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Увод 

 

  Општина Голубац је општина у републици Србији у Браничевском округу. 
Заузима површину од 376 km2. Седиште општине је варошица Голубац. Ова општина 
поред седишта обухвата и 23 сеоска насеља: Барич, Бикиње, Браничево, Брњица, 
Винци, Војилово, Двориште, Добра, Доња Крушевица, Душманић, Житковица, 
Клење, Кривача, Кудреш, Малешево, Миљевић, Мрчковац, Поникве, Радошевац, 
Сладинац, Снеготин, Усније и Шувајић. По подацима са пописа 2011. године у 
општини је живело 8331 становника а у варошици Голубац  1653 становника. Цела 
општина бележи пад укупног броја становника у односу на претходне пописе ( у 
међупописном периоду од 2002. до 2011. године број становника се смањио за 1582 
становника) и има негативан природни прираштај који је 2010. године износио -15‰. 

 У оквиру уже Србије територија општине Голубац спада у групу малих 
општина, са слабо рашчлањеном структуром делатности, ниском густином 
насељености и прилично ниским степеном развијености мреже насеља, посебно 
центара. Општина Голубац се налази у североисточном делу уже Србије у источном 
делу Подунавског региона, између општина Велико Градиште на западу и Кучево на 
југу. На истоку се налази општина Мајданпек која спада у склоп Зајечарског региона. 
Северну границу општине Голубац представља Дунав, дуж кога се протеже државна 
граница са Румунијом.  

Општина Голубац припада панонској макрорегији, мезорегији перипанонске 
србије, субрегији средња србија а микрорегији Стиг и Браничево. Као делови јужног 
обода Панонског басена, Стиг и Браничево имају умерено-континенталну климу, у којој 
су наглашени утицаји степско-континенталне климе суседног Баната и субпланинске 
климе карпатске Србије. Близина улаза у Ђердапску клисуру односно излазних врата 
кошаве утиче да овај познати ветар знатно утиче на поднебље Стига и Браничева, као 
што је имао и видан удео у образовању еолског лесног и пешчаног рељефа ближе 
Дунаву (Павловић М., 1995).  

У  целини гледано демографски развој Општине Голубац у другој половини 
XX и почетком XXI века карактеришу негативни показатељи демографског развитка. 
Већина насеља у општини се суочава са изузетно ниским нивоом рађања и ниским 
стопама наталитета, високим степеном смртности становништва, негативним салдом 
миграција, изузетно неповољном старосном структуром, смањењем броја становника и 
гашењем многих домаћинстава па и сеоских насеља. Изузев Голупца јединог градског 
насеља на проучаваном простору, сва остала насеља бележе константно опадање 
становништва. Разлог за овакво стање можемо наћи и у чињеници да структура 
привреде на овом простору, током XX и почетком XXI века није обезбеђивала 
запослење ни адекватан стандард становништву нити развоју насеља, што је 
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резултирало знатним емиграцијама на релацији село – град али и ван граница општине 
пре свега према Београду а и велики број становништва општине Голубац се отисло у 
иностранство.  
 

Након  упознавања са географским положајем и физичко-географским 
карактеристикама у првом делу Мастер рада, други део Мастер рада чине детаљне 
анализе демографских промена у насељима у другој половини XX и почетком XXI 
века. Почевши од најстаријих трагова насељености па све до погледа у будућност 
(пројекција становништва); бавио сам се истраживањем: броја становника и њиховог 
територијалног размештаја, природног и механичког кретања становништва, 
нупцијалитета и диворцијалитета, насељима, структурама становништва и 
домаћинствима. Користећи притом различите врсте метода: анализу, синтезу, 
дескрипцију, компилацију, компарацију и статистичку методу. 
 

У последњих шест деценија становништво у општини Голубац се преполовило, 
а великом броју сеоских насеља прети потпуно нестајање са демографске карте. 
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1.Географски положај, границе и величина општине Голубац 
 
 

Општина Голубац налази се у североисточном делу Србије и припада 
Браничевском округу. Географски припада Панонској макрорегији, мезорегији 
перипанонске србије, субрегији средња србија а микрорегији Стиг и 
Браничево(Павловић М., 1995). Граничи се са општинама Велико Градиште на западу, 
Кучевом на југу и општином Мајданпек на истоку. Северну границу представља река 
Дунав, дуж које се протеже државна граница према Румунији. Важна карактеристика 
географског положаја ове општине јесте да се налази у контактној зони југоисточног 
ободног дела Панонског басена и Карпатског планинског система. Подручје општине 
захвата простор слива Дунава од његовог уласка у Ђердапску клисуру па до ушћа 
Песаче у Дунав у површини од 376кm2.  
 
 

 
Слика 1. Положај Општине Голубац 

Извор: www.google.com/images 

 
 
 

Град  Голубац смештен је на десној обали реке Дунав и удаљен је око 130 кm 
од главног града Београда, а 55км од Пожаревца центра Браничевског округа. Налази се 
између 44⁰ 20' и 44⁰ 40' северне географске ширине и 21⁰  30' и 22⁰ 00' источно 
географске дужине по Гриничу. 
 

Поред реке Дунав најважнија саобраћајница је ђердапска магистрала, која 
повезује Голубац са општинама Велико Градиште и Пожаревац, на западу, и Доњи 
Милановац и Кладово на истоку.Река Дунав је и природна граница општине са 
Румунијом у дужини од 52 км. 
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Хидрографска мрежа није нарочито разграната. Област је испресецана мањим 

рекама и потоцима које представљају притоке Дунава или Туманске реке, друге по 
величини, друге по величини после Дунава. Од мањег значаја су Гувањски и Дедински 
поток источно од Голупца. 
 
 

 
Слика 2. Положај Општине Голубац у односу на суседне општине 

Извор: www.google.com/images 
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2.Физичко географске карактеристике 
 
 

Територија општине Голубац је формирана у прелазном подручју између 
низијског и планинског дела источне Србије. Крајњи западни део општине захвата 
Браничево, које по физичко-географским одликама припада перипанонској Србији, 
односно крајњем југоисточном ободу Панонског басена. Источни делови општине 
припадају планинско-котлинској источној Србији. Граница карпатско-балканског и 
панонског подручја је уједно источна граница распрострањена плеистоценских еолских 
и неогених маринско-језерских седимената (Павловић М.,1995). 
 

У складу са положајем дуж изразите морфотектонске и литолошке границе, 
рељеф подручја општине Голубац се може поделити на две основне целине: мањи  
низијско-брдски део у крајњем западном делу и већи планински део у централном и 
источном делу општине. Граница између две основне рељефне целине је морфолошки 
изражена раседно-ерозивним одсеком који полази нешто источније од Голупца и пружа 
се према југ-југозападу изван граница општине. 
 
 

2.1. Геолошка грађа и рељеф 
 
 

Низијско – брдски део  
 

Геолошку подлогу нижег терена у западном делу општине Голубац чине 
растресити седименти. Идући од севера према југу то су: алувијални седименти, еолски 
живи песак, међузона песковитог леса и још јужније - леса преко делувијално 
пролувијалних наслага или језерско маринских седимената доњег сармата. Већином 
флувијалним, еолским и гравитационим геоморфолошким процесом су растресити 
седименти транспортовани према нижим теренима и акумулирани у дебеле наслаге 
песка, шљунка, леса итд. на којима су створена претежно квалитетна земљишта: 
гајњаче, смонице, црнице, плодни алувијум. 
 

Ниска брда на развођу између Пека и Туманске реке изграђена су од 
маринских, језерских и еолских седимената, чији су виши слојеви представљени лесом, 
песком, шљунком, песковитом глином а у нижим слојевима се јављају конгломерати, 
пешчари, песковити кречњаци, лапорци итд. 
 
 
 
Планински део 
 

Виши централни и источни део општине Голубац изграђују већином 
метаморфне и магматске чврсте и непропустљиве стене и у мањем делу чврсте 
седиментне карбонатне стене. На граници између низијско-брдског и планинског дела 
општине, односно између неогених и крашких терена, уметнути су уски појаси 
палеозојских метаморфних стена. Идући од граничне  зоне према истоку, јавља се зона 
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карбонатних стена (кречњаци, лапоровити кречњаци и лапорци) која се на источним 
падинама Брњичког Црног врха граничи са Брњичким гранитоидним плутоном. Даље 
према истоку се смењују уске зоне протерозојских шкриљаца и палеозојских 
метаморфних стена док се на крајњем истоку општине јавља мања оаза карбонатних 
творевина. Уски појас у централном делу територије општине изграђују карбонатне 
стене у којима се местимично и неравномерно јавља крашки процес. 
 
 

 
 
Лесна зона 
 

 
Захвата јужну половину терена квартарне еолске акумулације између 

Голубачке удолине на истоку и долине Пека на западу. Долином Туманске реке 
предвојена је на два дела: источни мањи бубрежастог облика и западни већи. Први део 
назван је Сладиначко-голубачки, а други Барички по селу Барич. 
 

Сладиначко-голубачки део лесне зоне је издвојен од већег баричког долином 
Туманске реке која га ограничава са запада али и са југа. Са севера и североистока је 
подсечен десном страном долине Дунава а са истока се губи у дну Голубачке удолине. 
За познавање литолошко-фацијалних и структурних особина овог дела лесне веома 
информативну ситуацију показује северна страна а делимично и западна на откопу код 
села Сладинац. Тако полазећи од Голупца ка Радошевцу на више откривених профила 
установљено је да основу леса чине акватични жути пескови који се смењују са 
лапорцима. Идући даље жуте пескове у основи покривају модре и зелене глине са 
прослојцима ситног шљунка. Местимично на ову серију належу песковито-шљунковите 
наслаге у саставу фрагмента дунавске терасе од 10м (Зеремски М.1988). 

 
 
 
 
Песковито-лесна зона 
 

Северно од лесне зоне простире се песковито-лесна зона чија је површина 
између долина Туманске реке и Пека износи 12,5km2. Koд ње се јасно уочава 
оријентација правцем ЈИ-СЗ што је чини посебно карактеристичном у односу на лесну 
зону. Песковито-лесна зона следи праац кошаве не само својом дужом осом него и 
конфигурацијом топографске површине. Та површина је рашчлањена густо збијеним 
долинама и дољама које силазе у главне долине Пека, Туманске и Бикињске реке. 
Бочне долине главних водотокова Туманске и Бикињске реке представљају дело 
комбинованих еолско-дефлационих и флувио-денудационих процеса. Удео ових других 
процеса је повремен јер већина бочних долина нема сталне водотоке. 
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Зона еолских пескова (пешчара) 
 

 
Ниже песковите-лесне зоне идући према северу шири се пространији ареал 

еолских пескова који је са западне стране омеђен долином Пека а са источне и северне 
долином Дунава. Овај део носи назив Пожеженска пешчара. Она има ромбоидан облик 
искошен и подударан са правцем динског рељефа ЈИ-СЗ чија површина износи 27 
km2.За песковиту зону је карактеристично да се на већем делу између долана Туманске 
реке и Пека, додирују са песковито-лесном, а на мањем између долина Туманске реке и 
Дунава са лесом у саставу сладиначко-голубачке лесне плоче.Посматрајући однос 
песка и песковитог леса дуж одсека у контактном појасу може се константовати да се 
песак наслања и делом покрива нижи део одсека-прегиба допирући до максималне 
апсолутне висине између 140-150м. Како се приближно у тој висини налази и највиша 
дина на пешчари (Троњица 137м) то се може рећи да та висина уопште одговара 
највишем положају песка у песковитој зони  
( Милић Ч.С. 1953.). 
 
 
 

2.2 Климатска обележја 
 

Основне климатске карактеристике су одређене географским положајем, 
надморском висином и рељефом. Општина Голубац се налази у континенталном делу 
земљу, на великој удаљености од Јадранског мора и Атлантика, при чему је отворена 
утицају ваздушних маса из источне и северне Европе. 

На подручју Голупца влада континентална клима. Због отворености према 
Панонској низији његови низијски делови на северу и западу су под утицајем панонске 
континенталне климе, а брежуљкасти југ и југоисток умерено – континенталном.  

Средње месечна температура ваздуха, апсолутни минимуми, максимуми, 
датуми првог и последњег мраза одређени су на основу података најближе 
метеоролошке станице у Великом Градишту. Средња годишња температура ваздуха 
креће се 12.5oC што показује извесну континенталност места. 
 

 
Teмпература ваздуха 
 

За анализу температуре ваздуха коришћени су подаци хидрометеоролошког 
завода, средњих месечних и средњих годишњих температура ваздуха у општини 
Голубац за 25 огодишњи период, од 1961 до 2011.године које показује следеће 
параметре. 
 

Табела 1: Средње месечне и годишње вредности температуара 
у периоду од 1961. до 2011. године 

Месеци Ј Ф М А М Ј Ј А С О Н Д Г 

t(oC) -1 1 5,4 11,1 15,8 19,3 21 20,5 16,6 11,4 6,1 1,1 12,4 
Извор: Годишњаци Хидрометеоролошког завода, http://www.hidmet.gov.rs/ 
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Јануар је најхладнији и једини месец са негативним температурама а јули 
најтоплији месец. На основу средње месечних температура зимских и пролећних 
месеци јасна је граница између годишњих доба. Јесењи месеци су знатно топлији од 
пролећних. Зиме су повремено веома хладне. О томе колико зиме могу бии хладне 
показују апсолутно минималне температуре. 
 

Табела 2: Апсолутно минималне температуре ваздуха  у периоду од 1961. до 2011. године 
Месеци Ј Ф М А М Ј Ј А С О Н Д Г 

t(oC) -
26,4 

-
27,1 

-13,2 -4,0 -1,0 2,4 6,9 6,3 -2,1 -5,1 -
14,2 

-
19,1 

-
27,1 

Извор: Годишњаци Хидрометеоролошког завода, http://www.hidmet.gov.rs/ 
 
Претходни подаци указују на могућност појаве негативних температура од 

септембра до маја. Екстремни датум појаве негативних температура забележен је у 
ноћи између 8.и 9.јуна 1962.године. Температура ваздуха је износила -1оC на 5cm изнад 
тла. То је најкаснији мраз који се појавио на овој територији. За решавање разних 
практичних проблема нарочито у пољопривреди од посебног је значаја познавање 
датума првог и последњег мраза. Насупрот броју дана са негативним температурама и 
њиховим екстремним вредностима, температуре ваздуха у летњим месецима могу 
достићи вредност од преко 40 оC. Средњи годишњи број дана са температурама вишим 
од 25 оC, износи 99 или више од 3 месеца. Ни број тропских дана са температурама 
изнад 30 оC није занемарљив  јер износи 36 дана. 
 

У целини посматрано температурна колебања на територији општине Голубац 
донекле су ублажене близином велике водене површине Ђердапског језера. Ово се 
углавном односи на приобални појас. Према садашњим и ранијим проучавањима климе 
овог дела Србије, можемо да констатујемо нешто блаже зиме и не тако жарка лета као 
што је случај са подручјима јужно од општине Голубац односно даље од дунавског 
појаса. 
 
Ветар 
 

Кошава или ветар из југоисточног правца је најчешћи ветар у Голупцу. По 
честини јављања следе ветрови из западног и северозападног правца који су одређени 
пружањем и кретањем циклона и антициклона. Југоисточни ветар има највећу средњу 
јачину у новембру и децембру. 
 
 

Taбела 3. Честина ветрова за период 1961-2011 
Правац 
ветра 

N NE E SE S SW W NW C 

Број 
дана 

27 19 181 215 11 35 105 167 335 

Извор: Годишњаци Хидрометеоролошког завода, http://www.hidmet.gov.rs/ 
 
На правац и честине ветрова свакако значајан утицај има и правац пружања 

долине Дунава и околних планинских венаца. Ветрови у најчешћим случајевима делују 
као расхлађујуће средство. Ниске температуре ваздуха при тихом времену се лако 
подносе или су понекад чак пријатне. Напротив исте ниске температуре при јаким 
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ветровима су неугодне или неподношљиве. Такав је случај са кошавом у току зиме. 
Њена јачина достиже 3,8 m/s. И не само зими кошава може бити штетна и у летњем 
периоду јер повећава испаравање а тиме и брже исушивање нижих делова 
биљака.Кошава у овом делу земље дува у периодима 2-3 дана а има и периода кад дува 
2-3 недеље без престанка. 
 
Облачност 
 

Територија Голупца се налази у западној субподини Карпата где преовлађују 
узлазна ваздушна струјања и где је облачност знатно повећана. 
 

Табела 4.Климатолошки подаци облачности у десетинама за 2014.годину 
Месец Ј Ф М А М Ј Ј А С О Н Д Г 

7 8,5 8,3 6,8 6,3 6,6 5,5 5,0 4,4 6,2 8,2 7,4 8,3 6,8 
14 6,6 8,0 6,4 6,6 6,8 5,6 5,6 3,4 5,2 7,3 5,0 6,7 6,1 
21 7,9 8,3 5,6 5,9 4,1 4,9 3,9 2,0 4,4 7,1 5,6 6,2 5,5 
ср 7,7 8,2 6,3 6,2 5,8 5,3 4,8 3,3 5,3 7,5 6,0 7,0 6,1 

Извор: РХЗ, Метеоролошки годишњак 1. климатолошки подаци 2014., Београд 2014. 
 

Према подацима из табеле 4. средња годишња облачност за 2014. годину у 
општини Голубац  је 6,1 десетина. У зимским месецима, када је облачност највећа, 
покривеност неба облацима креће се од 7 до 8,2 десетина. Најмања облачност је у 
летњим месецима јули (4,8) и август (3,3). Највећа облачност за све месеце у години 
бележи се у раним преподневним сатима, па се постепено смањује ка вечерњем 
поподневном времену. 
 
 
 
Падавине 

 
Осматрање падавина на територији општине Голубац се обавља преко 

равномерно распоређених станица. Има их укупно 6, а налазе се на различитим 
надморским висинама. Најниже станице су у Брњици и Добри, а налазе се на 70мнв, 
док су највише Снеготин 220мнв и Раденка 390мнв. Максимум падавина је крајем 
пролећа и почетком лета на свим станицама. Други максимум се јавља у јесен и то у 
септембру, што је према П.Вујевићу последица медитеранског плувиометријског 
режима, доок је прави максимум условљен утицајем континенталног плувиометријског 
режима. Приликом анализе количине  и распореда падавина запажено је да се у 
двадесетогодишењм низу смењују кишне и сушне године. Према Т. Ракићевићу то није 
само карактеристика климата источне Србије већ климе наше земље па и умереног 
појаса уопште. 
 

Табела 5. Средње месечне и годишње суме падавина у mm за период од 1961. до 2011. 
 

Месец Ј Ф М А М Ј Ј А С О Н Д Год. 
Голубац 50 45 39 53 77 86 76 44 54 42 48 62 674 
Браничево 39 41 40 54 80 84 75 47 50 41 57 55 663 
Брњица 54 53 43 57 94 96 78 51 59 51 53 67 756 
Добра 55 46 42 52 84 89 69 45 67 43 53 57 680 
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Снеготин 54 47 43 60 91 90 82 50 59 45 55 62 742 
Раденка 57 46 48 60 90 91 72 56 60 44 56 65 754 

Извор: Годишњаци Хидрометеоролошког завода, http://www.hidmet.gov.rs/ 
 
Делови општине Голубац са већом надморском висином добијају већу 

количину падавина. Снеготин, црни Тумански врх и развоће Дунава и Пека добијају 
изнад 700 mm/год. Добра, Браничево и сам град Голубац добијају испод 700 mm/год. 
Међутим те разлике у годишњој количини падавина и њихов просторни распоред не 
мењају општу слику падавинског режима на територији општине. 

Што се тиче снежног покривача снег је редовна појава на територији општине 
Голубац. Под снежним покривачем подразумева се дебљина снега од 1cm. На 
посматраном па и нешто ширем простору снег просечно годишње траје 38 дана. 
Највише дана са снегом је у јануару и децембру. 
 
 

Табела 6. Средњи месечни и годишњи број дана са снегом за период од 1961. до 2011.године 
 
Месец Ј Ф М А М Ј Ј А С О Н Д Г 
Број 
дана 

17 10 3 0 0 0 0 0 0 0 1 10 41 

Извор: Годишњаци Хидрометеоролошког завода, http://www.hidmet.gov.rs/ 
 
 
Према Т. Ракићевићу, у вишим планинским деловима источне Србије снежни 

покривач се образује већ 15.новембра. Средњи датум последњег дана са снежним 
покривачем у долинским деловима источне Србије је између 1. и 16.марта, у вишим 
областима између 16.марта и 1.априла.Трајање снежног покривача је важно за 
решавање разних проблема у водопривреди. Снег служи као заштита зимских усева од 
јаких мразева а сем тога из њега се добија залиха воде у земљишту важна за биљке у 
првим пролећним месецима. 
 
2.3Хидролошка обележја 
 
 

У хидролошком смислу на првом месту је моћни ток Дунава. Он је био 
значајан фактор развоја насеља Голубац. Интензивнији речни саобраћај, туристичко-
рекреативна функција, слабији видови загађења воде и развијен риболов били су 
чиниоци успешније привредне активности људи овог краја везане за реку Дунав. Данас 
се ток Дунава углавном користи као важан енергетски потенцијал док претходно 
поменуте функције губе свој значај. 
 

Река Дунав је најзначајнији и највећи хидрографски објекат уз чију обалу се 
простире већи део проучаване територије. Ова река спада у најбоље проучене 
хидрографске објекте у нашој земљи. Енергетски потенцијал Дунава је делимично 
искоришћен изградњом ХЕ '' Ђердап '' I и II. Након изградње поменуте хидроелектране 
овај део Дунава је постао Ђердапско језеро. Дужина обалске линије која припада 
Голупцу је 41 кm. Максимална кота Дунава у ниском приобалном делу територије 
Голупца је 70,54m. Ширина језера код Голупца је 1800m, а највећа дубина 48m. 
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Нижи приобални појас поред Голупца је потопљен а дуж насеља је подигнут 
заштитни насип, насип са велобраном на коти од 71m. Од подизања нивоа подземних 
вода Голубац се штити системом дренажних бунара. 
На осталом делу проучаване територије налази се мањи број река и потока које су 
непосредне притоке Дунава. То су Туманска река, Брњичка река, Чезава, Добранска 
река и Кожица. Западну границу општине Голубац чини река Пек. 
 

Протицаји ових река су изузетно мали, као на пример река Чезава има средњи 
годишњи протицај 0.298m3/s, док је на другој страни Дунав са просечним годишњим 
протицајем од 5560 m3/s. Туманска река има средњи годишњи протицај 0,42 m3/s, 
Чезава 0,298 m3/s, Бикињска река 0,10 m3/s итд. Овако мале количине воде које се 
дренирају поменутим рекама су готово занемарљиве са становишта водопривреде. Али 
нешто већи потенцијал има река Пек. Низводно од  Каонске клисуре, Пек тече кроз 
Браничево у дужини од 32,5 кm. У овом делу ширина корита реке је 12.14 m, а у 
пролетњем периоду и до 40 m. При високим водостајима ширина плављеног појаса 
достиже 600 m.Колебање протицаја реке Пек је изузетно велико што се може видети из 
односа максималног протицаја од 500 m3/s и минималног од само 0,5 m3/s, или хиљаду 
пута мање. 
 

 
 

2.4 Педолошке карактеристике 
 

На основу различите геолошке прошлости појединих делова њене територије, а 
с тим у вези и различитог петрографског састава, општину Голубац карактерише 
мозаик различитих типова земљишта са различитим распрострањењем. На овом 
простору издвојени су следећи типови земљишта: 

Гајњача - захвата слабо заталасане пределе, са надморском висином од 100-300 
m. Простире се на територији од око 62 кm2 или 17% укупне територије општине. 
Обухвата атаре насеља Житковица, Кудреш, Малешева, Војилова и Голубац. Погодује 
већини пољопривредних култура и даје добре приносе. Приноси се битно повећавају 
применом дубоког орања и правилном употребом ђубрива. 

Дуж речних долина велика је заступљеност алувијалних земљишта.Захватају 
површину од око 17 кm2 или 4,5% укупне територије. Њихова пољопривредна вредност 
је велика. Уз примену агротехничких мера могу се очекивати добри приноси и у 
сушним годинама. 

Ритска црница - заступљена је у деловима атара насеља Миљевић на 
површини од око 4кm2 или 1,1% укупне територије општине.Ствара се у депресијама 
под утицајем високог нивоа подземних вода. 

Пескуше -се налазе у појасу Пожеженске пешчаре на површини од око 32кm2 
или 8,7% укупне територије. Обухвата делове атара насеља Винце, Усје, Радошевац, 
Голубовац, Сладинац, Браничево, Бикиње и Доња Крушевица. С'обзиром на климатске 
услове додавањем минералних ђубрива ова земљишта се могу користите за озиме 
културе и траве. Поједини делови могу се користити за винограде и багремову шуму, у 
целини узевши ово су земљишта слабије производне вредности. 

Лесивирана смоница - обухвата простор између Голупца и Војилова на 
површини од око 9 кm2 или 2,4% укупне површине општине. Ово је земљиште смањене 
производне вредности. 
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Редзине - су врло распрострањене у кречњачком делу општине са великим 
надморским висинама и лимитирајућим климатским условима за већину 
пољопривредних култура. Заступљена су на површини од око 73кm2 или 19,9% од 
укупне површине општине. Ово су плитка земљишта неспособна да упијају веће 
количине падавина, па брзо постају плен ерозије. 

Смеђа кисела земљишта - су најраспрострањенија шумска земљишта. 
Простиру се у источном брдском планинском делу општине на површини од око 
170кm2 или 46,3% укупне територије општине. 
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3.Најстарији трагови насељености 

 
 

Римљани су штитећи северну границу царства у првом веку наше ере, подигли 
утврђење са обе стране реке, на месту данашњег града Голубац, под називом Vicus 
Cupae. Писани подаци бележе  да је у њему око 299.године боравио цар Диоклицијан. 
 

У каснијим бурним временима, у сукобима између Византије, Србије, Мађара и 
Бугара, римско утврђење је било у толикој мери порушено да није вредело да се 
обнавља па је средњевековни Голубачки град подигнут на брежуљку 4кm низводно од 
данашњег насеља. За сада није сигурно да ли је подигнут од стране Срба, Византинаца 
или Мађара. 
 

О настанку имена града постоји више легенди са сличном садржином. 
Најпознатија је она која говори о прелепој принцези Голубини, која је одбила удварање 
турског паше. За казну паша је наредио да се веже за пусту стену која је вирила из воде 
преко пута града, да се покаје. По томе је и стена на којој је Голубина издахнула добила 
име 'Баба кај', што на турском значи 'покај се'. Стена је потопљена са изградњом 
Ђердапске бране. 
 

Друга легенда каже да је на овом простору било пуно голубова, због тога је и 
голуб симбол града и налази се на грбу општине. 
 

Име Голубачког града први пут се спомиње у угарским повељама из 
1335.године док се у турским писаним изворима помиње 1390.године. Претпоставља се 
да је град у очи косовске битке био у српским рукама, а после косовске битке заузео га 
је Бајазит, крајем 17. и почетком 18.века заузимају га Аустријанци, а све до 1867.године 
био је под влашћу Турака. 

Стратешки изузетно значајан, има неправилну основу и бедеме које прате 
конфигурацију терена. Због ефикасније одбране, град је унутар бедема преграђен и 
подељен на неколико целина, а девет масовних кула су међусобно повезани бедемом и 
распоређене тако да бране град како са копна тако и са воде. 
  

У доњем делу града на обали Дунава, налазила се палата а узводно од ње су 
Турци саградили ниску осмострану кулу да би заштитили град са западне стране и 
обезбедили пристаниште. Главни улаз у тврђави био је са западне стране. 
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4.Број становника и територијални размештај становништва 
 

 
Број становника представља скуп људи који живи и ради на одређеном 

простору и који се током времена мења у квантитативном смислу. Свака промена броја 
становника означава се као укупно кретање становништва (A.Wertheimer-Baletic, 1982.). 
 

Иако кретање укупног броја становништва не објашњава све особености 
популације, оно на одређен, кумулативан начин показује шта се збива с њим. Другим 
речима, кретање (раст или опадање) укупног броја становништва открива да у тој 
популацији делују процеси који генерирају развој који, у крајњој линији, доводе до 
пораста или опадања становништва (Голубовић П., 1991.). 
 

Промене у укупном становништву су сложене и као такве условљене су 
многобројним факторима. Укупан број становника одређеног простора мења се под 
утицајем природног кретања становништва - наталитета и морталитета и под утицајем 
механичких видова кретања становништва, тј.миграција. Кретање укупног 
становништва, на некој територији анализира се на основу резултата пописа 
спроведених на датој територији.  

 
Анализу кретања укупног становништва општине Голубац можемо извршити 

на основу осам пописа спроведених након Другог светског рата, од 1948. до 
2011.године. Повећање броја становника трајало је до 1961.године, када је број 
становника износио 15320 становника. Од тада на територији општине Голубац бележи 
се опадање у броју становника тј.њен негативни демографски развој. 

 
Табела7. 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 7.186.682 

Општина 
Голубац 

14.844 15.166 15.320 14.178 13.541 12.513 9.913 8.331 

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

Табела 8.  Индекс промене броја становника 
 Ланчани Базни 

Година 1953/48. 1961/53. 1971/61. 1981/71. 1991/81. 2002/91. 2011/02. 2011/48. 

Србија 106,90 109,51 110,53 110,26 83,99 95,84 95,85 110,10 
Општина 
Голубац 

102,16 101 92,5 95,5 92,4 79,22 84,04 56,12 

Извор: израчунато на основу табеле 7 

http://webrzs.stat.gov.rs/
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Графикон 1: Упоредни преглед броја становника у периоду од 1948. до 2011. године у 
општини Голубац 

Израчунато на основу табеле 7. 
 
 

На основу приложене табеле 7. да се уочити благи раст између пописа 1953. и 
1961.године. 

 То је последица већег наталитета у периоду после Другог светског рата и 
обнављања становништва после великих губитака, нарочито мушке популације. Од 
1971. до данас општина Голубац бележи константан пад броја становника што се види 
из табеле , највише због урбанизације становништва, сељења у веће градове и мањег 
наталитета. Општина Голубац, бележи константни пад укупног броја становника од 
1961. па до данас.   

Најинтензивнији пад броја становника Општине Голубац је у периоду од 1981. 
до 2002. године. Разлог константног опадања броја становника је у томе што се на 
територији ове општине становништво континуирано исељавало, пре свега у веће 
општинске центре а и у иностранство по чему је и овај крај познат. 
 
 

Табела 9: Упоредни преглед броја градског и сеоског становништва у општини Голубац 
по пописима од 1948. до 2011. године. 

Голубац 1948. 1953. 1961. 1971. 1981. 1991. 2002. 2011. 
Градско 1.373 1.430 1.742 1.779 1.924 1.995 1.856 1.659 
Сеоско 13.471 13.736 13.578 12.399 11.617 10.518 8.057 6.672 

% 
Градско 9,2 9,4 11,3 12,5 14,2 15,9 18,7 19,9 
Сеоско 90,8 90,6 88,7 87,5 85,8 84,1 81,3 80,1 

Извор: Републички завод за статистику, http://webrzs.stat.gov.rs/ 
 
 
Анализирајући табелу броја градског и сеоског становништва у општини 

Голубац видимо константан раст броја становника после другог светског рата у 
варошици Голубац. Њен максимум  у броју становника забележен је 1991.године када је 
у варошици живело 1995 становника. После 1991.године креће пад у броју градског 
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становништва али процентално и даље расте зато што се сеоска домаћинства гасе 
полако. Анализирајући табелу сеоског становништва у општини Голубац видимо да је 
њен максимум у броју сеоског становништва достигнут 1953.године где је износио 
13736 становника. У следећим пописним годинама видимо осетан пад у броју 
становнике а највећи губитак сеоског становништва видимо у последња два пописа 
који износи приближно око 4000 становника. У процентуалном делу сеоско 
становништво из године у годину је све мањи и мањи. 

 
 
 

4.1. Број размештај и густина насељености 
 
 
Размештај становништва приказује степен концентрације и дисперзије 

становништва на одређеном простору. Као основни показатељ интезитета насељености 
користи се густина насељености, која представља количник између броја становника и 
површине територије на којој то становништво живи. Изражава се бројем становника 
на километар квадратни.  
 
Фактори који утичу на размештај становништва, деле се у пет великих група:  

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

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

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

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

миграције (Кицошев, Голубовић, 2004). 
 
 

Табела 10. Кретање опште густине насељености у Србији и општини Голубац (ст/к m²), од 
1948. до 2011. године. 

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

Република 
Србија 

73,8 78,9 86,5 95,5 105,4 88,5 84,8 81,3 

Општина 
Голубац 

40,3 41,2 41,6 38,5 36,8 34 27 22 

Извор: Израчунато на основу табеле бр. 7 
 

Просечна густина насељености у општини Голубац износи 22 становника на 
један км2, што је знатно испод просечне густине насељености територије уже Србије 
(81.3 ст/км2). Разлике у густини насељености становништва на територији општине 
Голубац су знатне. У прва три пописа после другог светског рата видимо раст у густини 
насељености општине а и Републике Србије, с тим што пад у густини насељености 
општине Голубац креће већ од 1961.што није случај на републичком нивоу, осетан пад 
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на републичком нивоу види се од 1981.године. Највећа густина насељености је у 
долини Пека, дуж магистралног пута Кучево-Велико Градиште, где су и најповољнији 
услови за насељавање и пољопривредну производњу, а затим у сливу Туманске реке у 
насељима најближим Голупцу. Најмање густине становништва су у брдско-планинском 
делу општине. Тако насеље Добра има највећу катастарску општину са густином од 
свега 7ст/км2. Терени најповољнији за насељавање већим делом су потопљени 
подизањем нивоа Дунава, што је утицало и на одсељавање становништва и слабу 
насељеност. 
 

 
 
 

5.Природно кретање становништва 
 

Под природним кретањем становништва подразумева се промена укупног броја 
становника на једној територији услед деловања његове две основне компоненте: 
рађања, односно наталитета и умирања или морталитета. Разлика између наталитета и 
морталитета представља природни прираштај. Он може бити позитиван и негативан, 
односно природним путем број становника једне територије може да расте или опада. У 
случају да је наталитет већи од морталитета, тада имамо природни прираштај, а у 
супротном случају јавља се природни пад. Међутим, могућа је и ситуација да је рађање 
једнака умирању, и у том случају имамо природну стагнацију или нулти природни 
прираштај. Природно кретање становништва доводи до промена код бројности и 
структуре неке популације. Те промене ублажавају ефекте проузроковане миграцијама, 
али и другим факторима, као што су епидемије, ратови, природне катастрофе (Кицошев 
С., Голубовић П., 2004.). 
 

Приликом демографског проучавања неке територије ређе се користи 
наталитет као такав већ се број живорођених најчешће приказује помоћу стопе 
наталитета. Исто тако, уместо морталитета користи се стопа морталитета. Стопе 
наталитета и морталитета, респективно, добијају се када се наталитет ( укупан број 
живорођених у току одређеног временског периода) и морталитет ( укупан број умрлих 
за исти период), поделе укупном популацијом дате територије и онда множењем тог 
количника са 1000.  
 

 
 

 
5.1.Наталитет 

 
Позитивна компонента природног кретања становништва која доводи до 

пораста бројности неке популације на одређеној територији јесте наталитет. Постоји 
читав низ фактора који посредно или непосредно, дугорочно или краткорочно, утичу на 
ниво наталитета. Они су сврстани у три групе:  

 биолошки фактори, у које се убрајају: стерилитет (физиолошка неспособност 
учествовања у процесу репродукције становништва), фекундитет (физиолошка 
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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 (Кицошев, Голубовић, 2004).  

 
Према годишњој стопи у светским мерама наталитет може бити:  
1. високи (виши од 25‰)  
2. средњи (15-25‰ )  
3. ниски (мањи од 15‰). 
 

 
Праћење природног прираштаја на територији општине Голубац вршено je 

кроз неколико пописних периода, говори нам да на тој територији од 1971.године он 
бележи константно опадање и све дубље запада у негативне вредности. Основни узрок 
овоме је непрестано повећање стопе морталитета . 
 

Процењује се да је само у периоду од 2002-2006 године, општину напустило 
око 551 становник исте. Пре свега су то млади људи који иду у веће градове у Србији 
или у иностранство, то је уједно и један од највећих проблема са којима се општина 
Голубац суочава. Млади људи напуштају своје домове у потрази за запошљењем и 
бољим животним стандардом, а негативан природни прираштај ,старење 
становништва и смањење броја домаћинства су директна последица те тендеције. 
 
 
 
 
 
 

Табела 11: Број живорођене деце на територији Браничевског округа и Општине Голубац 
од 1961. до 2010. по пописима 

Година 1961
. 

1961-
1970. 

1971
. 

1971-
1980. 

1981
. 

1981-
1990. 

1991
. 

1991-
2000. 

2001
. 

2001-
2010. 

2010
. 

Браничевск
и округ 

3402 3280
1 

3290 3299
9 

2609 2808
6 

2762 2595
7 

2416 1845
2 

2644 

Општина 
Голубац 

207 1178 175 1669 116 1240 123 1285 113 739 46 

Извор: Природно кретање становништва у Р. Србији, РЗЗС 
 
Број живорођене деце у општини Голубац и Браничевском округу има константан пад, изузев 
период измећу два пописна циклуса 1971-1980. године где је у Браничевском округу рођено 
32999 деце а у општини Голубац 1669 детета. Након тога је примећена константна тенденција 
пада живорођене деце. Што се тиче општине Голубац разлика између живорођених 1961.године 
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и 2010.године је 161 дете или у процентуално пад од 75% и има тенденције ка даљем паду јер је 
становништво старо а младих је све мање и мање. 
 
 

 

 
 

Графикон 2.. Графички приказ броја живорођених Општине Голубац 
од 1961. до 2010. године 

Извор: Направљено на основу табеле бр. 11 
 
 
 
 

Табела 12. Стопа наталитета у периоду од 1961. до 2010. године на 1000 становника у 
Браничевском округу и општини Голубац 

Година 1961. 1961-
1970. 

1971. 1971-
1980. 

1981. 1981-
1990. 

1991 1991-
2000. 

2001. 2001-
2010. 

2010. 

Браничевски 
округ 

12,9 12,46 12,5 12,54 9,9 10,84 10,9 10,3 9,8 9,18 7,4 

Општина 
Голубац 

13,5 12,02 12,3 11,98 8,6 9,48 9,8 10,41 9,3 7,57 5,2 

 
Општина Голубац а и цео Браничевски округ припада групи ниског наталитета, у 
посматраном периоду од 1961.године па до данас видимо да наталитет није прелазио 15 
‰. 
Највиши наталитет у општини Голубац забележен је 1961.године и износио 13,5‰ од 
те године па до данас имамо константан пад у наталитету општине Голубац изузев 
периода 1980-1991.године где имамо пораст наталитета на нивоу општине а и округа. 
Највећи осећај у паду наталитета осетио се између два пописна периода, 1991.године 
износио је 9.8‰  а данас он износио 5,2‰ и има тенденције даљег пада. 
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Графикон 3: Стопа наталитета у ‰ у периоду од 1961. до 2010. године 
Извор: израчунато на основу табеле 12. 

 

 
 

 
 
 
5.2.Moрталитет 
 

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.). 
 

Смртност становништва, посебно смртност одојчади, директан је показатељ 
социјално економске ситуације и стања хигијенско здравствене заштите неке 
популације.  

 Ниво морталитета је тесно повезан са животним стандардом становништва. На 
ниво морталитета утиче читав комплекс различитих биолошких, социјално- 
економских и делимично психолошких фактора.  
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 Утицај биолошких фактора је јачи на морталитет него на наталитет, 
првенствено преко старосне структуре становништва.  

 Од социјално-економских фактора који имају утицаја на морталитет требамо 
издвојити: достигнути ниво животног стандарда, образовни ниво становништва 
и здравствени услови.  

 У психолошке факторе спадају различита стања човекове психе која доводе до  
              специфичног вида морталитета - самоубиства.  
 

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 (Крстић, Ниш 2007). 
 

Табела 13. Кретање броја умрлих у Браничевском округу и општини Голубац по пописима 1961-2010. 
Година 1961. 1961-

1970. 
1971. 1971-

1980. 
1981. 1981-

1990. 
1991. 1991-

2000. 
2001. 2001-

2010. 
2010. 

Браничевски 
округ 

2.860 30.612 3.187 32.416 3.436 33.342 2.972 30.454 3.156 33.251 3.445 

Општина 
Голубац 

211 1.860 159 1.822 186 1.853 147 1.639 147 1.705 178 

Извор: Природно кретање становништва у Р. Србији, РЗЗС 
 

 
 
 
 
 

Табела 14. Кретање броја умрлих у периоду од 1961. до 2010. године на 1000 становника 
у Браничевском округу и у општини Голубац 

Година 1961. 1961-
1970. 

1971. 1971-
1980. 

1981. 1981-
1990. 

1991. 1991-
2000. 

2001. 2001-
2010. 

2010. 

Браничевски 
округ 

10,9 11,66 12,1 12,32 13 12,86 11,7 12,18 12,8 16,74 18,4 

Општина 
Голубац 

13,8 12,57 11,2 13,12 13,7 14,15 11,7 13,30 12,1 17,87 20,2 

Извор: Природно кретање становништва у Р. Србији, РЗЗС 
 
 

Из табеле се види да стопа морталитета у периоду од 1961. до 1970. године 
опада од 13,8‰ на 11.2‰, када је забележена најнижа стопа морталитета. Од 1971. 
године до 2010. године стопа морталитета је у константном порасту, а највиша је 
забележена управо 2010. године и износи 20,2‰.Из табеле а и графикона видимо да је 
да је повећање опште стопе морталитета у последњим пописима евидентан, а као 
главни кривац за ово је пре свега старо становништво. Висока општа стопа морталитета 
је последица биолошких фактора тј. неповољне старосне структуре становништва овог 
подручја. 
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Графикон 4: Општа стопа морталитета у ‰ у периоду од 1961. до 2010. године 
Извор: израчунато на основу табеле 14 

 
У демографији се под појмом смртности одојчади подразумева учесталост 

умирања деце у првој години живота, а одојчетом се сматра дете до навршених 364 
дана. Интензитет смртности одојчади мери се стопом или коефицијентом смртности 
који представља однос броја умрле одојчади према броју живорођене деце у истом 
временском размаку, најчешће у току једне календарске године. 

Разликују се 3 стадијума смртности одојчади према дужини трајања живота 
ембриона или одојчета:  
 
1. перинатални - смртност од 28. дана трудноће до 7. дана после рођења  
2. неонатални - смртност од 7. до 27. дана после рођења  
3. постенеонатални - смртност од 28. дана после порођаја до навршене прве године 
живота (Кицошев, Голубовић, 2004).  
 

Табела 15. Кретање смртности одојчади и стопа смртности одојчади у општини Голубац од 1961. до 
2010.године 

Година 1961. 1971. 1981. 1991. 2001. 2010. 
Смртност 
одојчади 

11 6 1 0 1 1 

ССО 53,1‰ 34,3‰ 8,6‰ 0‰ 8,8‰ 21,7‰ 
Извор: Природно кретање становништва у Р. Србији, РЗЗС 

 
Смањење смртности одојчади долази пре свега због нових метода у медицини, 
унапређена дијагностика и лечење су смањиле степен смртности . 
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5.3.Природни прираштај 
 

Приликом разматрања наталитета и морталитета говорено је о њима као 
компонентама природног прираштаја. С'тога потребно је дефинисати природни 
прираштај. Природни прираштај је резултат рађања и умирања, па његов обим и ниво 
зависе од одговарајућег кретања ових демографских појава (В.Крстић, 2007.) Како је 
рађање представљено стопом наталитета, а умирање стопом морталитета, природни 
прираштај ће представљати разлику ове две вредности. То значи да ће промене у 
вредности једне или обе компоненте условити промену вредности њихове разлике 
тј.природног прираштаја.Природни прираштај се до пре неколико деценија углавном 
представљао као позитивна вредност изузев периода рата, епидемија, елементарних 
катастрофа великих размера, али у савременим демографским условима природни 
прираштај становништва све чешће има негативан предзнак, што је последица 
дугогодишњег опадања наталитета и пораста морталитета због старења становништва ( 
В.Крстић, 2007.). 

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. 
 
Разликујемо четири типа природног прираштаја:  

  врло висок – преко 20‰  
  висок – 15-19‰  
  умерен – 5-14‰  
  низак – испод 5‰ (Кицошев, Голубовић, 2004.). 

 
Табела 16. Природни прираштај у општини Голубац од 1961. до 2010. године 

Година 1961. 1961-
1970. 

1971. 1971-
1980. 

1981. 1981-
1990. 

1991. 1991-
2000. 

2001. 2001-
2010. 

2010. 

Браничевски 
округ 

542 2.189 103 583 -827 -
5.256 

-210 -
4.497 

-740 -
14.799 

-
2.060 

Општина 
Голубац 

-4 -82 16 -153 -70 -613 -24 -354 -34 -966 -132 

Извор: Природно кретање становништва у Р. Србији, РЗЗС 
 

Табела 17. Стопа природног прираштаја у општини Голубац, у периоду од 1961. до 2010. 
године, изражена у (‰). 

 
Година 1961. 1961-

1970. 
1971. 1971-

1980. 
1981. 1981-

1990. 
1991. 1991-

2000. 
2001. 2001-

2010. 
2010. 

Браничевски 
округ 

2 0,8 0.4 0.22 -3.1 -2.02 -0.8 -1.81 -3 -7.56 -11 

Општина 
Голубац 

-0.3 -0.55 1.1 -1.14 -5.1 -4,6 -1.9 -2.89 -2.8 -10.3 -15 

Извор: Природно кретање становништва у Р. Србији, РЗЗС 
 

На основу табеле видимо да је природни прираштај Општине Голубац 
негативан. Можемо видети да је у периоду од 1961. до 1970. године број рођених био је 
1778, а умрилих 1860, што представља негативан природни прираштај. У периоду од 
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1971. до 1980. године број рођених био је 1669, а умрилих 1822, што је још увек 
негативан природни прираштај. 1981. до 1990. године, рођено је 1240, а умрло 1853 
становника, где имамо негативан прираштај и смањење природним путем за 613 
становника. од 1991. до 2001. Негативни прираштај стагнира у односу на претходни 
период и износи 354 становника мање.Да би се у последњој декади знатно осетио пад 
природног прираштаја где је 966 становника више умрлих од рођених у истом том 
периоду. Овај тренд ће се настављати и даље, са још већим односом рођених и умрлих 
из неколико разлога. Главни разлози су ти што је становништво општине доста старо и 
што је изашло из фертилног периода, што аутоматски доводи до већег броја умирања и 
мањег рађања. Онај број млађих, често напуста место рођења у потрази за бољим и 
перспективнијим животом.  
 

 

 
 

Графикон 5: Стопа природног прираштаја у периоду од 1961. до 2010. године у општини Голубац 
 
 
 

 
5.4.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.). 
 
Према брачном стању становништво можемо поделити у 4 групе:  

 породично (ожењени и удате)  
 непородични (неожењени и неудате)  
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 разведени  
 удовци и удовице  

 
Табела 18. Приказ односа нупцијалитета и диворцијалитета по годинама у општини Голубац 

 

Година 1971. 1981. 1991. 2001. 2011. 2014. 
Број закључених 

бракова 
115 108 94 46 32 31 

Стопа 
нупцијалитета 

8,3 7,8 6,52 3,89 3,7 3,9 

Број разведених 
бракова 

0 3 2 5 1 12 

Стопа 
диворцијалитета 

0 0,28 0,2 0,4 0,1 1,5 

Извор: Израчунато на основу података: РЗС (2012): Закључени и разведени бракови у Републици 
Србији, 2011; 

 
Табела приказује поражавајуће податке о броју закључених бракова од 1971. до 

2014. године. Од 115 закључена брака 1971, дошло се до 31 брака 2014.године што нам 
показује да се број склопљених бракова контуирано смањивао. Ово се одражава и на 
природни прираштај и на наталитет, смањењем броја бракова имамо и мање 
новорођенчади. Стопа диворцијалитета се кретала у благим осцилацијма, највећа је на 
крају посматраног периода 2014. године (1,5‰), а најмања 1971. године када није било 
развода у општини Голубац. Што нам показује да се број разведених бракова повећава 
док нам број закључених бракова опада. 
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6.Механичко кретање 
 

 
Поред природног кретања становништва, миграције такође могу на неком 

подручју довести до раста или пада бројности 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. 
Овакав вид пресељења становништва назива се коначно или трајно пресељења, пошто 
као исход имају промену места сталног боравка. Због тога их треба разликовати од 
привремених пресељења, која за циљ немају трајну промену места боравка.  
 

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: време, 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). 
 

Проучавање миграционих кретања у демографији врши се са више аспеката, 
потребно је анализирати узроке миграција, утврдити који део становништва је 
најподложнији миграционим кретањима, трајање одсуства, удаљеност од изворишта 
миграционих кретања и на основу тога извести типологију миграција. У зависности од 
критеријума времена тј.учесталости кретања, трајања одсутности и постојања намере о 
повратку могу се издвојити следећи типови миграција: 

 Сталне миграције – подразумевају миграциона кретања са циљем промене 
сталног места боравка, оне најчешће подразумевају одсуство намере о повратку 
у емиграционо подручје. 

 Сезонске миграције – представљају привремено пресељење, најчешће радника 
за време трајања сезонских послова или пресељење ђака или студената у место 
школовања. Код овог типа кретања постоји намера о повратку у место-
извориште миграционих кретања након престанка постојања разлога који су 
утицали на иницирање тих кретања. Сезонске миграције представљају 
најстарији вид кретања у простору, најчешће номадска и полуномадска кружна 
померања становништва која увек почињу и завршавају на истом месту. 

 Дневне и седмичне миграције – су она кретања где је трајање одсуства из места 
боравка од неколико сати до неколико дана при оваквом кретању не постоји 
намера о пресељењу јер се потребе које узрокују овакав тип миграција 
задовољавају у кратком временском року. У оваква кретања спадају путовања 
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ученика у школу или путовања радника на посао при чему су поменута школа и 
радно место ван сталног пребивалишта (С.Кицошев, П.Голубовић, 2004). 
 

 
Највеће исељавање становништва са територије општине Голубац било је у 

периоду  од 2001-2010 године, када је укупан број становника смањен за 3312 особа. 
Процес емиграције био је везан за немогућност ове привредно неразвијене општине да 
запосли вишак радне снаге из пољопривреде. Према пописним подацима из периода 
1981 - 1991 год. утицај миграција на премене броја становника био је различит по смеру 
и интензитету у појединим насељима општине. У 6 насеља општине досељавање 
становништва било је веће од одсељавања, али је значајнији пораст броја становника 
под утицајем имиграције био једино у Голупцу. Досељавање становништва у општини 
Голубац било је слабијег интензитета. Као економски недовољно развијено подручје 
ова општина није привукла већи број становника. У општини 73,6 % чини аутохтоно 
становништво ( Подунавски регион у целини налази се међу регионима са највећим 
уделом аутохтоног становништва). 

 
Посебан облик представљају миграције радне снаге, које својим обимом такође 

указују на неразвијеност насеља и вишак радне снаге које је постојао у пољопривреди. 
Од 2114 радника, више од половине радило је ван места становања. 

 
Источно привредно неразвијене општине Браничевског округа познате су и по 

великом броју одлазака на привремени рад у иностранство. То су миграције пре свега 
из економских разлога, које су се јавиле средином седамдесетих када знатни вишкови 
радне снаге на селу нису могли да се запосле у индустријски неразвијеним општинама. 

 
Процентуално највећи број грађана на привременом боравку у иностранству из 

општине Голубац имало је насеље Снеготин, једно од некада најсиромашнијих насеља 
у општини( 30,4% од укупног броја становника). С обзиром да у овим миграцијам 
углавном учествују радно-способно становништво, када се број радника на раду и 
ностранству упореди са укупно активним становништвом, односи су знатно 
неповољнији. Наиме, из Снеготина се скоро 40% радне снаге овог насеља налазе на 
пивременом раду у иностранству. 
 

Табела 19. Број досељеника према месту са којег су досељени од 1961. до 2011. године у 
Општини Голубац 

 

Година Укупно 
досељено 

Исте 
општине 

Друге 
општине у 

Србији 

Друге 
СФРЈ 

републике 

Иностранство 

1961-1970 466 246 203 17 0 

1971-1980 438 218 197 22 1 

1981-1985 260 117 123 17 3 

1986-1990 269 93 155 14 7 



Демографске промене у насељима општине Голубац у другој 
половини ХХ и почетком ХХI века 

 

 
30 

 

1991-1995 472 106 171 160 35 

1996-2002 524 159 232 98 35 

2002-2011 285 113 145 21 6 

Укупно 2714 1052 1226 349 87 

Извор: Миграције по општинама и градовима у Србији, РЗЗС 
 

На основу табеле видимо да је највећи број досељених из исте општине и 
околних општина. Интересантно је да се у оквиру мање развијених општина одвијају 
миграције унутар саме општине, тј. удео досељених са подручја исте општине је 
релативно висок. То су мања места и села са већом надморском висином и 
непољопривредним земљиштем где је живео мањи број људи. Они су прелазили у већа 
места која су ближе главном центру регије, Голупцу. Следећи по броју су досељеници 
из суседних и ближих општина, коју су често због близине поседа прелазили на другу 
територију. Из бивших СФРЈ република и иностранства имамо велики број 
досељеника,пре свега због рата на подручју бивше СФРЈ и он је до 2011. године 436 
становника. 
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7.Структуре становништва 
 

Становништво као саставни део географске средине проучава се само по 
питању бројчаног стања и његове промене, да би се становништво неке територије 
упознало и демографски процеси разуме, потребно је проучити друге његове аспекте. С 
тим у вези веома је битно проучавање становништва са структурне тачке гледишта. Под 
овим се подразумева диференцирање одређених група становништва на основу 
индивидуалних карактеристика које чине смислену целину када се посматрају у својој 
укупности. Овим процесом издвајања група, односно уочавање структуре 
становништва као целине и удела појединих саставних делова у тој целини изводе се 
закључци о квалитативним односима у популацији. 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 различите последице 
у погледу квалитативних карактеристика становништва. Разликујемо структуре 
становништва по полу, старости, брачном стању, занимању, активности, народности, 
школској спреми и слично. 
 
Према основним обележјима становништва могу се издвојити четири велике групе 
структура становништва :  

 Биолошке структуре (полни и старосни састав становништва)  
 Економске структуре (активност, делатност, занимање и др.)  
 Интелектуалне или образовне структуре (писменост, ниво школске спреме)  
 Расна,етничко-верска и лингвистичка структура (Кицошев, Голубовић,2004)  

 
 

 
 

7.1. Биолошке структуре 
 

Ову групу структура чине класификације становништва према полу и старости. 
Оне суједне од најзначајнијих структура укупног становништва, па се многа обележја 
изучавајуса аспекта полно-старосне структуре. У оквиру истраживања ових структура 
велики значајимају и анализе контигената становништва, тј. групе појединаца 
одређеног пола иодређених старосних интервала. 
 
 
7.1.1Полна структура 
 

 
Полна структура становништва зависи од полне структуре живорођене деце, од 

диференцијалне смртности према полу, од миграционих кретања и од неких спољних 
утицаја (ратова 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 мушке на 100 женске деце. Слична је ситуација, углавном, код европских и других 
популација. Према томе, полна структура становништва указивала би на вишкове 
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мушког становништва, да је утицај поменутог фактора одлучујући. Утицај смртности 
на полну структуру је различит код разних популација. Код највећег броја популација 
са ниским морталитетом, смртност мушкараца је виша од смртности жена готово у 
свим годинама старости. Код становништва са високим морталитетом, смртност 
женског становништва може да буде виша код деце и жена у фертилном периоду. Што 
се тиче миграција, њихов утицај може бити значајан у појединим периодима. 
Емиграциона подручја имаће мањкове мушкараца ако у већој мери емигрира мушко 
становништво. Друкчија ће бити ситуација на имиграционим подручјима. Коначно, 
ратови проузрокују знатно већи број жртава међу мушким него међу женским 
становништвом.  

 
Табела 20. Становништво општине Голубац према полу по пописима од 1961. и 2011.године 

Година Укупно Мушко Женско 
Број % Број % 

1961. 15.320 7.412 48,3 8.008 51,7 
1971. 14.178 6.872 48,4 7.306 51,6 
1981. 13.541 6.581 48,7 6.960 51,3 
1991. 12.513 6.149 49,1 6.364 50,9 
2002. 9.913 4.794 48,4 5.119 51,6 
2011. 8.331 4.058 48,7 4.273 51,3 

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. Највећи број мушког становништва у општини Голубац 7412 
становника мушког пола био је 1961.године, док је највећи удео мушког становништва 
у процентима на територији општине Голубац 1991.године са 49.1% мушког 
становништва. 
 
 

Табела 21. Коефицијенат маскулинитета (број мушкараца на 1000 жена) 
у Општини Голубац 

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

Коефицијенат 
маскулинитета 

944,3 951,7 963,4 985,7 978,8 963,4 

Извор: Старост и пол становништва по општинама 2011. 
 

 
Коефицијент маскулинитета према подацима за 1961. годину износи 944,3 што 

указује на чињеницу да је у полном саставу општине Голубац веће учешће имало 
женско становништво (на 1000 жена број мушкараца је износио 944,3). Од 1961. године 
стопа маскулинитета има узлазни тренд све до 1991.године када на 1000 жена број 
мушкараца износи  985,7 .Након 1991.године имамо константан пад у погледу стопе 
маскулинитета општине Голубац, према последњем попису 2011.године стопа 
маскулинитета на 1000 жена износио је 963,4 мушкараца. 
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. 

Графикон 6: Стопа маскулинитета у периоду од 1961. до 2011. године Извор: Израчунато на основу 
табеле 21. 

 

7.1.2Старосна структура 

 

Када говоримо о унутрашњим факторима мисли се на утицај природног 
кретања становништва тј. наталитета и морталитета. Тако висок наталитет утиче на 
будићи изглед старосне структуре односно на повећан удео младог становништва 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 контигената старијег средовечног и 
старог становништва утиче на интензивирање процеса старења тако што повећава удео 
ових контигената у укупној популацији (Г.Пенев, 1995.) 
 

Старосна структура становништва је једна од најважнијих демографских 
структура. Њена анализа је основ за сва друга демографска изучавања. У старосној 
структури становништва долази до изражаја демографски развитак дате популације у 
току дужег раздобља. Старосне категорије које проистичу из раздобља ниског 
наталитета, код нас за време првог и другог светског рата, су бројчано мање, што се 
испољава у старосној структури. У старосној структури запажају се утицаји ратних 
губитака, нарочито код оних категорија које су највише учествовале у ратовима. Значај 
обележја ''старост'' долази нарочито до изражаја у анализи смртности и фертилитета 
становништва, у испитивању миграција, али и приликом проучавања свих 
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демографских структура. Изучавање радне снаге, професионалне и економске 
структуре становништва, његовог образовног нивоа итд. не може се вршити без 
истовременог сагледавања састава становништва према старости (Крстић, 2007). 

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 изведен је закључак да је младо 
репродуктивно становништво највеће и оно које мигрира. Битно је поменути чињеницу 
да миграције најчешће теку од мање развијених подручја ( села, неразвијена општина, 
мањих градова) ка развијеним или бар развијенијим од њених изворишних места. Из 
овога следи да миграције имају двоструки утицај на старосну структуру становништва. 
Прво миграције директно утичу на старосну структуру преко прилива и одлива 
становништва одређених старосних контигената. Чим 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 има 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 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 а након тога услед недостатка репродуктивног 
способног становништва наталитет опада, а у исто време морталитет расте услед 
повећаног удела старијег становништва. 
 

Утицај фертилитета односно наталитета становништва на старосну структуру 
је од далеко већег значаја него утицај смртности. Када је фертилитет становништва 
константно на високом нивоу, старосна структура се знатније не мења. Утицај 
морталитета на старосну структуру је много мањи. А осим тога, његово кретање може 
да утиче и на подмлађивање и на старење становништва. Јер, опадање смртности у 
првој фази је обично најзначајније код деце и омладине, што утиче на пораст удела 
младих. Тек у наредној фази даља редукција морталитета односи се и на друге 
старости, што делује на пораст апсолутног броја средовечног и старог становништва. 
Међутим, удели средовечног и старог становништва налазе се у порасту тек онда, када 
долази до опадања стопа наталитета, што говори у прилог њеног већег значаја за 
формирање старосне структуре. 

 
 
На основу различитог удела појединих старосних контигената у старосној 

структури укупне популације, могу се разликовати три типа старосне структуре:  
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 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.).  
 

 
Табела 22. Становништо по контигентима старости, по пописима од 1961. до 2011. у Општини Голубац 

Године Укупно 
Станов. 

 Непознато 
0-19 20-39 40-59 60 и више 

број % Број % Број % Број % 

1961. 15.320 4.690 30,6% 5.041 32,9% 3.634 23,7% 1.938 12,6% 17 

1991. 12.513 2.795 22,3% 3.487 27,8% 3.655 29,2% 2.540 20,2% 36 

2002. 9.883 2.002 20,2% 2.329 23,5% 2.502 25,3% 2.860 28,9% 110 

2011. 8.331 1.473 17,8% 1.719 20,6% 2.303 27,6% 2.742 33% 94 

Извор: Књиге пописа становништва, РЗЗС 

 

Анализирајући табелу 22.можемо уочити пре свега пад у укупном броју становништва. 
Гледајући по контигентима старости у првој групи контигенета где спадају лица до 
19.година старости видимо осетан пад у пописним годинама. 1691.године имали смо 
4690 становника који припадају овој групи односно 30,6% становништва општине 
Голубац. Док 2011.године видимо пад у овој групи становништва, укупан број лица до 
19 година старости за 2011.годину износи 1473 односно 17,8% становништва општине 
Голубац. У групу од 20 до 39 година број становника се такође смањује. Пописне 
1961.године у ову групу становништва имали смо 5041 особу, док 2011.године у ову 
групу можемо прикључити тек 1719 лица, процентуално овај број износи 20,6%. У 
старосној групи од 40 до 59 година имамо мали пад у погледу броја становника, али и 
повећање у процентуалном делу. 1961.године имали смо 3634 становника општине 
Голубац који су били овој старосној групи а те исте године проценат те групе у 
укупном броју износио је 23,7% становништва. 2011.године број становника износио је 
2303 а процентуални део становништва општине Голубац из ове групе био је 27,6%. У 
погледу старосне групе 60 и више година имамо констатан раст у погледу броја 
становника и процентуалног дела. 1961.године број становника износио је 1938 а 
проценат истог 12,6%. У последњем попису на територији општине Голубац број 
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становника старијих од 60 година износи 2742 а процентуално ова старосна група броји 
33% укупног броја становника општине Голубац. 

 

Графикон 7. Графички приказ становништо по контигентима старости за 1971. годину 
Извор: Књиге пописа 1971. године, РЗЗС 

 

Графикон 8  Графички приказ становништо по контигентима старости за 2011. годину 
Извор: Књиге пописа 2011. године, РЗЗС 
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Пирамида старости општине за 1971. годину је прогресивног типа, ка благом 
преласку у стационарни тип. Удео особа до 20 година је велики, а удео становника 
старијих од 50 година је доста мањи. Међутим, на сваком следећем попису ситуација се 
доста погоршавала, тако да је садашња слика доста другачија. 

Старосна пирамида Општине Голубац за 2011. годину је регресивног типа. 
Можемо уочити да је јако мали број становника до 45 година старости, а знатно већи 
број становника старости од 45 до 85 година. Највећи број људи спада у старосну групу 
70 и више година, на шта највише утиче мали наталитет, природни прираштај и све 
већи морталитет. 
 

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

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

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

становништво радно способног периода  
 фертилни контигент 15-49 година - обухвата све жене дате старости. (Кицошев, 

Голубовић, 2004)  
 

 
Табела 23.Кретање контигента предшколске деце од 1971. до 2011. 

године у Општини Голубац 
1971. 1991. 2011. 

Број % Број % Број % 

1024 7,6 705 5,63 300 3,6 

Извор: Републички завод за статистику 

 

На основу табеле видимо да се број предшколске деце од 1971. до 1991. године 
смањио за 319 деце, са 1024 на 705, што представља огроман пад у процентуалном делу 
укупног становништва општине је пад са 7,6% на 5,63%. Од 1991. до 2011. тај број је 
пао са 705 на 300 детета који су у групу предшколске деце. 

Табела 24. Кретање школообавезног контигента од 1971. до 2011. 
године у Општини Голубац 

1971. 1991. 2011. 

Број % Број % Број % 

1459 10,2% 1158 9,25% 685 8,22% 

Извор: Републички завод за статистику 
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Од 1971. контигент школообавезног становништва је у непрестаном паду, као и 
остале старосне групе становништва. 1971. тај број је износио 1459, а 40 година касније 
пао је на 685. У двадесетогодишњем интервалу од 1991. до 2011, бројка се смањила за 
још 473 детета. 

Табела 25. Кретање радног контигента од 1971. до 2011. године 
у Општини Голубац 

1971. 1991. 2011. % женског становништва 

Број % Број % Број % 1971. 1991. 2011. 

9192 64,8% 7482 59,7% 3989 47,8% 31,3% 29,6% 25,9% 

Извор: Републички завод за статистику 

 

Број радно способног становништва није падао толико брзо као претходна два 
контигента, али је исто падао великом брзином. Број радно способних мушкараца и 
жена, број је пао за 1710 у периоду од 1971. до 1991., од 9192 лица на 7482 лица, а 
затим за још 3493 лица у периоду до 1991. до 2011. Тренутни удео радно способног 
контигента је 3989 становника. Такође видимо да је удео женског радно способног 
становништва све мањи. 

 

Табела 26. Фертилни контигент Општине Голубац за 2011. годину 

Године Није 
рађало 

Укупно 
рађало 

1 дете 2 детета 3 детета 4 и више укупно 

15-19 186 23 23 / / / 209 
20-24 103 85 67 18 / / 188 
25-29 74 111 74 30 7 / 185 
30-39 98 362 248 89 19 6 460 
40-49 69 429 283 115 23 8 498 

Укупно 530 1010 695 252 49 14 1540 
Извор: Републички завод за статистику, књиге пописа из 2011. Године 

На основу табеле видимо да је број жена у старосном добу од 15 до 49 година односно 
фертилни контигент генерално мали свега 1540 становника имамо у ову групу. Ову 
општину карактерише низак природни прираштај и зато је овако мали број особа 
женског пола у старосном од 15 до 49 година. Ова општина као и цео Браничевски 
округ а и источна Србија препознатиљива по систему рађања “једног детета”, како се 
домаћинство не би делило већ да се укрупњује. Управо из те констатације и видимо у 
табели да је највећи удео имало рађање једног детета и постепено опадање у рађању 
два, три или више детета. 
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7.1.3Стадијум демографске старости 

 

Да би прегледније уочили регионалне разлике у достигнутој демографској старости, 
посебно становништва мањих територијалних  јединица ( у овом случају општина), 
становништво је сврстано у различите типове старосне структуре. Извршена је подела 
на стадијуме демографске старости. За утврђивањедостигнутог стадијума демографске 
старости анализира се више показатеља. На основутабеле 27.могу се анализирати 
четири показатеља: удео становништва млађег од 20година, удео становништва млађег 
од 40 година, удео становништва старијег од 60 годинаи индекс старења (Пенев, 1995.). 
 

табела 27.критеријуми за одређивање стадијума демографске старости 
Стадијуми 

демографске 
старости 

Просечна 
старост у 
годинама 

Млађи од 20 
година у ‰ 

Млађи од 40 
година у ‰ 

Млађи од 60 
година у ‰ 

Индекс 
старења 

I Рана 
дем.младост 

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 
дем.старости 

30-35 30-40 58-65 11-15 0,18-0,50 

V демографска 
старост 

35-40 24-30 52-58 15-20 0,50-0,89 

VI дубока 
дем.старост 

40-43 20-24 45-52 20-25 0,89-1,25 

VII најдубља 
дем.старост 

43+ До 20 До 45 25+ 1,25+ 

Извор: Крстић В., 2007. 

Табела 28. Становништво према стадијуму демографске старости у општини Голубац, у 
периоду од 1971. до 2011. године 

Општина 
Голубац 

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

старења 0-19 0-39 60+ 1 2 3 4 1-4 
1971. 31.9 58.4 15.1 0.44 IV IV V IV IV-V 
1981. 27.8 52.1 19.4 0.75 V V V VII V 
1991. 22.3 48.6 23.9 1.28 VI VI VI VII VI – VII 
2002. 20.4 42.1 29.7 1.78 VI VII VII VII VII 
2011. 17.9 38.9 33.2 2.35 VII VII VII VII VII 

 

У периоду од 1971.године општине Голубац дошло је до интензивних промена 
старосне структуре. Основне одлике тих промена су смањење учешћа младог 
становништва, од 0-19 година старости 31.9% до данашњих 17.9% и повећање удела 
старог становништва, 60 и више година са 15.1% на 33.2%. Становништво општине 
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Голубац је зашло у групу VII стадијума демографске старости, односно у најдубљу 
демографску старост са индексом старења од 2.35. Настављањем оваквог тренда у 
општини Голубац за последицу имаће полако гашење села пре свега а онда и варошице 
Голубац. 

 

 

7.2Социо - економске структуре 

  
Економска активност је резултат међусобно условљеног деловања трију 

фактора: средстава за рад са историјски одређеним техничко-технолошким 
карактеристикама, предмета рада који је дело природе и становништва као произвођача 
и потрошача, односно чиниоца успостављања друштвених односа у производњи 
економских добара. Према улози коју има у економском животу, становништво се дели 
на економски активно и економски неактивно. Дефиниција активног становништва 
заснива се на концепцији расположиве радне снаге која подразумева обухват лица оба 
пола која чине понуду радне снаге. Преостало становништво чини категорију 
економски неактивног (Крстић В., 2007.).  
 

За разлику од природних карактеристика становништва које се мењају 
релативно споро тако да се битније промене бележе у дужим временским периодима, 
промене економске структуре становништва, нарочито када су у питању мале 
популације, могу бити нагле и скоковите и углавном су последица привредног развоја, 
односно промене привредне структуре, чему нарочито доприноси развој секундарног и 
терцијарног сектора делатности. Ова појава се нарочито добро може пратити на 
примеру малих подручја, посебно насеља. У извесним случајевима довољно је да се у 
неком насељу изгради само један привредни објекат, па да настану, за врло кратко 
време, битне промене економско-социјалне структуре становништва. Привреда није 
једини фактор који утиче на промене економско-социјалних карактеристика 
становништва. И непривредне делатности (административна, културно-просветна, 
здравствена) могу у одређеним случајевима бити значајан фактор формирања 
социоекономске структуре становништва (Крстић В., 2007.). 
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.2.1Економска структура становништва 

 

Економска активност представљена је међузависношћу трију фактора, а то су: 
  

 средства за рад са историјски одређеним техничко - технолошким 
карактеристикама  

 предмети рада који су дело природе и становништва као произвођача и 
потрошача и  

 чиниоци успостављања друштвених односа у производњи економских добара .  
 
Становништво је према критеријуму активности груписано у три основне категорије:  
 

 активно становиштво (лица која обављају неко активно занимање и на тај 
начин обезбеђују средства за живот),  

 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  

 издржавано становништво (лица која немају сопствених прихода од којих би 
се издржавали, него их издржавају родитељи, рођаци или друга лица) (Крстић, 
2007).  

 

Табела 29.Становништво Општине Голубац према активности 

Година Активно Са личним приходима издржавано 
Број % Број % Број % 

1961. 10578 69,2% 658 4,2% 4084 26,6% 

1971. 8256 58,1% 1084 7,8% 4838 34,1% 

1981. 7235 53,4% 2045 15,2% 4261 31,4% 

1991. 5838 46,7% 2856 22,8% 3819 30,5% 

2001. 3745 37,9% 3057 30,8% 3111 31,3% 

2011. 2077 25,1% 3265 39,1% 2989 35,8% 

Извор: Економска активност становништва, пописне књиге 

 
Анализа активности становништва Општине Голубац показује да је број 

активног становништва у сваком попису све мање и да се повећава број становника са 
личним приходима, које чине пензионери. У периоду од 1981. до 2002. године активно 
становништво се смањило за 29 %. Број издржаваних лица је мало повећан, али то је 
разлог слабом привредом, где су људи остали без посла после приватизације. Можемо 
уочити да је 2001. године број издржаваних лица као и са личним приходима скоро 
једнак, око 31%. Узимајући у обзир да је издржавано становништво углавном младо 
(ученици, студенти), јасно је да је до смањења ове категорије дошло због поремећаја 
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старосне структуре, због све мањег броја младих. Због још мањег броја младих, по 
попису из 2011, смањио се број издржаваног становништва.  
 
 
 

 
 
Основна подела активног становништва издвојена је према аграрним и 

неаграрним делатностима. Међутим, чешће се користи подела на примарни, 
секундарни и терцијарни сектор, којма је касније додат и квартарни сектор.  

 Примарни сектор обухватаста становништво запослено у пољопривреди, 
шумарству, лову, риболову и водопривреди.  

 Секундарни сектор обухвата становништво запослено у индустрији, рударству, 
грађевинарству и производном занатству.  

 Терцијарни сектор обухвата лица која обављају услужне делатности као што 
су саобраћај, трговина, услужно занатство, туризам, угоститељство, 
банкарство...  

 Квартарни сектор обухвата особе запослене у друштвено функционалним 
делатностима, школство, здравство, наука, култура, одбрана, администрација...  

 

 

Графикон 9. Приказ радно активног становништва у општини Голубац по секторима 

1961.година

Примарни сектор

Секундарни сектор

Терцијарни сектор
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Графикон 10. Приказ радно активног становништва општине Голубац по секторима 

 

На основу графикона можемо закључити и увидети да се радно активно 
становништво из године у годину бежало са пољопривредних површина односно села и 
селило у градове са потрагом за бољим животом и послом. Где су се запошљавали пре 
свега у секундарни и терцијарни сектор. 

 

7.2.2Пољопривредно становништво 

Општи тренд промена у структури сваке привреде је смањивање учешћа примарног 
сектора и пораст секундарног и терцијарног сектора делатности. То повлачи 
смањивање броја пољопривредног становништва и учешћа активног становништва у 
примарним делатностима. Ипак процес деаграризације у општини Голубац отпочео је 
мало касније и одвијао се знатно спорије у односу на ужу Србију. ( Grupa autora: 
poljoprivreda – analize I stanja,1991.) 

табела 30: Пољопривредно и непољопривредно становништво у општини Голубац, по 
пописима 1991. и 2002. године 

Година Укупно 
становништво 

Пољопривредно Непољопривредно 
Број % Број % 

1991. 12.513 9.457 75,5 3.056 24,5 
2011. 8.331 5.113 61,3 3.218 38,7 

Извор:Републички завод за статистику 

 
 

2011.

Примарни сектор

Секундарни сектор

Терцијарни сектор
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Анализирајући табелу видимо смањење броја становника у пољопривреди а 
повећање у непољопривредним делатностима. С обзиром на географски положај 
општина Голубац има изванредно пољопривредно земљиште, међутим при смањењу 
наталитета и пре свега природног прираштаја многе парцеле се не обрађују, велики 
утицај на смањење аграрно становништва имала је све лошија политика према 
пољопривреди и све мања исплативостобраде земље. 

Пољопривредно земљиште у општини Голубац заузима 43,6% површине. У 
структури пољопривредних површина преовлађују оранице и баште са 58,9% а знатно 
учешће имају ливаде и пашњаци 34,2%. 

7.2.3Школско - образовна структура 

 

Посматрање социоекономских односа у оквиру популације није могуће вршити 
без осврта на школско-образовну структуру становништва. Ако се анализа 
социоекономске структуре врши независно од анализе школско – образовне структуре 
добиће се подаци које ће бити једнодимензионални. Међутим, са узимањем у обзир 
структуре становништва према образовним критеријумима у садашњости и њеном 
упоредбом са ситуацијом у прошлости може се извести закључак о социо – економском 
развоју дате популације. Према томе, шансе напретка једног народа равне су степену 
њене способности да се светом кореспондира на пољу науке и технике што је даље 
одређено општим нивоом образовања укупног становништва (В.Крстић 2007.). 
 

Образовна структура становништва је у дирекној вези са достигнутим степеном 
друштвено - економског развоја. Она је важна карактеристика за будућност сваке 
популације. Ниво образовања се повезује и са одређеним демографским појавама 
(фертилитет, смртност, миграције). Два основна обележја становништва према 
образовној структури јесу писменост и школска спрема.  
 

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. 

Табела 31.Број неписмених старијих од 10 година, за 1961. и 2011. годину 
у Општини Голубац 

Укупно 1961. Укупно 2002. 

10+ Свега Мушко Женско 10+ Свега Мушко женско 

12981 8475 3279 5196 8887 544 74 470 
Извор: Школска спрема и писменост, РЗЗС 

Посматрајући ово раздобље од 50 година, може се рећи да је ситуација знатно 
промењена што се тиче укупне писмености. 1961. године неписмено је било више од 
половине становника општине Голубац, док је 2011. неписмених било око 6.2%. 
Ситуација је доста боља код мушкараца него код жена. Шездесетих догина било је 
скоро 2 пута више неписмених жена него мушкараца, док је сада 6 пута више жена него 
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мушкараца. То се може објаснити тиме што је ово област класичног патријархата, где 
се мушкарац школује да би издржавао породицу, а жена је домаћица и чува децу.  
 

Задњих деценија, ситуацију су знатно поправиле локалне власти, разним 
курсевима за описмењавање, али и обавезно основно образовање дошло је до 
описмењавања становништва. 

Анализа према школској спреми се врши према завршеној школи, тј. према 
задњој завршениј години школе. Анализа школованости становништва овде заснована 
је на подацима пописа из 1961, 1981., 2002. и 2011. године с тим што су по 
методологији пописа из 1961. године обухваћена лица старија од 10 година, а по 
осталим пописима лица старија од 15 година.  

 
Табела 32.Структура становништва по школској спреми Општине Голубац 

Година Укупно 
10+ 

Без или 
непотпуна 

основна 

Основна 
школа 

Средња 
школа 

Виша и 
висока 
школа 

непознато 

1961. 12.981 6.627 6.250 91 13 0 

1981. 10.415 4.535 5.223 615 42 0 

2002. 8.887 3.983 2.452 2.034 281 137 

2011. 7.281 2.156 2.296 2.364 434 31 

Извор: Школска спрема и писменост, РЗЗС 

Примећујемо осетан пад у броју неписменог становништва на подручју општине 
Голубац. Пре свега зато што је законски регулисано да је основна школа обавезна. 
Старији људи без школе су ишли на разне курсеве и занате, како би били обучени за 
неки тип заната односно занимања. Упоређујући последњи и попис из 1961.године 
видимо огромну разлику у становништву без или непотпуне школе, тај број је 4471 
становника, док становништво са средњом и високом школом је у порасту. На задњем 
попису број високошколованих људи је 434. 

. 

1961.

без или непотпуна 
основна школа

основна школа

средња школа

виша и висока 
школа
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Графикон 12. 

 

Графикон 13 
 
Графикон 11.12.и 13 рађени на основу табеле 32. и приказују структуру становништва по школској 
спреми. 
 
 
 
7.2.4Становништо према националном саставу 
 
 

У свим пописима после Другог светског рата становништво се о националној 
припадности изјашњавало на основу субјективног става, што је било уставно право 
сваког појединца. Принципијелно гледано ту се нема шта приговорити. Практични 
проблеми настају због промене опредељења, што није редак случај, па подаци пописа 
због тога постају неупоредиви. Разлози за промену става о националној припадности 
углавном су проистицали из владајућег односа политике према нацији и вери у 

2002.

без или непотпуна 
основна школа

основна школа

средња школа

висока или виша 
школа

2011.

без или непотпуна 
основна школа

основна школа

средња школа

виша или висока 
школа
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послератној Југославији. Најчешће промене декларисања о националној припадности 
биле су код Турака, Рома, Влаха, Буњеваца, Муслимана и Југословена, па према 
подацима о бројном стању припадника ових националности треба имати извесне 
резерве (Werthaimer - Балетић, 1982). 

Табела 33. Приказ националне структуре становништва Општине Голубац 

Година Укупно Срби Власи Румуни Остали 

Број % Број % Број % Број % 

1981. 13541 12694 93,7% 642 4,7% 53 0,5% 152 1,1% 

1991. 12513 11658 93,1% 544 4,3% 59 0,6% 252 2% 

2002. 9913 8997 90,7% 538 5,5% 66 0,6% 312 3,2% 

2011. 8331 7576 91% 424 5% 57 0,8% 274 3,2% 

Извор: Национална припадност становништва, РЗЗС 

 
У општини Голубац већинско становништво су увек чинили Срби, као што се 

може видети на табели 23 за посматрани период од 1981. до 2011. године. Српско 
становништво се у укупном становништву одржало на нивоу учешћа из 1981. године, 
па тако 2011. године Срби чине преко 90%. Проценат Влаха у укупном становништву 
стагнира и креће се негде око 5% што је и тренутни проценат Влаха у општини Голубац 
по последњем попису из 2011.године.  
Имамо и један мали  број Румуна у општини Голубац који су ту као малобројно 
становништво из суседа. И групу осталих народности имамо пре свега људе из бивших 
Југословенских република и мали број Рома. 
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8.Домаћинства 

 

Домаћинство представља сваку породицу или другу заједницу лица чији 
чланови заједнички станују и заједнички троше своје приходе. Домаћинства су најмање 
социо – економске скупине људи у оквиру којих становништво живи, привређује и 
репродукује се ( С.Кицошев, П.Голубовић, 2004.). Домаћинство може чинити и само 
један члан, тзв.самачко домаћинство. Такође постоји и категорија колективног 
домаћинства, где колективно домаћинство представља скуп више лица чије потребе за 
смештајем, негом или старањем обезбеђује институција – правно лице формирано са 
циљем да обезбеди дугорочно боравиште и услуге групи лица. 

Насупрот домаћинству, породица представља основну људску заједницу 
родитеља и деце или биолошко – социолошку заједницу. Породица се заснива на 
брачном односу супружника и крвном сродству или адопцији између родитеља и деце. 
Породица представља категорију која се налази у склопу домаћинства. 

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, 
Голубовић, 2004).   

Табела 34 Број домаћинстава Општине Голубац по годинама 

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

Број 3424 3415 3664 3375 3326 3124 2981 2661 

Извор: Пописи домаћинстава, РЗЗС 

Табела 35 Структура домаћинстава Општине Голубац 
према броју чланова 

Година Укупно Са 1 
чланом 

2 3 4 5 6 и 
више 

Просечан 
број 

1981. 3326 548 838 601 557 398 384 4,69 

1991. 3124 505 857 553 503 345 361 4,06 

2002. 2981 584 705 484 458 325 425 3,78 

2011. 2661 622 626 397 386 253 367 3,14 

Извор: Пописи домаћинстава, РЗЗС 
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У насељима општине Голубац јавља се врло негативан тренд. Смањење броја 
становника природним путем и миграцијама, доводи до смањема броја домаћинства и 
чланова у домаћинствима. Од осамдесетих година а можемо слободно рећи и раније 
број домаћинства је у непрестаном паду, тако да је до 2011 године број пао са 3326 на 
2661, где имамо смањење домаћинства за 20%.Величина домаћинства је у константном 
паду од 1981.године где је просек био 4,69 чланова број пао на 3,14. У прошлости, 
најбројнија су била домаћинства са 3,4 и 5 чланова, док су сада најбројнија она са 2 
члана и самачка. 

Просечно најмањи број чланова имају Голубац, Брњица и Добра, насеља са 
највећим променама у структури делатности и најмањим учешћем пољопривредног 
становништва. С обзиром да још увек има насеља у којима доминирају велика 
домаћинства са 5, 6, 7 и више чланова ( Шувајић, Сладинац, Снеготин, Мрчковац, 
Браничево, Барич) у наредном периоду у општини као целини треба очекивати даље 
смањење просечног броја чланова домаћинстава. 

Посебан проблем представљају самачка домаћинства у сесосим насељима, која 
су истовремено у великом броју и старачка домаћинства. Процентуално највећи број 
оваквих домаћинстава, у односу на остала насеља и насеља из којих се становништво 
стално одсељава су : Бикиње, Душманић, Житковица, Кудреш, Поникве и клење (преко 
14% укупног броја домаћинстава). Велики број самачких домаћинстава јавља се и у 
општинском центру Голупцу, 17,8% и Добри 19,2%, насељу са највећим исељавањем 
становништва и интензивним процесом деаграризације. 
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9.Насеља 

 

Насеља су, као облик заједнице људи, продукт цивилизацијског развоја. 
Формирањем насеља човек се везао за одређену територију у циљу организације 
живота. Критеријуми избора територије за насељавање, у ширем и ужем смислу речи, 
мењали су се током времена, али је у основи најважнији комплекс природно- 
географских услова (географски положај, клима, природна богатства). Однос човека и 
природно-географске средине подразумева међусобна прилагођавања која утичу на 
промене атрактивности појединих територија са становишта погодности за насељавање. 
Пажљив и рационалан однос према природно-географској средини утиче на 
побољшање услова за насељавање, док нерационална и неконтролисана експлоатација 
природних ресурса може да доведе до деградације природних елемената простора који 
су битни за живот људи на одређеној територији. (Крстић, 2007.) 

У географској литератури сусрећу се многобројне дефиниције насеља 
различитих аутора. Једну од њих дао је и наш најпознатији географ Јован Цвијић, који 
насеља посматра као територију и дефинише их као: " Под седиштем насеља 
подразумевамо место које насеље заузима са обрађеним 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 прилогу 3. Имамо табелу везано за број насеља према броју становника од 
друге половине XX и почетак XXI века, где видимо да је у првим пописним периодима 
после другог светског рата број насеља са становништвом од 200 до 500 и  од 500 до 
1000 становника највише, укупно 10 сеоских насеља у групи од 200 до 500 становника 
и 10 сеоских насеља у групи од 500 до 1000 становника. У следећим пописним 
годинама 1981. 1991.године и 2001.године имамо већи број насеља у групи од 200 до 
500 становника, док се група од 500-1000 становника у насељима смањује. 1981.године 
група од 200-500 становника у општини Голубац имала је 14 насеља, а група од 500-
1000 становника имала је 7 насеља. У пописној години 2011.године у општини Голубац 
број насеља са становништвом у групу 100-200 имамо укупно 4 насеља, група 
становника од 200-500 се исто повећала и у овом тренутку износи 15 насеља, док група 
од 500-1000 становника имамо укупно 2 насеља. Из овога видимо још један осетан пад 
у броју становника, како се насеља гасе и губе своје становнике. 

Oпштина Голубац заузима површину од 368км2 ( од чега на пољопривредну 
површину отпада 15 083 ha а на шумску 16554 ha). Центар општине је град Голубац. 
Општина се састоји од 24 насеља који броје 8331 становника. 
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 Барич 
Сеоско насеље збијеног типа на 180м надморске висине на падинама Баричког 
брда.Насеље има 352 становника и 114 домаћинстава.Просечна старост овог 
насеља износи 43,6 година. 

 Бикиње 
Сеоско насеље збијеног типа на 138м надморске висине на обалама и долинским 
странама Бикињске реке у подножју Обзира.Насеље има 215 становника и 55 
домаћинстава.Просечна старост овог насеља износи 41,1 година. 

 Браничево 
Сеоско насеље збијеног типа на 83м надморске висине, налази се на десној 
обали Пека у подножју Липовог рта.Насеље има 815 становника и 217 
домаћинстава.Просечна старост овог насеља износи 43,8 година.Стари назив 
насеља је Бикотинце. 
 

 Брњица 
Сеоско насеље разбијеног типа, у Ђердапској клисури на долинским странама 
Брњичке реке у близини њеног ушћа у Дунав. Насеље има 294 становника и 111 
домаћинстава.Просечна старост овог насеља износи 43,7 година. 
 

 Винци 
Сеоско насеље збијеног типа, на рубу Рамско-Голубачке пешчаре, поред десне 
обале Дунава. Насеље има 381 становника и 108 домаћинстава.Просечна старост 
овог насеља износи 43,4 година. 

 Војилово 
Сеоско насеље збијеног типа на 100м надморске висине. На десној обали 
Туманске реке у подножју Баричког брда. Насеље има 247 становника и 75 
домаћинстава.Просечна старост овог насеља износи 45,8 година, а просечан број 
чланова по домаћинству 3,26. 

 Голубац 
Полифункционално насеље и центар истоимене општине, на десној обали 
Дунава непосредно пред местом где он улази у Ђердапску клисуру. Насеље има 
1653 становника и 611 домаћинстава.Просечна старост овог насеља износи 39,7 
година, а просечан број чланова по домаћинству 2,9. 

 Двориште 
Сеоско насеље разбијеног типа, на долинским странама потока Огашу Џбег, 
десне притоке Туманске реке у подножју Стенка. Насеље има 245 становника и 
88 домаћинстава.Просечна старост овог насеља износи 46,6 година, а просечан 
број чланова по домаћинству 2,68. 

 Добра 
Сеоско насеље збијеног типа, на долинским странама Добранске реке, код 
њеног ушћа у Ђердапско језеро. Насеље има 540 становника и 222 
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домаћинстава.Просечна старост овог насеља износи 44,2 година, а просечан број 
чланова по домаћинству 2,57 
 

 Доња Крушевица 
Сеоско насеље збијеног типа на десној обали Пека у подножју Соколовца и 
Венца. Насеље има 311 становника и 88 домаћинстава.Налази се на десној обали 
реке Пек. Просечна старост овог насеља износи 43,2 година, а просечан број 
чланова по домаћинству 3,89. 

 Душманић 
Сеоско насеље збијеног типа, на десној обали Пека при контакту алувијалне 
равни и побрђа. Насеље има 161 становника и 42 домаћинстава.Просечна 
старост овог насеља износи 43,8 године, а просечан број чланова по 
домаћинству 3,91. 
 
 

 Житковица 
Сеоско насеље збијеног типа, на десној долинској страни Житковице, леве 
притоке Туманске реке. Насеље има 96 становника и 35 домаћинства.Просечна 
старост овог насеља износи 45,3 година, а просечан број чланова по 
домаћинству 2,96 

 Клење 
Сеоско насеље збијеног типа на десној обали Пека у подножју Тупана. Насеље 
има 388 становника и 119 домаћинстава.Просечна старост овог насеља износи 
43,9 година, а просечан број чланова по домаћинству 3,50. 

 Кривача 
Насеље има 357 становника и 109 домаћинства.Просечна старост овог насеља 
износи 43,9 година, а просечан број чланова по домаћинству 3,33 

 Кудреш 
Насеље има 154 становника и 52 домаћинства.Просечна старост овог насеља 
износи 47 година, а просечан број чланова по домаћинству је 2,88. 

 Малешево 
Сеоско насеље збијеног типа на десној долинској страни Туманске стране. 
Насеље има 226 становника и 70 домаћинства.Просечна старост овог насеља 
износи 41,7 година, а просечан број чланова по домаћинству 3,83. 
 

 Миљевић 
Сеоско насеље збијеног типа на десној обали Пека у подножју Врањевца. 
Насеље има 466 становника и 115 домаћинстава.Просечна старост овог насеља 
износи 40,6 година, а просечан број чланова по домаћинству 4,15. 

 Мрчковац 
Насеље има 239 становника и 65 домаћинства.Просечна старост овог насеља 
износи 44,3 година, а просечан број чланова по домаћинству 3,60. 
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 Поникве 
Сеоско насеље збијеног типа у подножју Липовог рта. Насеље има 77 
становника и 29 домаћинства.Просечна старост овог насеља износи 42,3 године, 
а просечан број чланова по домаћинству 2,85. 

 Радошевац 
Сеоско насеље збијеног типа на обалама Туманске реке. Насеље има 233 
становника и 67 домаћинстава.Просечна старост овог насеља износи 44,1 
година, а просечан број чланова по домаћинству 3,30. 

 Сладинац 
Сеоско насеље збијеног типа на обалама Туманске реке. Насеље има 169 
становника и 45 домаћинства.Просечна старост овог насеља износи 46,4 година, 
а просечан број чланова по домаћинству 3,75. 

 Снеготин 
Сеоско насеље збијеног типа. Насеље има 148 становника и 51 
домаћинство.Просечна старост овог насеља износи 49,4 година, а просечан број 
чланова по домаћинству 3,33. 

 Усије 
Сеоско насеље збијеног типа. Насеље има 314 становника и 98 
домаћинства.Просечна старост овог насеља износи 44,6 година, а просечан број 
чланова по домаћинству 3,58. 

 Шувајић 
Сеоско насеље збијеног типа на десној обали Пека и контакту алувијалне равни 
и побрђа. Насеље има 260 становника и 65 домаћинства.Просечна старост овог 
насеља износи 40,3 година, а просечан број чланова по домаћинству 4,24. 
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Закључак 
 
У насељима општине Голубац савремени демографски развој прате крупне 

промене у кретању укупног становништва, природном и механичком кретању 
становништва, у структурама становништва, промене у броју, величини и структури 
домаћинстава и породица. У периоду од 1948-2011. године Браничевски округ у целини 
а нарочито општина Голубац бележи константни пад укупног броја становника. Пад 
броја становника у сеоским насељима је био константан од 1948-2011. године. У 23 
села општине Голубац становништво се од 1948-2011. године смањило за скоро 50% ( 
са 15166 на 8331 ). Укупан број становника у целој општини 1948. године износио је 
15166 , до 2011. године број становника је смањен на 8331. У општини Голубац постоје 
и разлике у густини насељености од пописа до пописа. Општа густина насељености у 
општини Голубац(22 ст/ км²) мања је од просека за Републику Србију(92 ст/км²). 
Густина насељености је константно опадала. У истраживању природног кретања 
становништва у Голупцу уочено је константно опадање наталитета, повећање стопе 
морталитета, и пада природног прираштаја. Као последица пада наталитета и повећања 
смртности становништва, јављају се изузетно ниске стопе природног прираштаја, које 
имају негативну вредност (-15 ‰).  

 
Овакве ниске стопе природног прираштаја, последица су интензивног 

исељавања становништва, али и поремећаја старосне структуре становништва. У свим 
међупописним периодима миграциони салдо је негативан. У овој општини одвијају се 
се интензивне миграције на релацији село-град. Ово кретање углавном је усмерено из 
економских разлога, што је за последицу имало значајне промене у кретању укупног 
становништва, природном кретању становништва, старосној и економској структури 
становништва, како у емиграционим, тако и у имиграционим подручјима. Број насеља у 
општини Голубац у периоду од 1948.-20011. се није мењао, тако је укупан број насеља 
24. Становништво општине Голубац захваћено је интензивним процесом старења. 
Становништво је зашло у стадијуму најдубље демографске старости. Анализа укупног 
становништва општине Голубац према активности у периоду од 1961.-2011. године 
указује на следеће тенденције: смањење удела активног и издржаваног становништва, и 
повећање удела лица са личним приходима у укупном становништву. У анализи 
активног према делатности, уочено је константно опадање активних у примарном 
сектору уз истовремено повечање активних у секундарном и терцијарном, што је 
последица послератне индустријализације, урбанизације и деаграризације. Запажа се 
константно опадање удела неписмених у општини Голубац у периоду од 1961.-2011. 
године, с тим што је удео неписмених у женској популацији већи од удела неписмених 
у мушкој популацији. Код анализе школске спреме је уочено константно повећање лица 
са завршеном основном и средњом школом и високим образовањем, и смањење удела 
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лица без завршене основне школе или са непотпуним основним образовањем. Уочава 
се пораст броја домаћинстава уз смањење броја чланова по домаћинству, што доводи до 
промена у структури домаћинства.  

 
Све ове демографске тенденције на простору општине Голубац представљају 

велики проблем који захтева ангажовање државе у спровођењу мера популационе 
политике у циљу нешто светлије демографске будућности овог насеља а и саме државе, 
ова општина је само једна од пуно општина у нашој земљи којима прети гашење. 
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Прилог 
 
 

Прилог 1 . Упоредни преглед броја становника у насељима општине Голубац од 1948. До 2011.године 
 

 
 

1948. 1951. 1961. 1971. 1981. 1991. 2002. 2011. Разлика 
1948-
2011. 

Барич 790 800 797 722 703 641 464 352 -447 
Бикиње 444 413 382 391 355 314 265 215 -229 

Браничево 1161 1811 1181 1164 1138 1093 942 805 -356 
Брњица 632 664 720 590 605 531 391 294 -338 
Винци 454 466 454 425 414 375 345 381 -73 

Војилово 556 560 537 513 454 373 290 247 -309 
Голубац 1373 1430 1742 1779 1924 1995 1856 1659 +286 

Двориште 725 747 727 679 590 532 305 245 -480 
Добра 1495 1539 1609 1139 918 755 678 540 -955 
Доња 

Крушевица 
559 566 542 521 496 453 350 311 -248 

Душманић 276 282 273 251 214 213 176 161 -115 
Житковица 327 344 350 325 310 290 142 96 -231 

Клење 884 960 967 852 794 655 493 388 -496 
Кривача 741 738 741 705 673 647 429 357 -384 
Кудреш 402 400 385 380 371 328 193 154 -248 

Малешево 508 497 481 441 413 378 291 226 -282 
Миљевић 852 870 840 848 770 765 527 446 -406 
Мрчковац 554 597 520 472 337 398 328 239 -315 
Поникве 138 132 126 117 112 103 97 77 -61 

Радошевац 340 355 345 353 363 339 261 233 -107 
Сладинац 335 325 326 286 280 241 191 165 -170 
Снеготин 430 422 392 384 385 354 201 148 -282 

Усије 393 398 396 371 380 337 319 314 -79 
Шувајић 475 536 492 470 442 423 329 260 -215 

 
Извор: Републички завод за статистику, http://webrzs.stat.gov.rs 
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Прилог 2.Индекс кретања становништва насења општине Голубац по међупописним 

периодима 
Година Индекс кретања броја становника у % 

1953/48
. 

1961/53
. 

1971/61
. 

1981/71
. 

1991/81
. 

2002/91
. 

2011/02
. 

2011/48
. 

Барич 101.2 94.6 95.3 97.3 91.1 72.4 75.8 58.7 
Бикиње 93 92.4 102.3 90.8 88.5 84.4 81.1 48.4 
Браничево 156 65.3 98.5 97 93.3 89.5 85.4 69.3 
Брњица 105 108.4 90.2 87.6 87.7 73.6 65 40.2 
Винци 102.6 97.6 93.6 97.4 90.5 92 100.4 84 
Војилово 100.7 95.9 95.5 88.5 82.1 67.1 85.5 44.6 
Голубац 104.1 121.8 102.1 108.1 103.6 93 89.3 120.8 
Двориште 103.1 97.3 93.3 86.9 90.1 56.5 80 33.2 
Добра 102.9 104.2 70.8 80.8 82.2 89.8 79.6 36.1 
Доња 
Крушевиц
а 

91.3 107.1 96.1 95.2 91.3 77.2 88.8 56.1 

Душманић 102.1 96.8 91.9 85.2 99.5 82.6 91.4 58.3 
Житковиц
а 

105.1 101.7 92.8 95.3 80.6 56.8 67.6 29.3 

Клење 108.5 100.7 88.1 93.3 82.3 75.2 78.7 43.8 
Кривача 99.5 100.4 95.1 95.4 96.1 66.3 83.2 48.1 
Кудреш 99.5 96.2 98.7 97.6 88.4 58.8 79.7 38.3 
Малешево 97.8 96.7 91.6 93.6 91.5 76.9 77.6 44.4 
Миљевић 99.7 98.8 100.9 90.8 99.3 68.8 84.6 52.3 
Мрчковац 105.8 88.2 89.5 71.3 118.1 82.4 72.8 42.3 
Поникве 95.6 95.4 92.8 95.7 91.9 94.1 79.3 55.7 
Радошевац 104.4 97.1 102.3 102.8 93.3 76.9 89.2 68.5 
Сладинац 97 100.3 88 97.9 86.1 79.2 86.3 49.2 
Снеготин 98.1 92.8 97.9 100.2 91.9 56.7 73.6 34.4 
Усије 101.2 99.4 93.6 102.4 88.6 94.6 98.4 79.8 
Шувајић 112.8 91.7 95.5 94 95.7 77.7 79.7 54.7 

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 
1-50 50-100 100-

200 
200-
500 

500-
1000 

1000-
1500 

1500-
2000 

2000 и 
више 

1948. 0 0 1 10 10 3 0 0 
1951. 0 0 1 10 10 1 2 0 
1961. 0 0 1 12 9 1 2 0 
1971. 0 0 1 12 8 2 1 0 
1981. 0 0 1 14 7 1 1 0 
1991. 0 0 1 14 7 1 1 0 
2002. 0 1 4 15 3 0 1 0 
2011. 0 2 4 15 2 0 1 0 
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