становника може повећавати и довести до пораста броја становника или се 

може смањивати што доводи до пада броја становника.   

     Миграциона кретања у ужем смислу представљају пресељавање лица из родног места, 

односно родног краја, завичаја или претходног места боравка у друго место, односно 

место досељења, ново пребивалиште или садашње место боравка. У основи миграције су 

резултанта тежњи људи за променом дотадашњег социјално - економских статуса и 

начина живота. Процес миграција се јавља у готово свим етапама развоја људског 

друштва, тако да је пресељавање становништва давнашња појава. 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. Данас су миграције углавном 

условљене економским факторима и одвијају се из неразвијених ка развијенијим 

подручјима. Посматрано у светским размерама миграције могу бити условљене и другим 

факторима (ратови, прогони на верској или националној основи, политички разлози и сл.). 

Миграције могу бити добровољне и принудне, као и организоване и стихијске, а и масовне 

и појединачне. (Кицошев, Голубовић, 2004) 

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).  
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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.  

 

     Простор Мачве је од давнина био привлачан за насељавање због доброг географског 

положаја као и због пространих површина погодних за пољопривреду. Од досељеничког 

становништва је најјаче струје су биле херцеговачка и црногорска струја. Осим 

досељеника који памте да су старином дошли из Црне Горе и Херцеговине, и настанили се 

у селима Мачве - као првим местима настањивања, било је становништва које се населило 

из насеља ужичког краја, и нарочито Семберије. Најмногобројније насељавање ове 

области било је за и после аустро-турских ратова, вођених у току XVIII века, а који су 

највећим делом одредили правце и интензитет досељавања. Интензитет насељавања се 

није драстично смањивао ни у вековима који су уследили. 

 
Табела 14: Структура досељеника према подручју са којег су досељени, општина Шабац. 

Извор: Републички завод за статистику, http://webrzs.stat.gov.rs/ 
 

     На основу табеле која показује структуру досељеника у периоду од 1940. до 2002. 

године може се уочити да је скоро трећина становништва вршила миграциона кретања у 

оквиру исте општине. У оквиру ове групе највећим делом се убраја становништво које се 

кретало из сеоских насеља у градска приликом појачане урбанизације након Другог 

 
 
 

 
 

Укупно 
досељено   

стан. 

 
 

Досељена у место сталног становања са 
подручја: 

 
 

 
 

% досељених са подручја 
 

 
 

Исте 
општине 

Друге 
општине 
у Србији 

Друге 
републике 

бивше 
Југо. 

 
Инo. 

 
Неп. 

 
Исте 

општине 

Друге 
општине у 

Србији 

Друге 
републике 

бивше 
Југо. 

 
Ино. 

 
Неп. 

52.991 16.501 26.464 8.628 1.369 29 31,14 49,95 16.28 2.58 0.05 
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светског рата и процеса индустријализације који је захватио целу државу. Добар део 

становништва се преселио у градска насеља због посла у све боље развијеној индустрији 

где је предњачила хемијска индустрија са фабриком „ Зорка“.  Свакако да је то један од 

разлога за досељавање становништва и из других пре свега околних општина који чине 

око 40% укупно досељених. С обзиром да се Шабац убрзано развијао и постајао центар 

Мачванског округа не чуди што се становништво из целог округа насељавало у ову 

општину. Током 70-их година на територији општине Шабац се поред индустрије граде и 

стамбена насеља, а све је већи број отворених школа. Насеља која су до тада физички била 

одвојена од главног градског насеља се полако сједињују услед великог броја стамбених 

објеката и кућа које се граде на периферији. Становништво из бивших Југословенских 

република се највећим делом досељавало у Шабац у виду принудних миграција и услед 

ратних дешавања на овим просторима.      

 
Табела 15: Број досељеника по временским периодима у општини Шабац 
 

 
Број досељеника у 
општини Шабац 

Удео у односу на 
укупан број 

досељеника у општину 
(%) 

1940. и раније 602 0,98 
1941-1945. 691 1,13 
1946-1960. 10.062 16,41 
1961-1970. 9.813 16,00 
1970-1980. 9.788 15,96 
1981-1990. 8.471 13,81 
1991-2000. 9.912 16,16 
2001-2005. 3.714 6,06 
2006. и касније 5.238 8,54 
Непознато 3.036 4,95 

Извор: Профил заједнице, Шабац, 2008. 
 

          Анализом табеле 15 може се увидети да је број досељеника у већем обиму 

заступљен након завршетка Другог светског рата и деценијама које следе. Повећање 

досељеника се подудара са претходно наведеним разлозима у виду појачане урбанизације 

и процеса индустријализације. Ипак оно што је евидентно је да процентуално највећи део 

досељеника, након ослобођења од окупационих снага у Другом светском рату и периоду 

стварања нове државе. Слично је и у периоду од 1991. до 2002. године, разлог за овакав 

удео се може потражити у неким од следећих разлога. Општина Шабац је релативно близу 

границе са Хрватском републиком и Федерацијом Босне и Херцеговинепа је услед ратних 
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дешавања на простору бивше Југославије био уточиште бројним избеглицама из помунтих 

земаља које су тражиле уточиште, а присутан је и мали број досељеника који су дошли из 

АП Косова и Метохије такође због угрожених живота.     

 

Табела 16: Дневне миграције према типу миграната, 2011. 
 

 
Општина 
Шабац 

Удео у укупном броју 
дневних миграната (%) 

Дневни мигранти‐укупно 15.720 100 

Дневни мигранти 
који обављају 
занимање 

Укупно 10.677 67.92 

У другом насељу исте општине 8.177 52.02 

У другој општини 2.473 15.73 

У другој држави 27 0.17 

 
Дневни мигранти 
који се школују 

Укупно 5.043 32.08 

У другом насељу исте општине 4.060 25.83 

У другој општини 944 6.00 

У другој држави 39 0.25 
Извор: Републички завод за статистику, http://webrzs.stat.gov.rs/ 

 

     Дневни мигранти на територији општине Шабац се могу поделити на оне који путују 

због школовања и оних који обављају занимање. Први су заступљени са 32.08 % док 

остатак од 67.92 % чине они који обављају занимање. Највећи проценат је оних који 

путују због посла из једног у друго насеље општине са 52.02%, док ради посла у другу 

општину путује 15.73 % дневних миграната. У категорији оних који путују због 

школовања највише су заступљена лица која путују у оквиру исте општине из једног у 

друго насеље  са 25.83%. 

     Погледом на табелу која је дата у прилогу стичемо слику о учешћу дневних миграната 

који обављају занимање где се може јасно видети да више од 30% од укупно 7.730 

миграната путује у оквиру прерађивачке индустрије која је један од носилаца привредног 

развој саме општине Шабац. Након њих следе са приближно 15% мигранти који су 

запослени у трговини, док са скоро 9% учешће имају запослени у грађевинарству и 

саобраћају и складиштењу. Између 6 и 7,5 % свој удео имају државна управа и одбрана и 

здравствени и социјални радници.  
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8. Структуре становништва 

 

     Структуре становништва произилазе из природног и механичког кретања 

становништва, и директно утичу на њих, односно структуре становништва треба 

посматрати у међузависном и међуусловљеном односу и узрочно последичним везама са 

динамиком (кретањем) становништва (Кицошев С., Голубовић П., 2004.).  

     Становништво као саставни део географске средине не проучава се само по питању 

бројчаног стања и његове промене. Да би се становништво неке територије упознало и 

демографски процеси разумели, потребно је проучити и друге његове аспекте. Структуре 

становништва представљају динамичне појаве, тј.временом долази до промене удела 

појединих саставних делова у целини. Ове промене имају различите узроке када су у 

питању различите структуре становништва, а исто тако, те промене имају и различите 

последице у погледу квалитативних карактеристика становништва. Разликујемо структуре 

становништва по полу, старости, брачном стању, занимању, активности, народности, 

школској спреми и слично (Кицошев С, 2004). 

 

8.1 Биолошке структуре 

 

     Ову групу структура чине класификације становништва према полу и старости. Оне су 

једне од најзначајнијих структура укупног становништва, па се многа обележја изучавају 

са аспекта полно-старосне структуре. У оквиру истраживања ових структура велики значај 

имају и анализе контигената становништва, тј.  групе појединаца одређеног пола и 

одређених старосних интервала.   

 

8.1.1 Полна структура 

 

     Полна структура становништва представља квантитстиван пропорционални однос 

између мушког и женског становништва у укупној популацији. Када је та пропорција 

уједначена, онда је реч о избалансираној полној структури становништва, и обрнуто, тада 

се ради о неизбалансираној. (Кицошев С., Голубовић П., 2004.). Неуједначеност полне 
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структуре се може негативно одразити на брачност а самим тим и преко наталитета на 

природни прираштај. Неки од најважнијих фактора који утичу на полну структуру неког 

становништва су: наталитет и морталитет, полна селективност миграционих кретања, 

психолошки разлози, нпр. у патријархалним срединама се придаје већи значај мушкој од 

женске деце, као и специфични спољни утицаји који селективно делују на полове у виду 

ратова, услова рада и др. 

     Између броја мушке и броја женске живорођене деце однос је релативно стабилан у 

току времена. Код нашег становништва рађа се у просеку 106 до 107 женске на 100 мушке 

деце. Слична је ситуација, углавном код европских и других популација. Према овим 

подацима требало би да се јави вишак мушке деце. Међутим, смртност мушког дела 

популације је већа него женског скоро у свим старосним групама. 

Табела 17: Становништво општине Шабац према полу по пописима од 1971. и 2011. 
године 
 

Година  Укупно 
Мушко Женско 

број  %  број  % 

1961.  63.160  30.798 48,7 32.362 52,3 

1971.  107.143  52.902 49,3 54.241 51,7 
1981. 119.669 58.953 49,3 60.716 51,7 
1991. 123.633 60.830 49,2 62.803 50,8 
2002.  122.893  59.971 48,8 62.922 51,2 

2011.  115.884  56.671 48,9 59.213 51,1 
Извор: Републички завод за статистику, http://webrzs.stat.gov.rs/ 

 

     У Србији (без података за Косово и Метохију) је према попису 2011. године било 48.7% 

мушког и 51.3% женског становништва у укупном. Посматрано по старости, више мушког 

становништва има у свим старосним категоријама до 30-те године, после чега се ситуација 

мења у корист женског становништва. Иначе, са порастом старости, бројчана предност 

жена се повећава, да би код старијих од 90 година био однос 2:1.  

     Према подацима пописа становништва наведених у табели јасно се може видети да је 

са порастом броја становника процентуални удео мушког и женског становништва остајао 

са истим вредностима уз мања одступања. Најмањи удео мушког становништва је био по 

попису из 1961. године са 30.798 мушкараца што је чинило 48.7% укупног броја 

становника на територији општине Шабац, уједно је тада женско становништво било 

најзаступљеније са учешћем од 52.3% у укпном броју становника. Накок тога у по 

подацима из 1971. године се види благи пораст броја мушког становништва, али и поред 
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тога доминантан проценат у укупном брoју становника је имало женско становништво. 

Анализом резултата се може закључити да општина Шабац има карактеристичан однос 

учешћа мушког и женског становништва као што је на нивоу Републике Србије и 

уосталом на већем делу европског континента.     

 
 

Графикон 7: Полна структура општине Шабац по пописима од 1961. до 2011. године 

Извор: израчунато на основу табеле 14 

 

     Као што се види и на графику по пописима становништва од 1961. до  2011. године 

већи је удео женског становништва за у односу на мушки. По последњим резултатима 

женски део популације је заступљен са 59.213 (51.1%), а мушки део са 56.671(48.9%)  

укупног броја становника. 

 

Табела 18: Стопа маскулинитета (број мушкараца на 1000 жена) у Општини Шабац 
 
                                                            

 

Извор: Републички завод за статистику, http://webrzs.stat.gov.rs/ 
 

     Вредности коефицијента маскулинитета у Србији, у послератном периоду су се кретале 

између 954,4 (1953. године) и 948,9 (2011. године). Општина Шабац има вишу стопу 

маскулинитета од републичког просека по последњем спроведеном попису. Највећа стопа 

маскулинитета је забележена у попису спроведеном 1971. године када је било 975.4 
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мушкараца на 1000 жена. Након тога следи пад стопе маскулинитета, до последњег 

срповеденог пописа када је забележен благи раст између 2002. и 2011. године.    

 

8.1.2 Старосна структура 

 

     Анализа старосне структуре становништва и њен приказ представљају један од 

најважнијих аспеката демографског проучавања неке популације. Она представља основ 

за друга демографска истраживања и као таква се често користи у приказу других типова 

структура становништва. Као и на све до сада поменуте аспекте демографског проучавања 

становништва и на старосну структуру утиче велики број фактора, како унутрашњих тако 

и спољашњих.  

     Када говоримо о унутрашњим факторима мисли се на утицај природног кретања 

становништва тј. наталитета и морталитета. Тако, висок наталитет утиче на будући изглед 

старосне структуре односно на повећан удео младог становиштва у популацији. Уколико 

је наталитет низак, ситуација је обрнута. Утицај морталитета се испољава преко промена у 

висини стопе смртности према старости. Утицај морталитета је далеко сложенији. Ова 

сложеност се огледа у томе да ниво и динамика морталитета утичу на висину 

процентуалног учешћа свих старосних група у старосној структури. Тако, смањење 

смртности одојчади и деце утиче на повећање удела младих у укупној популацији. 

Морталитет на овај начин утиче на одвијање процеса демографског подмлађивања. Поред 

тога смањење смртности контигента старијег средовечног и старог становништва утиче на 

интензивирање процеса старења тако што повећава удео ових контигената у укупној 

популацији (Пенев Г, 1995.). 

     Под спољним факторима који утичу на старосну структуру подразумевамо оне факторе 

које и код анализе броја становника сврставамо у ову групу. То су миграције и ратови. 

Миграциона кретања, као што је раније разматрано, теже да обухватају неке делове 

популације више од других, на основу тога је изведен закључак да је младо, 

репродуктивно зрело становништво најчешће оно које мигрира. Битно је поново поменути 

и чињеницу да миграције најчешће теку од мање развијених подручја (села, неразвијених 

општина, мањих градова) ка развијеним (или бар развијенијим од оних која су њихова 

изворишта). Из овога следи да миграције имају двоструки утицај на старосну структуру 
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становништва. Прво, миграције директно утичу на старосну структуру преко прилива или 

одлива становништва одређених старосних контигената. Након тога, када добар део 

младог становништва напусти одређено подручје логично је за очекивати да преостало 

(старије) становништво не може да надокнади тај минус природним прираштајем, док она 

подручја која акумулирају становништво које мигрира имају све услове за још веће 

повећање броја становника преко природног прираштаја. Ово опадање или повећање 

природног прираштаја главни је чиниоц који утиче на старосну структуру популације. Све 

ово значи да миграције, када утичу позитивно на старосну структуру, повећавају број 

младих лица, прво механички (имиграцијом), а затим и репродукцијом досељеног 

становништва. На другој страни, негативан утицај се огледа, исто тако, двоструко. Прво, 

младо становништво одлази и тако нестаје у старосној структури датог места или подручја 

(механички утицај), а након тога, услед недостатка репродуктивно способног 

становништва наталитет опада, а у исто време морталитет расте услед повећаног удела 

старијег становништва у популацији.  

     Поред миграција које су стална појава интензивирана пре свега социјалном 

неједнакошћу у условима бивствовања одређених подручја, на промене у старосној 

структури утичу и други спољашњи фактори међу којима се не смеју занемарити ратови. 

Овај фактор је имао великог утицаја на промене у старосној структури становништва 

Србије. Ратови утичу на више начина на ове промене: најпре се ови утицаји испољавају 

преко директних губитака, тј.погибије одређеног дела популације који је најчешће део 

који је и репродуктивно способан. На тај начин директно се губи одређени део младог 

становништва у укупној популацији, а индиректно, долази до опадања природног 

прираштаја услед недостатка репродуктивно способног становништва. Поред оваквог 

утицаја, ратови утичу и тако што узрокују померања становништва из ратом захваћених 

подручја, тако доводећи до последица поменутих приликом разматрања утицаја миграција 

на промене у старосној структури. Иако се може рећи да су ова два вида утицаја ратова 

најзначајнија, треба поменути и психолошке утицаје који првенствено утичу на промене у 

природном прираштају а индиректно и на старосну структуру. У психолошке утицаје могу 

се сврстати осећај несигурне будућности појединца, породице и будућег потомства. 

Насупрот миграцијама које утичу двојако, и позитивно и негативно, очигледно је да 

ратови имају само негативан утицај на старосну структуру становништва.  
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     На основу различитог удела појединих старосних контигената у старосној структури 

укупне популације, могу се разликовати три типа старосне структуре: 

 прогресивни тип, представљен је популацијом код које у старосној структури 

становништва високи удео имају лица 0-14 година, а лица старија од 50 година су 

заступљена у малом проценту, овакве популације имају висок природни природни 

прираштај и стални раст становништва;  

 стационарни тип, код овог типа сви старосни контигенти имају сразмеран удео у 

укупној популацији и за овакве популације је карактеристично опадање наталитета 

и пораст морталитета, када морталитет надмаши наталитет старосна структура 

прелази у регресивни тип;  

 регресивни тип, који се карактерише ниским уделом становништва до 14 година, а 

у исто време високом заступљеношћу лица старијих од 50 година (A. Wertheimer-

Балетић, 1982.).  

     Старосна структура неке популације се најчешће приказује графички у виду тзв. 

старосне пирамиде у којој се комбинују елементи старосне и полне структуре, тј. врши се 

приказ старосне структуре мушког и женског дела становништва по старосним 

контигентима. Старосне пирамиде имају различит изглед у зависности од типа старосне 

структуре који карактерише дату популацију. Тако, пирамида прогресивног типа има 

изглед пирамиде са проширеном основом и наглашено суженим врхом. Насупрот њој, 

пирамида која приказује регресивни тип, тј. становништво које је доспело у демографску 

старост има ужу основу која се проширава ка врху, односно ка старијим контигентима. 

При томе ова пирамида није најшира на свом врху у контигенту од 80 година, већ негде 

између средине и врха док су вредности ка основи и врху ниже. Када говоримо о 

пирамидама које ће приказати ситуације између ове две екстремне вредности, оне могу 

имати различит облик који може одступати од пирамиде и приближавати се елипси. 

(Крстић В. 2007.). 

     Очигледна је међузависност између старосне структуре и других компоненти кретања 

становништва. Старосна структура је повезана и са економско – социјалним и просторним 

развојем одређеног подручја. Ово произилази из тога да економска активност 

становништва није условљена само апсолутним обимом популације, већ и њеним 

квалитативним карактеристикама где је старосна структура једна од најзначајнијих.           
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     Старосна структура представља физиолошке оквире у којима се врши друштвена 

подела рада и диференцирање становништва са циљем обављања разних економских и 

социјалних функција (Мацура М. 1958.). Из свега овога произилази да је проучавање 

старосне структуре један од најзначајнијих аспеката демографског проучавања неке 

популације. 

Табела 19: Становништво општине Шабац према старости и полу по пописима  од 1971. 
до 2011. године 
 

 
Година 

 
Пол Укупно 

Старосне групе 

0-14 година 15-64 година 65+ година 

1971. 
Укупно 107.143 24.808 73.795 8.540 
Мушко 52.902 12.748 36.270 3.884 
Женско 54.241 12.060 37.525 4.656 

1981. 
Укупно 119.669 26.036 83.960 9.673 
Мушко 58.953 13.242 41.383 4.328 
Женско 60.716 12.794 42.577 5.345 

1991. 
Укупно 123.633 25.192 85.436 13.005 
Мушко 60.830 12.904 42.405 5.521 
Женско 62.803 12.288 43.031 7.484 

2002. 
Укупно 122.893 19.185 83.505 20.203 
Мушко 59.971 9.971 41.350 8.650 
Женско 62.922 9.214 42.155 11.553 

2011. 

Укупно 115.884 16.802 80.737 18.345
Мушко 56.671 8.748 40.065 7.858
Женско 59.213 8.054 40.672 10.487

Извор: Републички завод за статистику, http://webrzs.stat.gov.rs/ 
 

     Анализом резултата пописа од 1971. године до последњег званичног пописа 2011. 

године може се пратити кретање старосне структуре становништва на територији општине 

Шабац. Приметна је разлика и тренд промене када се упореде резултати и то пре свега у 

повећању броја старијих особа од 65 година. Према резултатима пописа из 1971. године 

види се да је скоро три пута више било лица у старосној групи до 14 година од лица 

старијих од 65 година. Већ од следећег пописа почиње да  се смањује број млађих од 14 

година у односу на лица старија од 65 година. Према попису из 1991. године можемо 

закључити да је становништво почело приметно брже да стари, број млађих од 14 година 

је остао приближно исти као и на претходно спроведеном попису док се број старијих од 

65 година знатно увећава. Скоро једнако учешће, али ипак са већим учешћем  лица 

старијих од 65 година у односу на лица млађа од 14 година је забележено на попису 2002.  

године.  Коначно према последњем званичном попису се виде јаснији показатељи старења 
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становништва с обзиром да је становништво старије од 65 година преовладало над 

становништвом до 14 година.     

     Према резултатима из пописа становништва 2011. године види се да највећи део 

становништва припада старосној групи од 15 до 64 година. У укупном броју становника 

преовлађује женско становништво што је одлика и целокупног становништва Србије. 

Треба истаћи да мушки део популације има већи удео у становништву до 14 година док 

женског становништва има више у старосној групи од 15 до 64 година и у старосној групи 

старијих од 65 година где је и највећа разлика у процентуалном уделу мушког и женског 

становништва. 

 
Графикон 8: Графички приказ становништва по контигентима старости за 1971. годину 

Извор: Републички завод за статистику, http://webrzs.stat.gov.rs 

     На графикону 8 је приказана пирамида старости за општину Шабац према подацима из 

пописа становништва спроведеног 1971. године и види се да она припада типу 

прогресивне на преласку у стационарни тип. Приметно је да је највећи број становника 

припадао старосном добу од 15 до 19 година. Такође је уочљиво да је мали број 

становника који припадају старосном добу од 25 до 29 година јер су то генерације коју су 

рaђене за време Другог светског рата када је био знатно смањен природни прираштај и 

наталитет. 
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Графикон 9: Графички приказ становништва по контигентима старости за 2011. годину 

Извор: Републички завод за статистику, http://webrzs.stat.gov.rs/ 

      

     Графикон 9 израђен према подацима пописа становништва из 2011. године приказује 

старосну пирамиду која припада типу стационарне на преласку у регресивни тип. У 

поређењу са графиконом 8 приметно је да се број млађих од 20 година знатно смањио, док 

се број старијих повећао. Сада је најбројније становништво у старосној групи од 55 до 59 

година што је последица старења становништва на шта превасходно утичу неповољан 

природни прираштај, нижи наталитет и све виши морталитет. Према овим подацима може 

се очекивати да ће старосна пирамида у будућности добијати све више изглед и на крају 

прећи у регресивни тип. 

     Просечна старост становништва општине Шабац у последња два спроведена пописа 

указују на то да на овом простору становништво из године у годину све више стари и да 

ова вредност незаустављиво расте. Тако је по попису становништва 2002. године просечна 

старост износила 39.5 година, код мушкараца 38.3, а код жена 40.6. Међутим по 

резултатима из пописа одржаног 2011. године може се уочити да су ове вредности 

померене у виду померања границе просечне старости па је сада код мушкараца 40.4, код 

жена 43.0 а просечна старост становништва 41.7 година. Велики утицај на овај тренд 

старења становништва свакако има природни прираштај који се смањује због пада 

наталитета и раста морталитета уз продужетак људског века. Средња старост мушке 

популације у општини Зрењанин је на свим пописима и у свим насељима нижа од средње 
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старости женске популације, што је последица дужег животног века жена, а то је обележје 

и целокупног становништва Србије. 

 

8.1.2.1 Стадијуми демографске старости 

 

     Приликом проучавања неке популације 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 20  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 20: 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+ до 4 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 21: Становништво према стадијуму демографске старости у општини Шабац, у 
периоду од 1971. до 2011. године 
 

Општина 
Шабац 

Индикатор (критеријум) Стадијум демографске старости према 
критеријуму % становништва Индекс 

старења 0-19 0-39 60+ 1 2 3 4 1-4 
1971. 33.6 48.9 12.3 0.37 IV VI IV IV IV-VI 
1981. 28.9 59.7 14.7 0.51 V IV IV V IV-V 
1991. 26.9 56.5 16.9 0.63 V V V V V 
2002. 22.4 49.6 20.6 0.92 VI VI VI VI VI 
2011. 20.2 46.8 23.1 1.15 VI VI VI VI VI 

Извор: Републички завод за статистику, http://webrzs.stat.gov.rs/ 
 

     Према подацима из табеле 21 може се закључити да је у посматраном периоду 1971.-

2011. година становништво општине Шабац у контунираном процесу старења. У првом 

попису датом у табели се види да је становништво припадало највећим делом  IV 

стадијуму демографске старости. Приметно је учешће једне трећине становништва које је 

млађе од 20 година, као и најмањи индекс старења од 0.37. Након тога у наредним 

пописима следи прелазак у  V и VI стадијум демографске старости, који је заступљен у 

последња два пописа. Број млађих од 20 година се константно смањивао, док је број 

старијих од 60 година из године у годину бивао све виши уз стално повећавање индекса 

старости који је у последњем попису имао вредност од 1.15 што је скоро четири пута више 

него 1971. године. На попису 2011. године се први пут бележи већи број старијих од 60 

година у односу на становништво млађе од 20 година и то за 2.9 %. Може се очекивати да 

ће становништво општине Шабац на следећим пописима прећи у VII стадијум 

демографске старости. 
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8.2 Социо-економска структура 

 

     Становништво се према улози коју има у економском животу може да подели на 

економски активно и економски неактивно становништво, где неактивно становништво 

може да буде оно са личним приходима или издржавано. Различити фактори утичу на 

диспропорцију и промене у односу ове две категорије. Привредни развој је, на пример, од 

кључног утицаја на промене у оквиру економске структуре. Међутим, сам привредни 

развој представља комплексну и динамичну појаву која је условљена огромним бројем 

фактора. Између осталих, на привредни развој утиче кретање и структура радне снаге као 

један од фактора. Ово говори о комплексној међузависности ова два појма, економске 

структуре и привредног развоја, тако да промене у оквиру једног од њих имају последице 

које ће се одразити на овај или онај начин у оквиру другога. 

Економска активност представљена је међузависношћу трију фактора:  

 

 средства за рад са историјски одређеним техничко – технолошким 

карактеристикама  

 предмети рада који су дело природе и становништва као произвођача и 

потошача  

 чиниоци успостављања друштвених односа у производњи економских 

добара.  

 

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 

издржавали, него их издржавају родитељи, рођаци или друга лица).(Крстић, 2007.).  
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Табела 22: Структура становништва према активности и полу, 2002.    
 

 
Општина 

Шабац 

Удео у укупном 
становништву 
општине (%) 

Удео у укупном 
активном 

становништву 
општине (%) 

Укупно становништво 122.893 100 / 
Активно становништво 60.875 49.53 100 

Активно 
становништво које 
обавља занимање 

Укупно 45.384 36.92 74.55 
Мушко 26.862 21.85 44.12 
Женско 18.522 15.07 30.42 

Лица са личним 
приходима 

Укупно 18.697 15.21 30.71 
Мушко 9.227 7.50 15.15 
Женско 9.470 7.70 15.55 

Издржавано 
становништво 

Укупно 43.052 35.03 70.72 
мушко 16.186 13.17 26.58 
женско 26.866 21.86 44.13 

Лица у иностранству 
до 1 год. 

укупно 269 0.21 0.44 
на раду 198 0.16 0.32 

чланова породице 71 0.05 0.11 
Извор: Републички завод за статистику, http://webrzs.stat.gov.rs/ 

 

     Анализом табеле 22 закључујемо да је скоро половина становништва 2002. године 

припадала категорији активног становништва са учешћем 60.875 становника. У групи 

оних који активно обављају занимање спада 36.92% укупног становништва са већим 

учешћем мушког дела за нешто више од 6% у односу на женско  становништва. Лица са 

личним приходима чине 15.21% укупног броја становника општине Шабац са скоро 

подједнаким уделом оба пола. Код издржаваног становништва се види осетније учешће 

женског становништва за мало више од 8%, а ова категорија укупно учествује са 35.03% 

целокупног становништва општине. 

 

Табела 23: Становништво према економској активности, 2011. година 
 

Општина Шабац Укупно Мушкарци Жене 
Укупно становништво 115.884 56.671 59.213 

Економски 
активно 

Свега 48.591 28.790 19.801 
Обавља занимање 38.260 23.327 14.933 

Незапослени 10.331 5.463 4.868 
Економски неактивно 67.293 27.881 39.412 

Извор: Републички завод за статистику, http://webrzs.stat.gov.rs/ 
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     На подручју општине Шабац према попису из 2011. године види се смањење 

процентуалног учешћа активног становништва у односу на 2002. годину за 7% и сада 

износи 42% укупног броја становника. Иако је већи удео женског у укупном 

становништву, економски је активнији мушки део популације са близу 60% (28.790). 

Најмања разлика код економски активног становништва је код незапослених којих има 

укупно 8.9%.  Економски неактивно становништво чини 58% (67.293) укупног броја 

становника општине Шабац и овде је уочљиво да предњачи женски део становништва са 

58.6% (39.412).     

 

Табела 24: Структура запослених према делатности, 1971-2011. година 
 

Година 
Примарне 
делатности 

Секундарне 
делатности 

Терцијарне 
делатности 

Квартарне 
делатности 

Укупно 

1971. 29.758 7.400 6.963 3.627 47.748 
1991. 4.599 13.889 8.620 3.841 30.949 
2002. 17.082 10.228 10.114 6.011 43.435 
2011. 9.951 9.144 8.925 9.975 37.995 

Извор: Републички завод за статистику, http://webrzs.stat.gov.rs/ 
 

     На основу табеле 24 могуће је уочити како се кретао број запослених према 

делатностима у периоду између 1971. и 2011. године на територији  општине Шабац. 

Приметна је разлика у смањењу запослених између првог и последње посматраног пописа 

за 9.753 запослених, као и тренд смањивања људства које ради у примарном сектору. 

Највећи брoј запослених у секундарном сектору је био 1991. године са 13.889, док је у 

терцијарном то било 2002. године са 10.014. Такође се примећује константан раст 

запослених у квартарном сектору тако да је по последњем спроведеном попису близу 

четвртина од свих запослених радило у овом сектору, то је увећање у односу на 1971. од 

мало мање од три пута.   
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8.2.1 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 25: Пољопривредно и непољопривредно становништво у општини Шабац, по 
пописима 1991. и 2002. године 

Година 
Укупно 

становништво 
Пољопривредно Непољопривредно 
Број % Број % 

1991. 123.633 34.515 27.9 89.118 72.1 
2002. 122.893 25.324 20.6 97.569 79.4 

Извор: Републички завод за статистику, http://webrzs.stat.gov.rs/ 
 

     На територији општине Шабац је приметно смањивање броја запослених у примарном 

сектору а самим тим и у пољопривреди. Упоређујући резултате пописа са краја прошлог и 

почетка овог века се уочава пад пољопривредног становништва за 9.191 (7.3%).  На 

смањење броја пољопривредних радника утицали су увођење агротехничких мера у 

пољопривреди, затим механизација. Поред ових мера, велики утицај на смањење аграрног 

становништва имала је све лошија политика према пољопривреди и све мања исплативост 

обраде земље. Тако долази до напуштања земље и преласка у индустрију и терцијарна и 

кваратарна занимања. Процес деаграризације карактерише смањење броја становника у 

аграрним срединама и повећање у урбаним, затим промене у полно – старосној структури, 

са негативним демографским токовима у сеоским срединама, а позитивним у градским, 

повећање броја имиграната у градовима и емиграната у сеоским срединама. 
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8.3 Школско-образовна структура 

 

     Школско–образовна структура се може посматрати као структура према писмености и 

према завршеном степену формалног образовања. Она има веома велики значај у 

многобројним демографским иистраживањима.  

     Ниво и структура образованости становништва важни су за сваку земљу, јер постоји 

узајамна условљеност целокупног друштвеног развоја и састава становништва по 

образовним карактеристикама (Кицошев С. 1999).  

     Као што је већ речено од образовних обележја које се посматрају пописом у нашој 

земљи су писменост и школска спрема. У свим досад спроведеним пописима писменост је 

стандардно питање и они као такви пружају могућност праћења постигнутих резултата у 

образовном нивоу становништва. 

 

8.3.1 Писменост 

 

     Писменост представља први степен у процесу образовања и основни је предуслов за 

даље образовање. Према статистици Р. Србије, писмене особе су она лица стара 10 и више 

година која умеју да читају и пишу. Подаци о писмености становништва дати су за сва 

лица стара 10 и више година. Лица која су завршила више од три разреда основне школе 

сматрана су писменим. Таквим су сматрана и лица која су била у стању да напишу и 

прочитају кратак текст у вези са свакидашњим животом (Савезни завод за статистику, 

1991). 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 26: Становништво старо 10 и више година према неписмености по пописима 
1961., 2002. и  2011. године 
 

Година Укупно 10+ Број неписмених Мушко Женско 
1961. 51.027 10.286 1.583 8.703 
2002. 103.708 4.916 613 4.303 
2011. 99.082 3.367 496 2.871 

Извор: Републички завод за статистику, http://webrzs.stat.gov.rs/ 
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     Анализом табеле 26 се види да је између пописа становништва 1961. године и 

последњег одржаног пописа број неписменог становништва на територији општине 

Шабац у фази опадања. Упоређивањем броја неписмених из поменута два пописа долази 

се до резултата да је 1961. године, проценат неписмених износио 20.1%, док је по 

резултатима последњег пописа тај удео знатно мањи и износи 3.4%, што је умањење од 

близу седам пута. По свим пописима је знатно већи удео неписменог становништва у 

женској популацији тако да према попису из 2011. године има скоро 6 пута више него код 

мушке популације. Број неписмених се повећава са годинама старости тако да надолазеће 

генерације увелико утичу на тренд смањења неписмених, како на овом подручју, тако и у 

целој држави. 

 

8.3.2 Школска спрема 

 

     Анализа становништва према школској спреми врши се према завршеној школи тј. 

достигнутом нивоу образовања. У овом раду су приказани резултати пописа становништва 

1961. и 2011. године како би се виделе промене у школској спреми на територији општине 

Шабац. Приликом упоређивања ових резултата треба имати на уму да је методологија 

пописа из 1961. године обухватала лица старија од 10 година, док су касније као што је 

случај код последњег спроведеног пописа била обухваћена лица старија од 15 година. 

  
Табела 27: Структура становништва по школској спреми општина Шабац, 1961. година. 
  

Свега 
Без школе и 

непотпуна основна 
школа 

Основна 
школа 

Средња 
школа 

Више и 
високе 
школе 

Непознато 

51.027 41.002 3.701 5.330 669 125 
Извор: Републички завод за статистику, http://webrzs.stat.gov.rs/ 

 
     Према подацима из табеле 27 јасно се види да је највећи део становништва био без 

школске спреме или са неколико разреда основне школе, односно без завршеног основног 

образовања са учешћем од 80%. Ово јасно указује да је стање у погледу школске спреме 

на овој територији било незадовољавајуће иако су на овим просторима отваране школе 

још у првој половини XIX века. Мањи део становништва је имао завршену основну 

школу, а нешто више од 10% је имало средње образовање. Свега 1.3% становништва на 

територији општине Шабац је имало завршену вишу школу или факултет. 
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Графикон 10: Структура становништва по школској спреми општина Шабац, 1961. 

година. 

Извор: израчунато на основу табеле 24 

 
Табела 28: Структура становништва по школској спреми општина Шабац, 2011. година. 
 

Свега 
Без школе и 
непотпуна 

основна школа 

Основна 
школа 

Средња 
школа 

Више и 
високе 
школе 

Непознато 

99.082 16.349 20.019 49.558 12.861 295 
Извор: Републички завод за статистику, http://webrzs.stat.gov.rs/ 

 
     У поређењу са табелом 27 и резултатима из 1961. године након пола века види се јасан 

напредак код образовања и школске спреме у насељима општине Шабац. Сада је највећи 

удео оних који имају стечено средње образовање са 50% (49.558). Види се значајно 

смањење оног дела популације које није завршило уопште или има део завршене основне 

школе, сада је то 16.5% што представља умањење за 63.5% у односу на 1961. годину. 

Мало више од петине укупног  становништва има завшрену основну школу, док је велики 

напредак остварен код лица са завршеном вишом школом или неким факултетом тако да 

су ова лица заступљена са скоро 13% у укупном учешћу лица старија од 15 година. 

Очекује се смањење броја лица која су без основног образовања код надолазећих 

генерација јер је основно образовање обавезно законом, али и код старијих лица јер је 

омогућено образовање одраслих особа у сарадњи са заједницама основних школа и 

социјалних организација. 

Без школе и непотпуна 
основна школа

Основна школа

Средња школа

Више и високе школе

Непознато
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Графикон 11: Структура становништва по школској спреми општина Шабац, 2011. 

година. 

Извор: Израчунато на основу табеле 25 

 

8.4 Становништво према националном саставу 

 

     Проблематика националне структуре становништва представља комплексно питање 

при анализи демографских карактеристика неке територије. Често резултати добијени 

испитивањем становништва бивају непрецизни, непотпуни а самим тим и неупоредиви са 

резултатима добијеним раније или са резултатима до којих ће се доћи у будућности. 

Оваква ситуација последица је тога што сваки грађанин има уставно право изјашњења 

(или неизјашњења) о националној припадности на основу субјективног става, тако да 

једна особа у једном тренутку може да “се осећа” као Србин, у другом као Југословен, у 

трећем Ром а у четвртом, пак, може да се не изјасни. Разлози за промену става о 

националној припадности углавном су проистицали из владајућег односа политике према 

нацији и вери у послератној Југославији.  Најчешћее промене декларисања о националној 

припадности запажене су код Турака, Рома, Буњеваца, Муслимана и Југословена (В. 

Крстић, 2007.). 

 
 

Без школе и непотпуна 
основна школа

Основна школа

Средња школа

Више и високе школе

Непознато
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Табела 29: Етничка структура општине Шабац по пописима 1981, 2002. и 2011. године 
 

Етничка група 
1981. 2002. 2011. 

Број % Број % Број % 
Срби 112.285 93,8 118.000 96 110.642 95,5 
Југословени 3.587 2,9 478 0,4 123 0,1 
Црногорци 359 0,3 178 0,1 70 0,1 
Муслимани 790 0,7 512 0,5 393 0,3 
Роми 375 0,3 1.001 0,8 1.902 1,6 
Хрвати 378 0,2 184 0,1 165 0,1 
Остали 784 0,6 410 0,4 547 0,5 
Непознато 1.486 1,2 2.130 1,7 2.042 1,8 

                                            Извор: Републички завод за статистику, http://webrzs.stat.gov.rs/ 
 

     Као што се може видети из табеле 29 становништво у насељима општине Шабац је по 

националном сасатву хомогено са Србима као најбројнијим народом. Срби су одувек 

имали највећи број становника, док су остали народи мењали свој удео. Посматрајући 

резултате из пописа у табели закључујемо да је највећи пад забележен код Југосоловена па 

тако са пописао 1981. године и 2.9% по последњем попису их је било само 0.1%, што 

свакако има повезаност са тиме што је престала да постоји држава Југославија. Највећи 

пораст бројности неког народа је забележен код Рома и то за више од пет пута, па се са 

0.3% из 1981. године њихово учешће увећало на садашњих 1.6%.   

 
Графикон 12: Структура становништва пема националном саставу, општина Шабац, 

2011. година. 

Извор: израчунато на основу табеле 26 

Срби 95,5% Југословени 0,1% Црногорци 0,1% Муслимани 0,3%

Роми 1,6% Хрвати 0,1% Остали 0,5% Непознато 1,8%
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9. 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.). 

 
Табела 30: Промена броја домаћинстава у насељима општине Шабац од 1948. до 2011. 
године 
 

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

Р.Србија 1.485.591 1.616.349 1.929.175 2.248.172 2.568.775 2.418.156 2.521.190 2.487.886 

Мачвански 
округ 

51.450 58.450 70.292 81.725 93.702 99.873 105.027 100.136 

Општина 
Шабац 

16.942 19.117 24.238 29.421 35.635 37.675 40.303 39.091 

Извор: Републички завод за статистику, http://webrzs.stat.gov.rs/ 
 

     Из табеле 30 се види константан раст број домаћинстава у Мачванском округу и на 

територији општине Шабац са максимумом на попису 2002. године. Разлика између 

последњег и првог пописа након другог светског рата је 22.149 домаћинстава, ово 

повећање је последица пораста броја становника али и већи број домаћинстава са мањим 

бројем чланова у односу на ранији период. Највећи борј домаћинстава у општини Шабац 

је био 2002. године (40.303), док је највећи пораст између два пописа забележен између 

1971. и 1981. године и то за 6.214 домаћинстава. 

 
 
 
 
 
 



Демографске промене у насељима општине Шабац у другој половини XX и почетком XXI века 
 

54 
 

Табела 31: Структура домаћинстава општине Шабац према броју чланова 
 

Год Укупно Са 1 чланом 2 3 4 5 6 и више 
1971. 29.421 3.309 4.809 6.227 7.226 3.844 4.006 
1991. 37.675 5.310 8.176 7.505 9.452 3.619 3.613 
2002. 40.303 7.694 9.428 7.964 8.500 3.598 3.128 
2011. 39.091 8.286 9.606 7.600 7.281 3.333 2.985 

% 

1971. 100 11,25 16,35 21,16 24,56 13,06 13,62 

1991. 100 14,10 21,70 19,92 25,09 9,60 9,59 

2002. 100 19,09 23,39 19,76 21,09 8,92 7,75 

2011. 100 21,19 24,57 19,44 18,63 8,53 7,64 
Извор: Републички завод за статистику, http://webrzs.stat.gov.rs/ 

  
     Структура домаћинстава према броју чланова и њено кретање се може видети у табели 

28 где је дат упоредни преглед по пописима становништва. Највећи број домаћинстава 

1971. године је имао четири члана (7.226) што је износило 24.56 % од дукупног броја, док 

су домаћинства са три члана била друга по бројности те године.  Слична структура се 

запажа и код пописа 1991. године где су најбројнија домаћинства била са четири члана са 

25,09 %, али на другом месту се тада налазе домаћинства са 2 члана што је велика промена 

у односу на 1971. годину. Према резултатима из 2002. године се види промена у односу на 

претходне пописе и то највише код тога што су најбројнија домаћинства са 2 члана 23, 39 

%, а приметан је и пораст броја оних домаћинства који имају само једног члана што је 

резултат старења становништва уз негативан природни прираштај, највећи део ових 

домаћинстава се налази у сеоским насељима.  Овај негативан тренд се наставио тако да је 

видљив константан пораст броја домаћинства са једним чланом тако да по последњем 

попису они имају учешће од 21,19 %, док су најбројнија она са два члана, док се са три и 

четири члана смањује број домаћинства. Просечан број чланова по домаћинству за 2011. 

годину износи 2.96.  
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10. Насеља 
 

     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 "  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)". (Цвијић, 1969). 

     У овом кају се истиче и посебна врста села разбијеног типа, а то је мачванска врста. До 

прве половине XIX века она су припадала старовлашком типу, затим шумадијској врсти 

да би се временом трансформисала у мачваванску врсту. По распореду кућа то су друмска 

села, и посебно обележје им је крстасти, двогрбокрстасти и вишеструко крстасти облик. 

Следи табела индекса промена броја становника у свим насељима на територији општине 

Шабац. 

     Упоредним прегледом кретања броја становника у свим насељима општине Шабац који 

је дат у табели која се налази у прилогу може се уочити где се у посматраном периоду 

највише повећао број становника и супротно, где се највише смањио. Највише становника 

има главно градско насеље Шабац са 53.919 становника што представља увећање у односу 

на 1948. годину за 37.676 становника. Већи пораст је приметан и код насеља Поцерски 

Прчиновић које је имало по првом послератном попису 760 становника а по последњим 

подацима 6.465 што је пораст за 5.705 становника или индекс промене броја становника 

од 850,66 што је апсолутно највише у целој опшрини. Такође једно од насеља које треба 

издвојити од осталих је Орид које је скоро увек имало мали број становника а по 

последњем попису је имало свега 12 становника што га сврстава на последње место од 

свих насеља на територији општине Шабац по броју становника.  

     Упоређивањем насеља по броју становника  која се налази у прилогу види се да је број 

насеља са мање oд 100 становника одувек био мали, свега једно насеље, а током неких 

пописа није било ниједног. По последњем попису постоје два насеља са мање од 100 

становника, то су Милошевац и Орид. Број насеља са бројем становника од 101 до 500 је 
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почео интензивније да расте од 1971. године, када је први пут било више од 10 таквих 

насеља. Већи је и број насеља са бројем становника 501-1000, било их је највише у првим 

послератним пописима, да би се током 70-их и 80-их година број таквих насеља смањио 

на конто повећања оних који су имали између 1000 и 2000 становника. Последње деценије 

прошлог века се стање враћа на претходни салдо и почиње поновни пораст броја насеља 

која имају између 501 и 1000 становника. И управо ових насеља има највише по 

последнњим подацима, укупно 16. До 1991. године број насеља која су имала измежђу 

1001 и 2000 становника је био највећи, међутим, следи пад броја таквих насеља пре свега 

због пораста броја насеља са више од 2000 становника. Од 1991. године постоје 3 насеља 

са преко 5000 становника од којих је највеће градско насеље Шабац, које је више од 5000 

становника имало од првог пописа.   
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Закључак 
 

     Погодни услови за живот, пре свега плодно земљиште по којем је и данас позната 

пољопривредна Мачва као и повољан географски положај у близини великих река попут 

Саве и Дрине су неки од фактора због чега је територија општине Шабац од давнина била 

привлачна за насељавање. Постоје многи докази да је овај простор био насељен још у 

млађем каменом добу, у списима се помиње под именом Заслон 1458. године. После 

Другог светско рата почиње интензивније да расте број становника који је био условљен 

напретком земље и индустријализацијом.  

     Као што смо могли подробније да видимо у самом раду, број становника се константно 

повећавао до 1991. године када је достигао свој максимум (123.633), након тога следи 

деценија стагнације да би се осетнији пад видео на последњем спроведеном попису 2011. 

године. Оно што је једна од карактеристика општине Шабац је и већи удео сеоског 

становништва с обзиром на то да се један број становника бави пољопривредом, али и 

постојање већих сеоских насеља која су бројчано већа и од неких општина у Србији. У 

већини сеоских насеља је добро уређена инфраструктура са комуналном инсталацијом 

што их чини погодним за живљење. Општина Шабац има велику густину насељености 

145.7 ст/кm² што је више него што је просечна густина насењености Србије која износи 93 

ст/кm². Ово не треба да чуди јер је Шабац центар Мачванског округа и најнасељенија 

општина.   

     Природни прираштај је највеће стопе имао након Другог светског рата јер је уследио 

период демографске компензације.  Од 80-их година прошлог века почиње тренд опадања 

стопе природног прираштаја, из године у годину је све неповољнији и то је један од 

главних демографских проблема општине,  под утицајем смањења стопе наталитета који 

је од почетка овог века са стопом испод 10‰. На ово се надовезује и стопа морталитета 

која додатно утиче да се природни прираштај смањује јер њене вредности имају тренд 

континуираног раста посебно од пописа 1991. године. Наравно у вези са природним 

прираштајем је и податак да се све мањи број младих одлучује да заснује породицу пре 

свега због немогућности запослења и тешке егзистенције. Управо ово смањење 

закључених бракова утиче и на негативни тренд који је заступљен код природног 

прираштаја.  
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     Механичка кретања указују на то да је овај крај привлачан за насељавање због како смо 

навели пољопривредног земљишта које је веома плодно, али и због развијене пре свега 

хемијске индустрије. Велики је број оних коју су се доселили из других општина пре свега 

због запослења, док није ни мали број дневних миграната који путују такође због посла 

или школовања с обзиром да је Шабац административни и економски центар целог 

округа. Истакнуто је такође да је преко 15.000 избеглица досељено за време и након 

ратних дешавања која су била у бившој Југославији јер је Шабац у близини државних 

граница са Хрватском и Босном и Херцеговином. 

     Структуре становништва су приказане и анализом је указано који су трендови 

заступљени код становништва општине Шабац. У полној структури преовлађује женско 

становништво што је карактеристика и за целу државу, стопа маскулинитета је 957.1 што 

је нешто више него на нивоу Републике Србије. Старосна структура је под утицајем 

негативног природног прираштаја у све неповољнијем стању, тако да највећи удео чини 

становништво од 15 до 64 година, а оно што посебно није добро је да има више лица 

старијих од 65 него ли млађих од 14 година. Становништво је у непрестаном старењу и 

наставиће тим током и у наредним годинама, а по последњем попису налази се у VII 

стадијуму демографске старости. Социо-економска структура нам је показала да је 

заступљен тренд пораста запослених у терцијарном и квартарном сектору, док се може 

приметити пад у примарном сектору. Више је економски активног мушког становништва а 

код издржаваног становништва преовладава женско становништво. Присутан је пад 

пољопривредног становништва, с обзиром да је ово познат пољопривредни крај требало 

би уз помоћ државе помоћи да се ово заустави, пре свега омогућавањем да се осавремени 

механизација, и уз подстицајне мере у виду донација и повољних кредита.  

     Образовање је све боље у насељима општине Шабац, по последњем попису највећи део 

становништва је са завршеном средњом школом, док је присутно и континуирано 

повећање лица са вишом или високом школом. Структура становништва по националном 

сасатву нам показује да је ово хомогено подручје уз доминантно учешће српског 

становништва, највеће промене су забележене код Југословена чији се учешће у укупном 

броју становника смањивало после распада бивше Југославије, док је супротан тренд код 

Рома чији се број повећавао тако да највећи проценат ове националне мањине је по 

последњем попису. 
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     Пораст броја домаћинстава је бележен до 2002. године када је забележен максимум 

(40.303) након чега следи благи пад. Оно што је неповољно је што се константно повећава 

број домаћинстава са једним чланом што је последица све више старачких домаћинстава.  

     Демографске промене у општини Шабац се добрим делом подударају са трендовима 

који су заступљени у целој држави. Како би се спречило старење становништва и 

постепено нестајање овог народа неопходно је да се ангажује целокупни државни апарат 

који би уз ангажовање стручњака из свих области и њихове савете и предлоге спречио 

најнеповољнији исход. Неопходно је да се подстакне повећање наталитета, што би било 

могуће уз одређене мере популационе политике попут сигурније егзистенције младих, 

потпуне заштите трудница али и омогућавања вантелесне оплодње о трошку државе за 

оне брачне парове који не могу да остваре потомство. Уколико желимо да се ова слика 

промени треба што пре кренути у реализовање опоравка становништва у виду позитивног 

природног прираштаја како би се код неких будућих генерација могао видети бољитак, јер 

је за позитивне промене потребан дуг времекси период. 
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Прилог 

 
Прилог 1: Дневне миграције становништва које обавља занимање према типу делатности, 

2002. 

 

 
Општина 

Шабац 

Удео у укупном 
броју дневних 
миграната (%) 

Укупно- дневни мигранти 7.730 100 
Пољопривреда, лов и шумарство 306 3.95 

Рибарство 3 0.03 
Вађење руде и камена 18 0.23 

Прерађивачка индустрија 2.425 31.37 
Енергетика 157 2.03 

Грађевинарство 648 8.38 
Трговина и оправка моторних возила 1.104 14.28 

Хотели и ресторани 170 2.19 
Саобраћај, складиштење и везе 651 8.42 

Финансијско посредовање 60 0.77 
Некретнине и остале пословне активности 180 2.32 

Државна управа и одбрана и социјално осигурање 479 6.19 
Образовање 436 5.64 

Здравствени и социјални рад 567 7.33 
Комуналне, друштвене и личне делатности 220 2.84 

Непознато 306 3.95 
Извор: Профил заједнице, Шабац, 2008. 

 
Прилог 2: Упоредни преглед броја становника по насељима, у периоду од 1948. до 2011. 
године 
 

Насеље 1948. 1953. 1961. 1971. 1981. 1991. 2002. 2011. 
Бела Река 1.333 1.335 1.256 1.148 1.133 1.048 917 806 
Богосавац 1.065 1.187 1.181 1.146 1.191 1.219 1.159 1.117 

Бојић 613 644 582 487 461 411 382 342 
Букор 1.744 1.823 1.712 1.600 1.167 942 818 620 
Варна 1.465 1.578 1.561 1.517 1.549 1.613 1.720 1.574 

Волујац 625 669 810 701 489 408 382 304 
Горња Врањска 1.772 1.855 1.731 1.565 1.671 1.627 1.582 1.453 

Грушић 1.179 1.238 1.173 1.071 1.003 976 847 754 
Двориште 624 634 536 416 357 307 282 237 

Десић 667 684 585 484 409 383 302 253 
Добрић 1.375 1.469 1.460 1.385 1.375 1.265 1.205 1.044 

Дреновац 3.092 3.207 3.083 2.810 2.629 2.446 2.345 2.035 
Дуваниште 641 706 681 689 739 697 610 560 

Жабар 812 852 840 769 759 756 683 547 
Заблаће 824 871 891 844 793 748 674 564 
Змињак 1.310 1.426 1.596 1.597 1.536 1.521 1.467 1.266 

Јевремовац 734 838 1.041 1.234 1.940 2.877 3.310 3.408 
Јеленча 526 607 1.133 1.579 1.950 1.902 1.803 1.717 
Корман 380 411 415 397 415 407 393 422 
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Криваја 1.615 1.675 1.628 1.541 1.296 1.126 952 812 
Липолист 3.147 3.393 3.414 3.357 3.212 2.955 2.582 2.221 

Мајур 1.802 2.009 2.550 3.776 5.000 6.140 6.854 7.031 
Мала Врањска 987 995 916 869 879 812 801 774 

Маови 974 1.012 984 864 777 731 717 615 
Мачвански 

Причиновић 
2.046 2.164 2.140 2.022 2.174 2.324 1.976 1.576 

Метлић 2.154 2.211 1.933 1.749 1.606 1.353 1.190 934 
Милошевац 221 229 202 170 151 131 95 76 

Миокус 502 511 476 396 372 340 406 357 
Мишар 915 1.009 1.105 1.296 1.590 1.973 2.217 2.200 

Мрђеновац 1.071 1.077 939 877 799 730 697 556 
Накучани 1.038 1.057 996 936 749 700 640 548 
Орашац 532 528 488 471 454 416 404 410 

Орид 72 66 91 161 187 245 192 12 
Петковица 1.403 1.456 1.479 1.366 1.227 1.161 967 812 
Петловача 1.044 1.171 1.353 1.516 1.545 1.600 1.521 1.366 
Поцерски 
Метковић 

1.442 1.537 1.321 1.142 1.063 917 857 727 

Поцерски 
Причиновић 

760 871 1.689 2.657 4.018 5.488 5.992 6.465 

Предворица 517 540 511 469 445 430 469 413 
Прњавор 3.014 3.390 4.100 4.538 4.892 4.718 4.464 3.931 

Радовашница 279 304 312 288 281 261 238 190 
Рибари 1.772 1.956 2.108 2.086 2.206 2.161 2.131 1.833 
Румска 1.450 1.498 1.411 1.341 1.208 1.015 911 752 

Синошевић 1.353 1.450 1.357 1.307 1.246 1.153 918 755 
Скрађани 358 382 414 437 484 474 454 412 
Слатина 356 377 352 291 289 248 251 215 

Слепчевић 1.258 1.343 1.489 1.486 1.564 1.600 1.714 1.521 
Табановић 1.360 1.367 1.400 1.253 1.286 1.412 1.420 1.289 
Церовац 487 521 493 438 445 478 479 442 

Цуљковић 1.048 1.089 1.007 875 840 800 720 595 
Шабац (Г) 16.243 19.894 30.352 42.075 52.177 54.637 55.163 53.919 
Шеварице 1.648 1.668 1.640 1.582 1.458 1.295 1.308 1.065 

Штитар 1.447 1.630 1.949 2.072 2.183 2.256 2.285 2.037 
Извор: Републички завод за статистику, http://webrzs.stat.gov.rs/ 

 
 

Табела 32: Индекс промена броја становника у насељима општине Шабац по пописима. 

 Ланчани Базни

Насеље 1953/48. 1961/53. 1971/61. 1981/71 1991/81. 2002/91. 2011/02. 2011/48. 
Бела Река 100,15 94,08 91,40 98,69 92,50 87,50 87,90 60,47 
Богосавац 111,46 99,49 97,04 103,93 102,35 95,08 96,38 104,88 
Бојић 105,06 90,37 83,68 94,66 89,15 92,94 89,53 55,79 
Букор 104,53 93,91 93,46 72,94 80,72 86,84 75,79 35,55 
Варна 107,71 98,92 97,18 102,11 104,13 106,63 91,51 107,44 
Волујац 107,04 121,08 86,54 69,76 83,44 93,63 79,58 48,64 
Горња 
Врањска 104,68 93,32 90,41 106,77 97,37 97,23 91,85 82,00 
Грушић 105,00 94,75 91,30 93,65 97,31 86,78 89,02 63,95 
Двориште 101,60 84,54 77,61 85,82 85,99 91,86 84,04 37,98 
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Десић 102,55 85,53 82,74 84,50 93,64 78,85 83,77 37,93 
Добрић 106,84 99,39 94,86 99,28 92,00 95,26 86,64 75,93 
Дреновац 103,72 96,13 91,14 93,56 93,04 95,87 86,78 65,82 
Дуваниште 110,14 96,46 101,17 107,26 94,32 87,52 91,80 87,36 
Жабар 104,93 98,59 91,55 98,70 99,60 90,34 80,09 67,36 
Заблаће 105,70 102,30 94,73 93,96 94,33 90,11 83,68 68,45 
Змињак 108,85 111,92 100,06 96,18 99,02 96,45 86,30 96,64 
Јевремовац 114,17 124,22 118,54 157,21 148,30 115,05 102,96 464,31 
Јеленча 115,40 186,66 139,36 123,50 97,54 94,79 95,23 326,43 
Корман 108,16 100,97 95,66 104,53 98,07 96,56 107,38 111,05 
Криваја 103,72 97,19 94,66 84,10 86,88 84,55 85,29 50,28 
Липолист 107,82 100,62 98,33 95,68 92,00 87,38 86,02 70,58 
Мајур 111,49 126,93 148,08 132,42 122,80 111,63 102,58 390,18 
Мала 
Врањска 100,81 92,06 94,87 101,15 92,38 98,65 96,63 78,42 
Маови 103,90 97,23 87,80 89,93 94,08 98,08 85,77 63,14 
Мачвански 
Причиновић 105,77 98,89 94,49 107,52 106,90 85,03 79,76 77,03 
Метлић 102,65 87,43 90,48 91,82 84,25 87,95 78,49 43,36 
Милошевац 103,62 88,21 84,16 88,82 86,75 72,52 80,00 34,39 
Миокус 101,79 93,15 83,19 93,94 91,40 119,41 87,93 71,12 
Мишар 110,27 109,51 117,29 122,69 124,09 112,37 99,23 240,44 
Мрђеновац 100,56 87,19 93,40 91,11 91,36 95,48 79,77 51,91 
Накучани 101,83 94,23 93,98 80,02 93,46 91,43 85,63 52,79 
Орашац 99,25 92,42 96,52 96,39 91,63 97,12 101,49 77,07 
Орид 91,67 137,88 176,92 116,15 131,02 78,37 6,25 16,67 
Петковица 103,78 101,58 92,36 89,82 94,62 83,29 83,97 57,88 
Петловача 112,16 115,54 112,05 101,91 103,56 95,06 89,81 130,84 
Поцерски 
Метковић 106,59 85,95 86,45 93,08 86,27 93,46 84,83 50,42 
Поцерски 
Причиновић 114,61 193,92 157,31 151,22 136,59 109,18 107,89 850,66 
Предворица 104,45 94,63 91,78 94,88 96,63 109,07 88,06 79,88 
Прњавор 112,48 120,94 110,68 107,80 96,44 94,62 88,06 130,42 
Радовашница 108,96 102,63 92,31 97,57 92,88 91,19 79,83 68,10 
Рибари 110,38 107,77 98,96 105,75 97,96 98,61 86,02 103,44 
Румска 103,31 94,19 95,04 90,08 84,02 89,75 82,55 51,86 
Синошевић 107,17 93,59 96,32 95,33 92,54 79,62 82,24 55,80 
Скрађани 106,70 108,38 105,56 110,76 97,93 95,78 90,75 115,08 
Слатина 105,90 93,37 82,67 99,31 85,81 101,21 85,66 60,39 
Слепчевић 106,76 110,87 99,80 105,25 102,30 107,13 88,74 120,91 
Табановић 100,51 102,41 89,50 102,63 109,80 100,57 90,77 94,78 
Церовац 106,98 94,63 88,84 101,60 107,42 100,21 92,28 90,76 
Цуљковић 103,91 92,47 86,89 96,00 95,24 90,00 82,64 56,77 
Шабац (Г) 122,48 152,57 138,62 124,01 104,71 100,96 97,74 331,95 
Шеварице 101,21 98,32 96,46 92,16 88,82 101,00 81,42 64,62 
Штитар 112,65 119,57 91,40 105,36 103,34 101,29 89,15 140,77 

Извор: Републички завод за статистику, http://webrzs.stat.gov.rs/ 
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Прилог 3: Број насеља према броју становника по пописима 

            

Година 

   

Број становника у насељу                                               

0-100 101-500 501-1000 1001-2000 2001-3000 3001-5000 5000+ 

1948. 1 4 18 23 2 3 1 

1953. 1 4 16 24 3 3 1 

1961. 1 8 12 24 3 3 1 

1971. 0 17 5 21 5 3 1 

1981. 0 14 8 21 4 4 1 

1991. 0 14 11 17 6 1 3 

2002. 1 12 16 13 5 2 3 

2011. 2 12 17 12 4 2 3 

Извор: израчунато на основу табеле 34 
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