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УВОД 

 

Општина Жагубица припада Браничевском управном округу, који се налази у 

североисточном делу уже Србије. Највеће насеље и уједно седиште општине је 

варошица Жагубица. Поред ње, постоји још седамнаест сеоских насеља: Близнак, 

Брезница, Вуковац, Изварица, Јошаница, Крепољин, Крупаја, Лазница, Медвеђица, 

Милановац, Милатовац, Осаница, Рибаре, Селиште, Сиге и Суви До. 

На простору површине 760 km² морфолошки изглед сеже од планина, 

планинских одсека и коса до котлина, речних долина и тераса. Планински венци 

ограничавају територију општине са свих страна, при чему се географско језгро налази 

у Жагубичкој котлини. У хидролошком смислу истраживани простор захвата слив 

горњег тока реке Млаве, која тече његовим средишњим делом и представља 

хидрографску окосницу целе области. Долином Млаве крај је повезан са плодним 

Стигом, а преко превоја на Црном врху са Црноречком котлином и Тимочким басеном. 

Преко нижих делова Хомољских планина и долине Пека постоји веза са Звиждом и 

Поречом, а преко обронака западне Бељанице и са Ресавом.  

Природна ограниченост планинским венцима условила је издвајање овог краја 

Србије у јединствену географску целину – Хомоље. Ова микрорегија је део карпатске 

Србије, и у њој заузима централни положај. Међутим, као што је то често случај, 

природне границе ове микрорегије се не поклапају у потпуности са административним 

границама општине Жагубица. Природна граница Хомоља обухвата површину од 733 

km². Укидаљем срезова 1955. године, на овој територији се формирају три општине: 

општина Крепољин са насељима Крепољин, Сиге, Милановац, Крупаја, Близнак, 

Медвеђица, Брезница и Осаница; општина Жагубица са насељима Жагубица, Лазница, 

Селиште, Милатовац, Вуковац, Јошаница, Рибаре, Изварица, Суви До и Липе; и 

влаолска општина са насељима Влаоле, Лесково и Јасиково. Међутим, док су природне 

границе трајне, административне су подложне променама. Тако се 1962. године 

жагубичка и крепољинска општина спајају у једну општину са седиштем у Жагубици, 

док је влаолска општина припојена Мајданпеку. 

Након приказивања физичко – географских одлика општине у првом делу овог 

рада, следи други и главни део, посвећен друштвено – географским карактеристикама, 

пре свега демографским приликама у насељима ове општине. Кроз анализу пописних 

података на општинском нивоу, указано је на квантитативна и квалитативна обележја 

становништва и објашњене су демографске промене од Другог светског рата па до 

данас. Истакнути су кључни проблеми и тенденције демографског развоја на овом 

простору. Наиме, још од 1953. године бележи се константно смањивање укупног броја 

становника, што због пада природног прираштаја, што због исељавања извесног броја 

људи у иностранство. Процес депопулације одразио се негативно на старосну 

структуру становништва, а ова је повратно утицала на смањење фертилитета и 

репродукције. Истраживања су показала да је све већи број старачких домаћинстава, а 

све мањи проценат радно способног становништва. Наведено стање успорава развој 

општине у целини, која је и овако позната само по привредној заосталости, влашком 

становништву, и ретким обичајима.  
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1. ГЕОГРАФСКИ ПОЛОЖАЈ 

 

 

Општина Жагубица се налази у Источној Србији, између 44° 05' и 44° 22' 

северне географске ширине и између 21° 31' и 21° 50' источне географске дужине. Има 

изглед неправилног правоугаоника, издуженог у правцу југоисток – северозапад, 

дужине око 35 km, и највеће ширине 26 km. Највећи део котлинског обода са западне, 

северне и североисточне стране лучно затварају ниже Горњачке (до 825 m) и Хомољске 

планине (до 940 m). Јужни и источни обод чине виши и стрмији делови Бељанице 

(1.339 m) и масив Црног врха (1.043 m). Граница општине води највишим венцима 

наведених планина. Овако уоквирена целина састоји се из два дела: Жагубичке котлине 

на истоку и Крепољинско - крупајске котлине на западу, између којих се налази 

Бељаничко - хомољска пречага. 

 

 

Слика 1: Регионални положај општине Жагубица 
Извор: http://www.wikiwand.com/ sh/Opština_Žagubica 

 

У административно - политичком погледу општина Жагубица припада 

Браничевском округу, поред општина Велико Градиште, Голубац, Мало Црниће, 

Жабари, Петровац на Млави и Кучево. Граничи са са општинама Кучево и Мајданпек 

на северу, Бор на истоку, Петровац на западу и Деспотовац на југу. 
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Слика 2: Положај општине Жагубица у Браничевском округу 

Извор: http://sr.wikipedia.org/sr/Општина_Жагубица 

 

Постоји природна предиспонираност за изградњу саобраћајних коридора кроз 

општину, пратећи ток реке Млаве. Међутим, овако повољан саобраћајно – географски 

положај није искоришћен, јер Хомоље далеко заостаје у изграђености саобраћајне 

инфраструктуре за републичким просеком. Главни саобраћајни коридор јесте 

регионални пут П-105 Пожаревац – Петровац – Жагубица - Бор. Од Жагубице води још 

један регионални пут, П-104 (Жагубица – Лазница – Јасиково - Мајданпек) који је 

лошијег квалитета. Иста констатација важи и за регионални пут П- 216 (Крепољин - 

Деспотовац).  

Општина Жагубица удаљена је 46 km од Петровца, Бора и Мајданпека. Од 

Деспотовца је удаљена 60 km, а од Београда 170 km. Сви путни правци су регионални. 

 

2. ФИЗИЧКО – ГЕОГРАФСКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ 

2.1.  ГЕОЛОШКА ГРАЂА И РЕЉЕФ 

 

Као део карпатске Србије, Хомоље карактерише хетерогена геолошка грађа и 

веома сложен тектонски склоп. Савремени морфолошки изглед овог простора резултат 

је дуге и бурне историје интензивних тектонских процеса, али и деловања различитих 

егзогених ерозивно - акумулативних процеса.  

У геолошкој грађи заступљене су најстарије стене - прекамбријски кристаласти 

шкриљци, палеозојски метаморфисани кристаласти шкриљци са примесама 

аргилошиста, амфиболита, дацита, андезита, гранитоида и сличних стена. Они највећим 

делом изграђују Хомољске планине, али су заступљени и на Црном врху и на 

појединим раседним и скрашћеним деловима Бељанице. Стене млађег палеозоика, 

представљене пермским црвеним пешчарима, откривене су на западној страни 

Бељанице, односно на дну и ободу Крепољинско - крупајске котлине. 
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Због оваквог геолошког састава облици рељефа су на Хомољским планинама и 

Црном врху заобљенији, стене су слабо водопропустљиве и подложне површинском 

отицању воде и ерозији, па се на њима јавља густа мрежа извора и потока. 

 Мезозојске формације доминирају у брдским и планинским пределима 

Горњачких планина и Бељанице, а мање на Хомољским планинама и јужним падинама 

Црног врха. Представљене су углавном кречњацима. Истиче се једна изолована партија 

у Крепољинско - крупајској котлини, позната као Липова раван. Кречњаци тријаске 

старости показују малу заступљеност, док јурски кречњаци захватају знатна 

пространства у деловима Бељанице изнад 700 m апсолутне висине. Јурски кречњаци, на 

западној Бељаници, били су захваћени јаким тектонским покретима, па су издизањем 

доспели у исти положај са млађим кретацејским творевинама. Овим покретима 

створени су раседи, дуж којих су на површину избиле мање масе дацито – андезита. 

Кредне формације заступљене су од јужне стране Жагубичке котлине на северној 

суподини Бељанице, до њених највиших делова. 

У котлинама су, пак, заступљени квартарни седименти. Наиме, у котлинама је 

током неогена потојало језеро, чији је басен испуњен панонско - понтским 

седиментима. Увећањем језерске масе и просецањем језерске отоке у Рибарско - 

горњачкој клисури, језеро је отекло. По ободу котлине виде се језерске терасе, 

степеничасто поређане једна изнад друге и одвојене обалским одсецима, што даје 

специфичан изглед котлини и има велики привредни значај. Терасе су најбоље очуване 

на јужном и југозападном ободу котлине, изнад села Изварице и Сувог Дола, где је 

највиша језерска тераса висока 600 m. Квартарни седименти су такође резултат 

акумулативних флувијалних и крашких процеса. Хемијским растварањем кречњака 

формиране су моћне наслаге бигра на више места на Бељаници. Највеће површине ових 

наслага јављају се у пределу Бук, атару села Сиге.  

 

Хомољска котлина представља тектонско – ерозивни облик. Издиференцирана је 

на два котлинска дела - Жагубички и Крепољински, побрђе и планински обод. Главни, 

средишњи део чини Жагубичка котлина, чији је нижи део просечне надморске висине 

око 300 m. Други, мањи и нижи део је Крепољинско-крупајска котлина, чије је дно на 

око 220 m надморске висине. Између котлина је Бељаничко - хомољска пречага. 

Као што је већ поменуто, плаанине које окружују Хомоље изграђене су углавном 

од кречњачких стена. Изузетак је Црни врх. Ова планина се, наиме, састоји од две 

андезитске палеовулканске купе, од којих се виша диже до 1.043 m надморске висине. 

Налази се на источној страни Хомоља, и раздваја ову регију од Црноречког басена. 

Поред планина и котлина, као најмаркантнијих рељефних целина, топографски 

изглед Хомоља карактерише заступљеност великог броја физиономски специфичних и 

ретких мезо и микро облика, као што су клисуре, увале, пећине, прерасти и други. 
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Слика 3: Физичко – географска карта Хомоља 
Извор: www.oszagubica.edu.rs/polozaj.htm 

 

 

2.1.1. Крашки рељеф 

 

Најособенији печат рељефу Хомоља дале су кречњачке формације Бељанице и  

Горњачких планина, због изразито развијених крашких облика рељефа и крашке 

хидрографије. 

Бељаница (1.339 m) је типична кречњачка планина коју карактерише велики 

број разноврсних површинских и подземних крашких облика и хидролошких појава. 

Пружа се у правцу исток - запад на дужини од тридесетак километара. Има изразито 

асиметричан изглед, јер постепено пада према Жагубичкој котлини на северу, док се на 

југу, према Ресави, завршава стрмим кречњачким одсецима. Посебно обележје 

Бељаници дају многобројне суве крашке долине и вртаче. На северној страни планине 

вртаче се у низовима, на дну скрашћених долина, спуштају до нижих ободних делова 

Жагубичке котлине (400 m). Увале су најмаркантнији површински крашки облици у 

кршу Бељанице. Настале су деловањем крашке и флувијалне ерозије и протежу се у 

упоредничком правцу. Увала Речке се налази у западном делу планинског била, 

Бусовата у средишњем, а увала Жагубичке реке у источном делу. На Бељаничко – 

хомољској пречаги, источно од Крепољина, налази се увала Лопушња. Дна ових увала 

су на вододрживим стенема, и по њима теку потоци. 
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Горњачки планински венац (911 m) лежи управно на правац пружања 

Бељанице и Хомољских планина, чинећи западну границу Хомоља. Различита 

геолошка грађа и бурна геолошка прошлост допринели су сложености облика рељефа 

на малом простору. Велика дисецираност водотоцима (Млава, Брезничка река, 

Дубочица) и наглашена вертикална разуђеност (155 - 911 m) још више истичу ту 

сложеност. Предео између Горњачке клисуре, Крепољина и Сумуровца има облик 

заталасане површи зеленог краса, са плитким удолинама и вртачама. Површ је обрасла 

мешовитим храстово - грабовим шумама, ливадама и пашњацима. 

Хомољске планине (940 m) карактерише хетерогена геолошка грађа. Централни 

део планинског била изграђен је од гранитоидних стена и дисециран је густом речном 

мрежом и денудацијом. Крајњи северозападни и југоисточни делови планине 

представљају просторе кречњачког састава, који се од околног терена разликују по 

стрмим стеновитим одсецима и карактеристичним облицима, формираним 

интензивним крашким процесом. Планина је обрасла густим буковим и храстовим 

шумама, са великим бројем мањих извора и потока, који са јужних обронака теку према 

Млави. 

  

2.1.2. Флувиоденудациони рељеф 

 

У постјезерској фази еволуције рељефа Хомоља, било је изражено деловање 

флувијалне ерозије и денудације. Сукцесивним спуштањем, односно усецањем Млаве у 

Горњачким плаинама, створене су две површи (1.000 и 600 m) на северној страни 

Бељанице. Ове површи карактерише богињави крас, тј. велика заступљеност вртача. До 

недавно је ту цветало хомољско сточарство, због непрегледних површина под ливадама 

и пашњацима.  

У планинским венцима који окружују или деле Хомоље формиране су бројне 

клисуре и краће кањонске долине, као резултат хидролошких процеса кроз које је 

прошла Млава, као матична река. Најизразитији примери су Горњачка и Рибарска 

клисура, затим клисура Велике и Мале Тиснице, клисура Осаничке реке, клисура 

скаршћене реке До и друге, краће и мање клисуре. 

Рибарска клисура почиње у југозападном делу Жагубичке котлине, а завршава 

се на ободу Крепољинског поља. Усечена је у јурским кречњацима Хомољско – 

бељаничке греде. На укупној дужини од око 9,5 km, Млава је формирала 3 велика 

укљештена меандра. 

Горњачку клисуру чине огранци планина Вукана са севера и Јежевца са југа, 

који стрмо падају ка Млави. Клисура почиње типичном епигенијом на западном ободу 

крепољинско-крупајске котлине, тј. низводно од ушћа Крупајске реке у Млаву, а 

завршава се у Ладним водама код Ждрела. У масивним јурским кречњацима Млава је, 

на дужини од 16 km, усекла 4 велика, укљештена меандра. При излазу из клисуре, на 

платоу једног проширења, подигнут је манастир Горњак. 
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Узводно од села Осанице, Осаничка река изградила је, у кречњачкој греди, 

клисуру дугу око 1,5 km и дубоку око 250 m. Епигенетска клисура Осаничке реке 

показује најизразитију композитност од свих хомољских клисура. У средњем делу, где 

се клисура сужава на ширину речног корита, налази се Осаничка прераст. 

У долини реке Пераста, кратке леве притоке Мале Тиснице, на надморској 

висини од 690 m, налази се прераст Самар. Стубови који држе свод су дебљине од 18 

до 20 m, док је висина самог свода 14 m. Сматра се да је овај мост последњи остатак 

таванице некадашње пећине, дугачке 1.500 – 1.800 m, кроз коју је подземно текла река 

Пераст.  

 

2.2.  КЛИМАТСКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ 

 

Ограниченост хомољских котлина планинским венцима има велики утицај на 

одређене климатске елементе, нарочито на температуру ваздуха, падавине и ветрове. 

Посебно је важан утицај Хомољских планина, које спречавају продор ваздушних маса 

из Панонске низије. Зато се у хомољским котлинама - Жагубичкој и Крепољинско-

крупајској, формира топлија клима, где су климатски екстреми ублажени. Хомоље 

припада поднебљу умерено-континенталне климе са умерено врућим летима и доста 

хладним зимама. При томе су јесени топле и пријатне, а пролећа свежа. Клима се доста 

разликује од климе у доњем току Млаве, и све је свежија идући од Горњачке клисуре 

према извору Млаве. 

 

Табела 1: Средње месечне и средња годишња температура ваздуха у Жагубици 

Извор: (Мирковић, С., 2003) 

 

Хладан и влажан ваздух са високог обода котлине спушта се зими на дно 

котлине, што условљава снижавање температуре и повећану влажност ваздуха. Због 

тога децембар и јануар имају негативне просечне вредности температуре. Насупрот 

томе, лети се у изолованој котлини ваздух загрева и постаје сувљи. Лета су кратка због 

дугог зимског периода, који често почиње крајем октобра, а завршава се крајем марта. 

Јануар је најхладнији месец, са средњом просечном температуром од скоро -2°C, а 

најтоплији је јул, са просечном температуром која је нешто преко 19°C. 

 

Табела 2: Максималне и минималне средње месечне и годишње температуре ваздуха у 

Жагубици (1978 - 1997) 

Месеци Ј Ф М А М Ј Ј А С О Н Д 
Сред. 

год. 

max 1,7 4,2 9,5 15,2 20,7 23,9 26,0 26,2 22,1 16,4 8,4 3,8 14,7 

min -4,7 -3,7 0,3 4,6 9,5 12,3 13,5 13,1 9,5 5,6 0,5 -2,6 4,8 

Извор: (Мирковић, С., 2003) 

Месеци Ј Ф М А М Ј Ј А С О Н Д 
Сред. 

год. 

t (°C) -1,7 -0,1 4,4 9,6 14,8 18,0 19,6 19,3 15,2 10,3 4,1 0,4 9,5 
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Морфологија Хомоља условила је разлике у клими котлинског и планинског 

дела регије. Температуре ваздуха утврђене на метеоролошкој станици „Жагубица“ 

одговарају температурама у нижим равничарским деловима Жагубичке и Крепољинско 

– крупајске котлине, док оне измерене на метеоролошкој станици „Црни врх“ 

одговарају највишим планинским деловима Хомоља. Средња годишња температура 

Жагубице од 9,5°C, и температурна амплитуда од 21,3°C, дају клими котлине умерено-

континентално обележје. На Црном врху, са друге стране, средња годишња 

температура је 6,3°C, док је годишње колебање температуре 20,2°C, што је знак 

оштрије планинске климе. Наведеним одликама климата доприноси и вегетација 

предела. Компактни екосистеми мешовитих шума и пашњака ублажавају климатске 

екстреме, нарочито летње врућине. 

Годишња количина падавина је релативно мала - у Жагубици 595 mm, а на 

Црном врху 726 mm. На Црном врху судар сувих и хладних ваздушних струја са истока 

и влажнијих са запада зими условљавају честе снежне падавине и стварање великих 

сметова. Влажне ваздушне масе продиру у Хомоље и са југозапада, преко превоја 

између Бељанице и Горњачких планина. Зато се у Крепољинско – крупајској котлини 

излучи нешто већа количина падавина него у источним деловима Жагубичке котлине. 

Гледано по месецима, најмање падавина је у јануару и фебруару, а највише у мају и 

јуну, када су вегетацији и најпотребније. У летњим месецима падавине се често 

излучују у виду пљусковитих киша, које наносе штету земљишту, усевима и 

саобраћајницама.  

 

Табела 3: Средње месечне и годишње суме падавина (mm) у Жагубици и на Црном врху 

М.станица Ј Ф М А М Ј Ј А С О Н Д 
Сред. 

год. 

Жагубица 30 38 43 48 71 72 56 53 39 41 49 52 595 

Црни врх 39 45 52 65 89 95 64 60 54 52 54 55 726 

Извор: (Мирковић, С., 2003) 

 

Ветрови су значајан модификатор локалне климе. У топлијем делу године 

доносе облачност и кишу, а у току зиме - суво време, уз пад температуре. Најчешће 

дува источни ветар – кошава, и то у пролећном и зимском периоду. Западни и 

југозападни ветар је умерен по јачини и доноси падавине, а северац, који дува зими, 

доноси сувомразицу. Јужни ветар доноси топле ваздушне масе, које отапају снег и 

повољно утичу на развој вегетације. 

 

Табела 4: Средње честине ветрова из појединих праваца и тишина (C) у промилима 

Станица N NE E SE S SW W NW C 

Жагубица 4 7 73 37 6 6 162 34 571 

Црни врх 12 8 152 201 47 30 294 178 78 

Извор: (Мирковић, С., 2003) 
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Клима Жагубичке котлине се битно разликује од климе планинског окружења. 

Због затворености релативно ниске котлине, ветровитост је јако смањена, па 

доминирају тишине, док планински масив Црног врха има високу и турбулентну 

ветровитост из разних праваца, са само 78 ‰ мирног времена у току године. 

Облачност је климатски елемент директно пропорционалан релативној 

влажности ваздуха, али обрнуто пропорционалан инсолацији. Просечна годишња 

облачност у Жагубици је 6,1 десетина покривености неба облацима. Највећа је у 

јануару и децембру, а најмања у августу и јулу. 

 
Табела 5: Средње месечне и годишње вредности облачности (1/10) и инсолације (h) у 

Жагубици  

Месеци Ј Ф М А М Ј Ј А С О Н Д 
Сред. 

год. 

Облачност 7,7 7,0 6,4 6,5 5,9 5,0 4,2 4,1 4,5 5,7 7,1 7,6 6,1 

Инсолација 39 65 130 151 180 225 245 229 175 138 51 18 1.658 

Извор: (Мирковић, С., 2003) 

 

Инсолација је, са друге стране, најдужа у јулу (296,5 сати), а најкраћа у 

децембру (66,6 сати). Док Жагубица бележи 1,658 часова Сунчевог сјаја годишње, 

највиши врхови Бељанице, Црног врха и Хомољских планина бележе преко 2,000 

часова, јер су често изнад појаса магле и ниских облака.  

 

 

2.3. ХИДРОГРАФСКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ 

 

Територију општине Жагубица одликују сложене хидрографске прилике, које су 

одраз хетерогености геолошког састава, сложених тектонских процеса и климатских 

одлика. Бројни извори формирају богату хидрографску мрежу, али су подложни 

великом колебању издашности, зависно од састава земљишта и атмосферских прилика. 

Ови извори чине речице и реке које се уливају у Млаву. У слив Млаве на овом подручју 

улазе: Тисница, Жабар, Каменица, Милатовачка река, Осаничка река, Крепољинска и 

Крупајска река и друге. Река Велика Тисница, на својим кањонским странама има 

безброј пећина. Река До је понорница, са долином кањонског изгледа и познатим 

водопадом Бук. Поред нормалних извора, веома су чести и крашки извори и врела, који 

избијају из кречњачких пукотина и пећинских канала. Смештени су по ободу 

Жагубичке и Крепољинско-крупајске котлине. Поред жагубичког врела ту су и 

Крупајско, Суводолско, врело Мале Тиснице, Комненске реке и друга.  

Река Млава представља хидрографску окосницу целе области. Врело Млаве 

или Жагубичко врело, лежи у југоисточном делу котлине, испод северних падина 

Бељанице, на надморској висини од 312 m. Само врело има изглед мањег језера, 

пречника 25 m. Представља потопљену вртачу, чија највећа измерена дубина износи 84 

m, али може се са сигурношћу рећи да је она знатно већа, с обзиром да вода избија из 

сифонских канала и то под великим притиском, који спречава тачнија мерења. 

 



12 
 

Вода врела има зелену до тамнозелену боју, која долази од околног зеленила и 

алги у плићим деловима. Провидност воде се креће од 4 до 10 m, а температура од 9,3° 

до 11°C. Вода којом се храни врело формира отоку, која се након лучног тока од 150 m, 

према северозападу, спаја са Тисницом и формира реку Млаву. Водостај Млаве варира, 

због чега спада у реке бујичног карактера. Због падавина и топљења снега, највећа 

количина воде протиче у априлу, марту и мају. У ова три месеца Млавом протекне 

приближно 50% годишње количине воде. 

 
Табела 6: Средњи месечни и годишњи протицај Млаве код Жагубице  

и у Горњачкој клисури (m³/s) 

Месец Ј Ф М А М Ј Ј А С О Н Д 
Сред. 

год. 

Жагубица 1,28 1,72 3,58 4,68 2,78 1,74 0,92 0,82 0,70 0,70 0,74 1,49 1,71 

Горњачка 

клисура 
4,65 7,13 9,82 14,2 8,63 5,11 2,59 2,78 1,82 2,34 2,71 5,80 5,64 

Извор: (Мирковић, С., 2003) 

 

У протеклих 120 година забележена су три потпуна пресушивања Жагубичког 

врела. Године 1893, корито је било потпуно суво до састава са Тисницом. Други пут је 

извор Млаве пресушио 16. августа 1956. године, а трећи пут – 21. октобра 1970. године. 

Ово је сваки пут наносило велику штету рибљем фонду Млаве, али и пастрмском 

рибњаку „Млава“. Према тумачењу стручњака, до пресушења долази због зачепљења 

сужених делова подземних канала, кроз које долази вода. Под притиском акумулиране 

воде чеп попушта, уз избијање мутне воде повећаног капацитета. У циљу очувања, 

Жагубичко врело и његова непосредна околина стављени су под заштиту 1979. године, 

као "хидролошки природни споменик" прве категорије заштите.  

 

  

             Слика 4: Врело Млаве     Слика 5: Крупајско врело 
            Извор: www.panoramio.com/photo/35273900        Извор: sr.wikipedia.org/sr/Крупајско_врело 

 

Крупајско врело избија на западној страни Бељанице, на надморској висини од 

220 m, и представља једно од највећих и најјачих крашких извора код нас. Налази се 

између села Милановац и Крупаја, око 35 km од Жагубице. 

 

 

http://www.panoramio.com/photo/35273900
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Особеност Хомоља представља и Хомољска потајница, једини познати 

интермитентни крашки извор у Источној Србији. У народу је позната под именом 

„Стојање“. Једна је од четрдесет река потајница у свету и једна од три у Србији. Налази 

се на југоисточним падинама Хомољских планина, на левој страни долине Потајничког 

потока, на 412 m надморске висине. Удаљена је око 12 km од Жагубице, a у атару 

Лазнице. Представља хидролошки споменик природе прве категорије. 

 

 

Слика 6: Хомољска потајница 
Извор: www.jkpbelosavac.rs/споменици-природе/хомољска-потајница.html 

 

Хомоље је један од ретких крајева Србије који обилује изворима чисте и хладне 

пијаће воде. Због тога већина насеља има решен проблем водоснабдевања. У Хомољу 

су утврђена и три термална извора: један у Жагубичкој котлини, код Сувог Дола и два у 

Крепољинско-крупајској котлини.  

 

2.4. ПЕДОЛОШКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ 

 
Земљишта хомољске територије припадају углавном аутоморфном реду, па се 

одликују нормалним влажењем под утицајем атмосферских падавина. Изузетак су 

земљишта поред Млаве и њених притока, која се навлажују под утицајем подземних 

вода, а ређе и поплава. Неразвијена или иницијална земљишта захватају релативно мале 

површине. Овој класи земљишта припадају у Хомољу литосоли (камењари), регосоли и 

делувијална земљишта. Камењари се јављају на више издвојених површина, посебно на 

Бељаници и Хомољским планинама. Регосоли настају одношењем раније формираних 

земљишта. Делувијална земљишта су најплоднија земљишта у Хомољу, концетрисана 

око Млаве и њених притока.  
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2.5. БИЉНИ И ЖИВОТИЊСКИ СВЕТ 

 

Хетерогени геолошки састав земљишта, конфигурација терена, као  и климатске 

прилике условили су различитост биљног света. Шумске површине заузимају 47,9% 

територије општине Жагубица, што овај крај чини једним од најшумовитијих у Србији. 

Шумска вегетација заступљена је са неколико типова. Ниже пределе карактеришу 

храстове шуме, а изнад њих се простире појас букових шума, које захватају највеће 

површине у Хомољу. На влажним теренима могу се срести стабла лужњака, бреста или 

јасена. Ту је и бела, црвена, жута и црна врба, бела и црна топола, црна јова и друго. 

Четинарске шуме су слабије заступљене, и то на теренима са оскудним педолошким 

покривачем. 

Травни покривач на ливадама и пашњацима има велику заступљеност, од 

најнижих делова котлине, до највиших делова планинских венаца. Дуго се ширио на 

рачун шумског земљишта, због све већих потреба за сточном храном. Међутим, крајем 

XX века, смањењем сточног фонда, пре свега броја оваца, пашњаке поново почиње да 

осваја шумско растиње. 

Хомоље представља станиште разних врста крупне и ситне дивљачи. Травне 

површи настањују срне и зечеви, чији је број у последње време повећан. Велике штете 

пољопривреди наносе дивље свиње и јазавци, а живинарству лисице. Од осталих 

животиња заступљене су: веверица, срна, вук, фазани итд. Контролом одстрела, 

стварањем резервата и пуштањем фазанске дивљачи, ради се на очувању племените 

дивљачи. 
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3. НАЈСТАРИЈИ ТРАГОВИ НАСЕЉЕНОСТИ 

 

Услови за живот човека на територији општине Жагубица постојали су још у 

палеолиту, старијем каменом добу. У пећинама су пронађени остаци животиња, 

коришћених у исхрани палеолитског човека, и остаци угљева на местима где је ложена 

ватра. Међутим, пећине нису довољно истражене, па се још увек не може са 

сигурношћу говорити о палеолитској насељености краја. Неолит је, са друге стране, 

оставио бројене трагове, пре свега у виду предмета од фино глачаног камена. Значај 

ових крајева се повећава почетком експлоатације метала, на шта указује већи број 

трагова. На пример, источно од села Лазнице пронађена је бакарна секира, која припада 

крају винчанско-плочничке групе. Фрагменти керамичких посуда из бакарног доба 

пронађени су у Осаници на брду Шетаче, и на локалитету Витаревац у Милатовцу 

(Ђорђевић, Радовановић, 2000.) 

Рудно богатство Хомоља, одувек је привлачило људе. Овај крај су најпре 

насељавали Трибали, који су потиснути од стране Скордиска - келтског племена, које је 

продрло преко превоја Хомољских планина, трагајући за рудом гвожђа. Њих су, потом, 

потиснули Римљани, који су овде основали провинцију Мезију. Код излаза Млаве из 

Горњачке клисуре налазила се раскрсница римског војничког пута - Via Militaris. Један 

крак пролазио је преко Горњачких планина према југу, тј. према Ћуприји и Нишу. 

Други крак овог пута водио је кроз Горњачку клисуру, и преко Крепољина, Жагубице и 

Бора, повезивао Костолац (Виминацијум) на Дунаву са Каструмом, код Гамзиградске 

бање (Мирковић, 2003.). 

Римску државу су у IV и V веку нападала бројна варварска племена. Најпре су се 

Готи раширили по целом Балканском полуострву, а затим су Хуни продрли у долину 

Велике Мораве. У VII веку на Балканско полуострво стижу Словени. Као и њихови 

претходници користили су добре римске путеве. На месту данашње Тршке цркве 

налазила се важна саобраћајна раскрсница. 

Крајем XIII века Хомоље је ушло у састав српске средњовековне државе, а 

добило је на значају после Маричке битке, због померања становништва према северу. 

Међу културно - историјским споменицима из овог периода доминирају Тршка црква и 

манастир Горњак. Манастир Горњак задужбина је Кнеза Лазара. Налази се на левој 

обали реке Млаве, на самом излазу из општине Жагубица. Тршка црква, рађена у стилу 

рашке школе, представља најстарији манастир у Браничевској епархији. Налази се 

испред ушћа Милатовачке реке у Млаву. На том месту је некада постојало насеље Трг, 

које је до XIX века било најважније у Хомољу. Простирало се на обе обале Млаве, и 

као што сам назив каже, представљало је место трговања у средњем веку. Настао је на 

раскрсници путева који су водили кроз Хомоље. То данас потврђује регионални пут 

Бор – Пожаревац, који пролази поред цркве. 

Средином XIV века српском државом, па самим тим и  Хомољем, завладали су 

Турци. Убрзо после тога, 1467. године, спроведен је први попис насеља и становништва 

Хомоља. Са изузетком неколико села, познатих из средњег века, као што су Осаница и 

Изварица, већина насеља се први пут помиње управо у „Браничевском тефтеру“. На 

основу овог документа и неких пописа из XVI века, може се сагледати номенклатура 

насеља данашње општине Жагубица. 
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Тако се у тефтеру помиње село Долње Сиге, смештено на истоименој речици, а у  

чијој се близини налази и речица Бигар. Топоними Сига и Бигар говоре о великој 

заступљености ових врста камена. Једно од најстаријих насеља је и Суви До, које се све 

до XX века помињало као Суходол. Име долази од речице До, која је сува током већег 

дела године. Данашњи општински центар Жагубица, био је познат под именом 

Жабуковица или Забуковица. Насеље Трг се у тефтеру наводи под именом Госпођинци. 

Добило је име по празнику Рођења Пресвете Богородице (Мала Госпођа), коме је 

посвећена Тршка црква, његова централна грађевина (Ђорђевић, Радовановић, 2000.). У 

тефтеру се такође помињу и села Пешчаница (које више не постоји), Милатовац и 

Лазница. 

Тефтер такође показује да је Браничевски субпашалук на почетку турске 

владавине  имао важну улогу у одбрани државе. У складу са тим, само мали део 

хомољског становништва припадао је раји, земљорадничком становништву, док је 

знатно већи део имао војне обавезе. Тек у XIX веку, са развојем српске нововековне 

државе, почиње постепени развој занатства и тровине, пре свега у Жагубици, која 

постаје административни центар хомољског среза. И поред традиционалне 

пољопривреде, Жагубица почиње да поприма урбани карактер, па је проглашена 

варошицом 1871. године. 
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4. БРОЈ СТАНОВНИКА И ТЕРИТОРИЈАЛНИ РАЗМЕШТАЈ 

 

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

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

демографска категорија првенствено посматра промене у укупном броју становника на 

одређеној територији или насељу, у одређеном временском периоду. (Голубовић, 

Кицошев, 2004). 

Промене укупног броја становника су резултат деловања више фактора, пре 

свега природног и механичког кретања становништва. Манифестују се у виду раста или 

пада укупне популације, а анализирају се на основу резултата пописа спроведених на 

датој територији.  

 

Табела 7: Упоредни преглед броја становника у периоду од 1948. до 2011. године 

Извор: РЗС (2014), Упоредни преглед броја становника 1948.-2011., књига 20 

 

Према постојећим пописима у општини Жагубица је 1884. године живело 15.312 

становника. До 1910. године тај број се повећао на 21.330, да би после Првог светског 

рата (1921. година) опао на 18.144. По првом попису после Другог светског рата, 1948. 

gодине, било је 22.015 становника. У послератном периоду број становника општине 

повећавао се само између 1948. и 1953. године. Наиме, ово је био период демографске 

компензације недовољне репродукције становништва у ратним условима. Од 1953. 

године до данас општина Жагубица бележи константан пад броја становника. Исту 

тенденцију кретања укупног броја становника бележи и варош Жагубица, као 

општински центар, али и остала насеља. 

 

Табела 8: Пораст/пад укупног становништва у периоду од 1948. до 2011. у општини Жагубица 

Период 1953/48 1961/53 1971/61 1981/71 1991/81 2002/91 2011/02 
2011-

1948 

Општина 

Жагубица 
997 -410 -1.547 -780 -2.498 -2.954 -2.086 -9.278 

Општински 

центар 
329 -24 -79 -112 -130 -526 -233 -775 

Остала 

насеља 
668 -386 -1.468 -668 -2.368 -2.428 -1.853 -8.503 

Извор: Израчунато на основу табеле 7 

 

 

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

Република 

Србија 
6.527.583  6.978.119 7.641.962 8.446.726 9.313.686 7.822.795 7.498.001 7.186.862 

Браничевски 

округ 
246.859 259.329 263.780 263.466 264.182 253.992 200.806 183.625 

Општина 

Жагубица 
22.015 23.012 22.602 21.055 20.275 17.777 14.823 12.737 

Општински 

центар 
3.365 3.694 3.670 3.591 3.479 3.349 2.823 2.590 

Остала 

насеља 
18.650 19.318 18.932 17.464 16.796 14.428 12.000 10.147 



18 
 

 
Графикон 1: Промена броја становника у општини Жагубица у  

другој половини XX и на почетку XXI века 
Извор: Израчунато на основу табеле 7 

 

Популација општине Жагубица је свој максимум од 23.012 становника достигла 

1953. године. Након тога почиње негативни демографски равој. У целокупном 

послератном периоду, до 2011. године, забележен је пад од укупно 9.278 становника. 

Као што се види из табеле 8, опадање становништва је посебно дошло до изражаја 

осамдесетих година. Због тога је приликом пописа 1991. године било 2.498 становника 

мање него 1981. године. Резултат пописа од 17.777 становника био је испод свих 

забележених резултата у XX веку. Овај негативни тренд се, нажалост, наставио и у XXI 

веку. Штавише, највећи пад броја становника забележен је у међупописном периоду од 

1991. до 2002. године (-2.954 становника). У истом периоду забележен је и највећи пад 

укупног становништва општинског центра – Жагубице, од 526. У осталим насељима 

пад је износио 2.428 становника. 

 

Табела 9: Просечни годишњи пораст/пад укупног становништва, 

у периоду од 1948. до 2011. године 

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

1948 

Браничевски 

округ 
2.494 556 -31 72 -1.019 -4.835 -1.909 -1.003 

Општина 

Жагубица 
199 -51 -155 -78 -250 -268 -232 -147 

Општински 

центар 
66 -3 -8 -11 -13 -48 -26 -12 

Остала 

насеља 
134 -48 -147 -67 -237 -221 -206 -135 

Извор: Израчунато на основу табеле 7 

 

Највећи просечни годишњи пад становништва у Браничевском округу забележен 

је у периоду од 1991. до 2002. године (-4.835). У истом међупописном периоду 

забележен је и највећи просечни пад у општини Жагубица (-268), и у самом 

општинском центру (-48). У осталим насељима просечни пад је био највећи између 

пописа 1981. и 1991. године, и износио је -237. 
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Табела 10: Индекс промене броја становника у периоду од 1948. до 2011. године 

Извор: Израчунато на основу табеле 7 

 

Размештај становништва приказује степен концентрације и дисперзије 

становништва на одређеном простору. Као основни показатељ интензитета 

насељености користи се густина насељености, која представља количник између броја 

становника и површине територије на којој то становништво живи. (Голубовић, 

Кицошев, 2004). 

Општина Жагубица спада у најређе насељене општине у Србији. Према попису 

из 2011. године, на територији ове општине (760 km²) живело је 12.737 становника. 

Према томе, општа густина насељеност износи 16,8 ст/km². То је знатно ниже у 

поређењу са општом густином насељености Републике Србије, која износи 81,3 ст/km². 

Ово се односи и на Браничевски округ у целини, где је опадајућа густина насељености 

условљена општим падом броја становника. 

 
Табела 11: Кретање опште густине насељености (ст/km²) у Србији, Браничевском округу и 

општини Жагубица, у периоду од 1948. до 2011. године 

Извор: Израчунато на основу табеле 7 

 

Најповољнији услови за насељавање и пољопривредну производњу су у долини 

Млаве и њених притока. Управо зато највећу густину насељености имају Крепољин 

(32,3 ст/km²), Милатовац (30,7 ст/km²) и Лазница (25,1 ст/km²). У брдско – планинским 

насељима густина насељености је много мања, и испод општинског просека. Пример за 

то су села Селиште (6 ст/km²), Медвеђица (6,9 ст/km²) и Брезница (7,1 ст/km²). 

Степен урбанизације насеља у општини Жагубица је веома низак. Од укупно 

осамнаест насеља, највећа је варошица Жагубица, која је уједно и општинско седиште. 

 

 

Година 
Ланчани Базни 

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

Браничевски 

округ 
105,05 101,72 99,88 100,27 96,14 79,06 91,44 74,38 

Општина 

Жагубица 
104,53 98,22 93,16 96,30 87,68 83,38 85,93 57,86 

Општински 

центар 
109,78  99,35 97,85 96,88 96,26 84,29 91,75 76,97 

Остала 

насеља 
103,58  98,00 92,25 96,17 85,90 83,17 84,56 54,41 

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

Република 

Србија 
73,9 79,0 86,5 95,6 105,4 88,5 84,9 81,3 

Браничевски 

округ 
63,9    67,1 68,2 68,2 68,4 65,7 52,0 47,5 

Општина 

Жагубица 
29,0 30,3 29,7 27,7 26,7 23,4 19,5 16,8 



20 
 

5. ПРИРОДНО КРЕТАЊЕ СТАНОВНИШТВА 

 

 

Под природним кретањем становништва подразумева се промена укупног броја 

становника на једној територији, услед деловања његове две основне компоненте: 

рађања (наталитета) и умирања (морталитета). Разлика између наталитета и 

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

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

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

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

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

прираштај. Природно кретање становништва доводи до промена код бројности и 

структуре неке популације. Те промене ублажавају или потпуно потискују ефекте 

проузроковане миграцијама, али и другим факторима, као што су епидемије, ратови, 

природне катастрофе (Голубовић, Кицошев, 2004.). 

 

 

5.1. НАТАЛИТЕТ 

 

Позитивна компонента природног кретања становништва која доводи до пораста 

бројности неке популације на одређеној територији јесте наталитет. Постоји читав низ 

фактора који посредно или непосредно, дугорочно или краткорочно, утичу на ниво 

наталитета. Они су сврстани у три групе: 

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

учествовања у процесу репродукције становништва), фекондитет (физиолошка 

способност учествовања у репродукцији), полна и старосна структура становништва, 

просечна старост приликом склапања брака, наследне особине и многи други; 

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

деаграризације и урбанизације, степен економског развоја, економски услови за живот 

породице, ниво општег образовања и други; 

3) психолошки фактори, у које се убрајају жеља за потомством или њено 

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

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

 
Табела 12: Кретање броја живорођене деце у Браничевском округу и општини Жагубица  у 

периоду од 1961. до 2014. године 

Година 1961. 
1961.– 

1970. 
1971. 

1971.– 

1980. 
1981. 

1981.–

1990. 
1991. 

1991.– 

2001. 
2002. 

2002.– 

2010. 
2011. 2014. 

Браничевски     

округ 
3.402 32.801 3.290 32.999 2.609 28.086 2.762 28.373 2.311 16.036 1.378 1.321 

Општина 

Жагубица 
299 2.831 247 2.486 159 1.675 177 1.758 133 848 80 70 

Извор: Израчунато на основу података; РЗС (2012), Витални догађаји у Републици Србији, 2011. 

РЗС (2012): Природно кретање становништва у Републици Србији 1961-2010 
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Од 1961. до 2010. године, број живорођене деце у Браничевском округу био је 

највећи у међупописном периоду од 1971. до 1980. године, и износио је 32.999. Након 

тога бележи се константан пад броја живорођене деце, који је нарочито дошао до 

изражаја у првој деценији XXI века. У том периоду број живорођене деце био је 16.036, 

што је за половину (51 %) мање него седамдесетих година.Идентичан негативан тренд 

показује и општина Жагубица. У целокупном посматраном периоду највећи број 

живорођене деце забележен је између 1961. и 1970. године (2.831), а најмањи између 

2002. и 2010. године (848). Разлика између броја живорођених 1961. и 2014. године 

износи 229. Процентуални пад је, према томе, 77 %. 

  

 
Графикон 2: Кретање броја живорођене деце у општини Жагубица 

у периоду од 1961. до 2014. године 

Извор: Израчунато на основу табеле 12 

 

Приликом демографског проучавања неке територије ређе се користи наталитет 

као такав, већ се број живорођених најчешће приказује помоћу стопе наталитета. Она 

се добија када се наталитет (укупан број живорођених у току одређеног временског 

периода) подели укупном популацијом дате територије, а затим множењем добијеног 

количника са 1000.  

Према годишњој стопи у светским мерама наталитет може бити: 

1) високи (виши од 25 ‰) 

2) средњи (15-25 ‰ ) 

3) ниски (мањи од 15 ‰). 

 
Табела 13: Стопа наталитета (у ‰) у Браничевском округу и општини Жагубица 

у периоду од 1961. до 2014. године 

Година 1961. 
1961.-

1970. 
1971. 

1971.-

1980. 
1981. 

1981.-

1990. 
1991. 

1991.-

2001. 
2002. 

2002.-

2010. 
2011. 2014. 

Браничевски 

округ 
12,9 12,5 12,5 12,5 9,9 10,8 10,9 10,3 9,8 9,2 7,4 7,5 

Општина 

Жагубица 
13,2 12,9 11,7 12,0 7,8 8,8 10,0 9,2 9 6,6 6,1 5,8 

Извор: Израчунато на основу података; РЗС (2012), Витални догађаји у Републици Србији, 2011 

РЗС (2012): Природно кретање становништва у Републици Србији 1961-2010 
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Цео Браничевски округ, па и општина Жагубица припадају групи ниског 

наталитета. Наиме, у посматраном периоду од 1961. године па до данас наталитет није 

прелазио 15 ‰. Ситуација се нарочито погоршала почетком XXI века, када је стопа 

наталитета пала испод 10 ‰. Године 2014. износила је само 5,8 ‰. 

 

 

Графикон 3: Стопа наталитета у Браничевском округу и општини Жагубица 

у периоду од 1961. до 2014. године 
Извор: Израчунато на основу табеле 13 

 

5.2. МОРТАЛИТЕТ 

 

Негативна компонента природног кретања становништва, која доводи до 

смањења бројности неке популације на једној територији јесте морталитет. Различити 

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

у питању утицај биолошких фактора он се испољава преко старосне структуре 

становништва. Образовни ниво становништва, достигнути ниво животног стандарда, 

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

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

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

самоубиства (Голубовић, Кицошев, 2004.). 

 

Табела 14: Кретање броја умрлих у Браничевском округу и општини Жагубица 

у периоду од 1961. до 2014. године 

Година 1961. 
1961.-

1970. 
1971. 

1971.-

1980. 
1981. 

1981.-

1990. 
1991. 

1991.-

2001. 
2002. 

2002.-

2010. 
2011. 2014. 

Браничевски 

округ 
2.860 30.612 3.187 32.416 3.436 33.342 2.972 34.610 3.296 30.095 3.428 3.288 

Општина 

Жагубица 
225 2.262 225 2.403 261 2.652 255 2.586 207 2.137 256 254 

Извор: Израчунато на основу података; РЗС (2012), Витални догађаји у Републици Србији, 2011 

РЗС (2012): Природно кретање становништва у Републици Србији 1961-2010 
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Учесталост смртних случајева у одређеној популацији мери се годишњом 

општом стопом смртности. Она представља однос између броја умрлих у току једне 

године и броја становника средином исте године. Обично се исказује на 1000 

становника. 

 

Табела 15: Стопа морталитета (у ‰) у Браничевском округу и општини Жагубица 

у периоду од 1961. до 2014. године 

Извор: Израчунато на основу података; РЗС (2012), Витални догађаји у Републици Србији, 2011 

РЗС (2012): Природно кретање становништва у Републици Србији 1961-2010 
 

Из табеле 15 и графикона 4 види се да општа стопа морталитета у општини 

Жагубица расте у континуитету за цео посматрани период од 1961. године (10 ‰), па 

све до 2014. године, када је забележена највиша стопа морталитета (21 ‰). Изузетак је 

само 2002. година, када се стопа смртности (14 ‰) смањила у односу на 1991. годину 

(14,3 ‰). Висока стопа морталитета је последица биолошких фактора, односно 

неповољне старосне структуре становништва овог подручја. 

 

 

Графикон 4: Стопа морталитета у Браничевском округу и општини Жагубица 

у периоду од 1961. до 2014. године 
Извор: Израчунато на основу табеле 15 
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Година 1961. 
1961.-

1970. 
1971. 

1971.-

1980. 
1981. 

1981.-

1990. 
1991. 

1991.-

2001. 
2002. 

2002.-

2010. 
2011. 2014. 

Браничевски 

округ 
10,9 11,7 12,1 12,3 13,0 12,9 11,7 12,2 16,4 17,2 18,5 18,6 

Општина 

Жагубица 
10,0 10,4 10,7 11,6 12,9 13,9 14,3 13,5 14,0 16,9 19,5 21,0 
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Смртност одојчади је важан демографски показатељ, којим се изражава 

учесталост умирања деце у првој години живота.  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 рођења до навршене прве године 

живота (Голубовић, Кицошев, 2004.). 

 

Табела 16: Смртност одојчади и стопа смртности одојчади у општини Жагубица 

у периоду од 1961. до 2014. године 

Година 1961. 
1961.-

1970. 
1971. 

1971.-

1980. 
1981. 

1981.-

1990. 
1991. 

1991.-

2001. 
2002. 

2002.-

2010. 
2011. 2014. 

Смртност 

одојчади 
18 133 4 57 3 30 1 22 0 6 0 1 

Стопа 

смртности 

одојчади 

60,2 47,2 16,2 23,3 18,9 17,9 5,6 12,4 0 8,0 0 14,3 

Извор: Израчунато на основу података; РЗС (2012), Витални догађаји у Републици Србији, 2011РЗС (2012): 

Природно кретање становништва у Републици Србији 1961-2010 

 

На основу табеле 16 види се да је у општини Жагубица стопа смртности 

одојчади била највећа 1961. године (60,2 ‰), након чега је била у опадању две деценије. 

Приликом пописа 1981. године стопа смртности била је за 2,7 ‰ већа него приликом 

претходног пописа. Након тог благог пораста опадање се наставило, да би 2002. године 

стопа смртности достигла 0 ‰. Те године, као и 2011, није забележен ниједан случај 

смртности одојчади. 
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5.3. ПРИРОДНИ ПРИРАШТАЈ 

 

Природни прираштај представља разлику између броја рођених и броја умрлих у 

оквиру једне популације, у одређеном временском периоду. Према томе, наталитет и 

морталитет су основне компоненте природног прираштаја. Промене у вредности једне 

или обе компоненте манифестоваће се у промени вредности њихове разлике. Природни 

прираштај може бити позитиван или негативан, односно број становника може 

природним путем да расте или опада. Који ће од ова два типа карактерисати одређени 

период зависи од многих, међусобно повезаних фактора, који истовремено утичу и на 

стопу наталитета и на стопу морталитета. Становништво може имати и нулти природни 

прираштај, односно природну стагнацију, у случају да је рађање изједначено са 

умирањем. 

Разликују се четири типа природног прираштаја: 

1) врло висок – преко 20 ‰ 

2) висок – између 15 и 19 ‰ 

3) умерен – између 5 и 14 ‰ 

4) низак –  испод 5‰ 

 

После Другог светског рата у Србији је изражена тенденција опадања свих 

елемената природног прираштаја становништва, што је проузроковало старење 

демографске масе. Основни узроци константног опадања природног прираштаја 

становништва у Србији су: опадање стопе наталитета; пораст стопе морталитета – од 

1971. године; опадање нивоа животног стандарда становништва; погоршање општих 

услова живљења; промена друштвеног и породичног статуса жене; подизање нивоа 

културе становништва, нарочито женске популације; убрзани процеси урбанизације и 

индустријализације и интензиван процес старења демографске масе. Наведени узроци и 

даље испољавају јак утицај на опадање природног прираштаја становништва Србије 

(Мишовић, 2009). 

Анализе статистичких података указују на то да су општине са највећим 

негативним природним прираштајем уједно и општине из привредно неразвијених 

подручја и простора изражених емиграција. Општина Жагубица одговара овом опису, 

па није тешко разумети зашто бележи једну од најнижих стопа наталитета, а самим тим 

и природног прираштаја у земљи. 

 
Табела 17: Природни прираштај у Браничевском округу и општини Жагубица 

у периоду од 1961. до 2014. Године 

Година 1961. 
1961.-

1970. 
1971. 

1971.-

1980. 
1981. 

1981.-

1990. 
1991. 

1991.-

2001. 
2002. 

2002.-

2010. 
2011. 2014. 

Браничевски 

округ 
542 2.189 103 583 -827 -5.256 -210 -4.497 -740 -14.799 -2.050 -1.967 

Општина 

Жагубица 
74 549 22 83 -102 -977 -78 -781 -47 -1.289 -176 -184 

Извор: Израчунато на основу података; РЗС (2012), Витални догађаји у Републици Србији, 2011 РЗС (2012): 

Природно кретање становништва у Републици Србији 1961-2010 
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Таблеа 18: Стопа природног прираштаја у Браничевском округу и општини Жагубица у 

периоду од 1961. до 2014. године 

Година 1961. 
1961.-

1970. 
1971. 

1971.-

1980. 
1981. 

1981.-

1990. 
1991. 

1991.-

2001. 
2002. 

2002.-

2010. 
2011. 2014. 

Браничевски 

округ 
2,0 0,8 0,4 0,2 -3,1 -2,0 -0,8 -1,9 -4,9 -8,1 -11,1 -11,1 

Општина 

Жагубица 
3,2 2,5 1,0 0,4 -5,1 -5,1 -4,3 -4,3 -5,0 -10,2 -13,4 -15,2 

Извор: Израчунато на основу података; РЗС (2012), Витални догађаји у Републици Србији, 2011 РЗС (2012): 

Природно кретање становништва у Републици Србији 1961-2010 

 

На територији општине Жагубица највиша стопа природног прираштаја - од 3,2 

‰, забележена је приликом пописа 1961. године, и остала је позитивна све до 

седамдесетих година. Као што се види из приложене табеле и графикона 5, 1981. 

године природни прираштај постаје негативан, због повећаних вредности морталитета. 

У периоду од 1981. до 1991. године приметан је благи раст од 0,8 ‰. Након тога следи 

континуални пад природног прираштаја. Популација општине Жагубица се, у периоду 

од 2002. до 2010. године, природним путем смањила за 2.086 становника, уз негативну 

стопу природног прираштаја од -10,2 ‰. Највишу негативну вредност (-15,2 ‰) 

природни прираштај достиже 2014. године. Разлика између вредности првог и 

последњег пописа у посматраном периоду износи 18,4 ‰. 

 

 

Графикон 5: Стопа природног прираштаја у Браничевском округу и општини Жагубица, 

у периоду од 1961. до 2014. године 
Извор: Израчунато на основу табеле 17 
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5.4. НУПЦИЈАЛИТЕТ И ДИВОРЦИЈАЛИТЕТ 

 

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

заједничког живота и стварања потомства. Највећи део процеса репродукције 

становништва одвија се управо унутар брачних заједница, па је зато кретање броја 

склопљених, тј. разведених бракова један од најважнијих фактора природног кретања 

становништва. 

Према брачном стању становништво можемо поделити у четири велике групе: 

1) породично (ожењени и удате) 

2) непородично (неожењени и неудате) 

3) разведени 

4) удовци и удовице 

Oпшта стопа нупцијалитета представља однос између укупног броја склопљених 

бракова у току једне године и броја становника средином те године. Општа стопа 

диворцијалитета је однос између броја разведених бракова током једне календарске 

године и броја становника средином исте године. 

У Републици Србији се стопа нупцијалитета кретала од 9 до 13 50-тих година 

XX века. Потом се бележи континуирани тренд опадања, са повременим стагнацијама. 

У приоду од 1991. до 2005. године, просечна стопа склопљених бракова износила је 

5,74 са највишом вредношћу (6,94) 1991. године, а најнижом (5,22) 2005. године. 

Просечна стопа разведених бракова, у истом периоду, износила је 1,12. Највише 

вредности забележе су 2002. године (1,33), а најниже 2005. (1,03). Становништво целе 

Србије, па и општине Жагубица, карактеришу: тенденција ступања у брак у каснијем 

добу живота, чешћи разводи, ређе поновно склапање брака, краће трајање другог брака, 

све бројније алтернативне форме заједништва мушкарца и жене. 

 

Табела 19: Закључени и разведени бракови у општини Жагубица, 

У периоду од 1995. до 2014. године 

Година 

Закључени бракови Разведени бракови 

Укупно 
На 1,000 

становника 
Укупно 

На 1,000 

становника 

На 1,000 

закључених 

1995. 74 4,3 1 0,1 13,5 

2002. 56 3,8 1 0,1 17,9 

2006. 55 3,87 27 1,90 490,91 

2010. 35 2,62 12 0,90 342,86 

2014. 39 3,2 6 0,5 153,8 

Извор: РЗС, Саопштења СН50 

 

У општини Жагубица је највећи број закључених бракова у XXI веку био 2009. 

године (58). Стопа нупцијалитета је тада износила 4,27. Већ наредне године, стопа 

нупцијалитета је пала на 2,62, односно склопљено је само 35 бракова. Највећи број 

разведених бракова (27) забележен је 2006. године, када је стопа диворцијалитета 

износила 1,90. 
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6. МЕХАНИЧКО КРЕТАЊЕ СТАНОВНИШТВА 

 

На пораст или смањење укупног броја становника утиче природно, али и 

механичко кретање становништва. Миграциона кретања у ужем смислу представљају 

пресељавање лица из родног места или претходног места боравка у ново пребивалиште 

или садашње место боравка. Две основне компоненте механичког кретања 

становништва су емиграција – исељавање становништва са неке територије, и 

имиграција – досељавање становништва на неку територију. Миграције су, у основи, 

резултат тежњи људи за променом дотадашњег социо – економског статуса и начина 

живота. Управо због тога су економски неразвијени региони емиграционог карактера, а 

региони који су достигли виши степен економског развоја – имиграционог карактера. 

Исход миграција је трајна промена места сталног боравка, па их зато треба 

разликовати од привремених пресељења. Постоји читав низ фактора који утичу на 

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

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

услови за даље школовање и професионално усавршавање у новој средини и други.  

Миграције могу бити условљене и другим факторима, као што су ратови, прогони на 

верској или националној основи, политички разлози и слично (Голубовић, Кицошев, 

2004.). 

Постоје различити критеријуми који указују на типове миграција становништва: 

критеријум времена, територијални критеријум, затим критеријум разликовања трајних 

од привремених миграција, критеријум мотива.  

У зависности од учесталости кретања, трајања одсутности и постојања намере о 

повратку издвајају се три типа миграција: 

 сталне миграције (трајно пресељење, без намере о повратку), 

 сезонске миграције (привремено пресељење радника ради обаљања сезонских 

послова, или ђака и студената ради школовања и сл.), 

 дневне и седмичне миграције (не постоји намера о пресељењу, одсуство из места 

боравка траје од неколико сати до неколико дана). 

Према територијалном критеријуму миграције се деле на спољне (међудржавно 

пресељавање) и унутрашње (пресељавање унутар државе). Унутрашње миграције  могу 

бити: локалне, регионалне, међурегионалне и међурепубличке; односно међусеоске, 

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

Критеријум за разликовање трајних од привремених миграција узима у обзир 

дужину одсуствовања из ранијег пребивалишта, време присутности у месту новог 

боравка, као и прелазак преко административно - територијалне границе приликом 

трајне промене места боравка. 

Српско становништво је у различитим временским периодима насељавало 

територију данашње општине Жагубица. Долазило је из различитих крајева, носећи са 

собом различите језичке и културне особености. Тако је Хомоље, делећи судбину 

српског народа, само у периоду од XIV до XVIII века било изложено перманентном 

процесу сеоба. 
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Померање српског становништва са југа земље, а самим тим и центра државе, изазвало 

је у XIV и XV веку повећање броја насеља и становника. У време успона Турског 

царства оснивају се нова насеља, ради ефикаснијег деловања државне управе на овим 

просторима (Ђорђевић, Радовановић, 2000.). 

Сеобе Срба достижу свој врхунац крајем XVII и почетком XVIII века. У то 

време вођени су аустријско – турски ратови, у којима су Срби, надајући се ослобођењу, 

помагали Аустроугарској. Након пораза, бројно српско становништво повлачило се са 

савезничком војском према Сави и Дунаву, због страха од турске одмазде. Многи 

крајеви, међу којима је и Хомоље, су тада делимично или потпуно опустели. 

Становништво Косова, Метохије и Старе Србије формирало је кососвско – метохијску 

миграциону струју, па је услед тога 1690. године дошло до Прве велике сеобе Срба, под 

вођством патријарха Арсенија III Чарнојевића. У исто време је и велика група 

хомољског ставништва кренула према северу, па се на обалама Дунава прикључила 

косовско – метохијском становништву. Мање групе косовско – метохијског 

становништва остајале су у опустелим крајевима, у којима су се затекле. Тако је група, 

која се кретала долином Велике Мораве, доспела до изворишног дела Млаве и населила 

пуста села у Хомољу. У XVIII веку у ову област се досељава и српско становништво 

динарске струје, из Босне, Херцеговине, Црне Горе и Старе Рашке. Из различитих 

крајева данашње Румуније, Молдавије и Баната досељавају се Власи. 

Миграциони процеси у Хомољу су у новијем периоду ишли на штету овог 

становништва. У другој половини XX века ово подручје има најмање досељеног 

становништва у Подунавском региону и највише их је дошло у периоду од 1887. до 

1992. године. Далеко их је више одлазило са овог подручја у потрази за послом 

(Ђорђевић, Радовановић, 2000.). 

 
Табела 20: Мигрантско становништво према подручју са којег се доселило и времену досељења 

Година 
Укупно 

досељено 

Досељено из Републике Србије 
Досељено из других 

земаља 

из другог 

насеља исте 

општине 

из друге 

општине исте 

области 

Из друге 

области 

из бивших 

република 

СФРЈ 

Из осталих 

земаља 

1980. и раније 820 606 59 124 24 6 

1981.-1985. 133 72 12 37 7 5 

1986.-1990. 172 95 16 37 18 6 

1991.-1995. 194 73 19 43 37 22 

1996.-2000. 208 98 16 65 14 15 

2001.-2005 210 85 13 92 5 15 

2006. и касније 324 105 38 136 10 35 

Непозната год. 259 123 51 14 19 26 

Укупно 2.420 1.257 224 674 134 130 

Извор: РЗС (2013), Миграције, Књига 9 

 

 

 

 

 

 

 



30 
 

Табела 21: Аутохтоно и мигрантско становништво у општини Жагубица у 2011. години 

Извор: РЗС (2013), Миграције, Књига 9 

 

У другој половини XX века јављају се велике промене код аутохтоног и 

имиграционог становништва. Са смањивањем укупне популације, смањивао се и број 

становника који од рођења живе у истом насељу, а растао је проценат досељеног 

становништва. Подаци из табеле 21 указају на то да данас проценат аутохтоног 

становништва општине износи 81 %, а проценат досељеног 19 %. Према последњем 

попису у општини живи укупно 2,420 досељених лица, од чега је 2.155 досељено из 

Србије, а 264 из других земаља. Из бивших република СФРЈ је од 1991. године до данас 

досељено 153 лица, што чини 1,20 % популације. 

 

6.1. Дневне миграције 

 

Дневне миграције имају своје исходиште у функционалној хијерархији, 

повезаности и међусобним утицајима (гравитациони односи) у оквиру мреже насеља, 

који се успостављају зависно од регионалних услова и специфичности. Мотиви дневне 

покретљивости становништва су различите природе, а по масовности и трајности 

најзначајнија су дневна путовања на релацији место становања - место рада, односно 

школовања (радне и школске миграције). Оне су нарочито интензивне у ужим 

гравитационим зонама већих градова због развијених градских функција (индустријска, 

трговинска, саобраћајна, просветна и др.). Такође су, по учесталости и обиму, значајна 

повремена миграциона кретања у вези са куповином или продајом, прибављањем 

административних докумената, односно, коришћењем различитих услуга (Крстић В., 

2007.). 

 
Табела 22: Дневне миграције активног становништва које обавља занимање 

и ученика/студената из општине Жагубица, 2011. године 

Дневни мигранти Укупно 

У истој области 
У другој 

области 

У страној 

држави 
У оквиру 

исте општине 

У другој 

општини 

Активно становништво 

које обавља занимање 
865 690 50 117 8 

Ученици/студенти који се 

школују 
510 423 43 44 – 

Извор: РЗС (2013), Дневни мигранти, Књига 11 

 

Дневне миграције у општини Жагубица зависе од распореда радних 

организација, размештаја насеља и њиховог положаја у односу на развијене центре, као 

и од размештаја просветних, здравствених, јавноуправних и других установа. 

Укупно 

Од рођења у 

истом насељу 

Досељено становништво 

Непознато Укупно 
Из Републике 

Србије 

Из 

иностранства 

Број % Број % Број % Број % 

12.737 10.317 81,00 2.420 19,00 2.155 16,92 264 2,07 1 
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Из табеле 22 се види да највећи број активног становништва које обавља 

занимање учествује у дневним миграцијама у оквиру исте општине - 690 лица. Овај 

податак указује на чињеницу да су дневне миграције активног становништва највише 

усмерене ка општинском центру Жагубици, па затим Крепољину. У кретањима 

усмереним ка другим општинама истог округа учествује 50 лица, док се ка другим 

окрузима креће 117 радника, а према иностранству 3 радника. По завршетку Другог 

светског рата интерес за школу је порастао, тако да су се до 1955. године отвориле 

осмогодишње школе у Жагубици, Крепољину, Сувом Долу, Лазници и Осаници. Од 

1971. године био је обезбеђен аутобуски превоз ђака до матичних школа, тако да, још 

од тада, највећи број ученика учествује у дневним миграцијама у оквиру исте општине. 

Број ученика путника је варирао током времена - 1980. године у дневним кретањима је 

учествовало преко 400 ђака. 2011. године се, од укупно 510 ученика, 423 школовало у 

истој општини, док се у другим општинама Србије школовало 87 ученика. 

 

6.2. Становништво на привременом раду – боравку у иностранству 

 

Попис наших грађана који су на привременом раду у иностранству и чланова 

њихових породица који тамо бораве, први пут је обављен 1971. године, мада је појава 

спољних миграција евидентирана на различите начине и у претходном периоду. И у 

свим наредним пописима регистрована је ова категорија лица. Код аналитичара који се 

баве овим видом миграција постоје резерве у погледу обухвата и тачности појединих 

података, укључујући и питање да ли се ради о привременом или трајном пресељењу. 

Наиме, информације о овим лицима добијају се индиректно, од чланова њихових 

домаћинстава који живе у земљи, а нарочито је велики проблем обухвата оних 

породица чији су сви чланови исељени. У вези са регистровањем наших грађана који 

раде или бораве у иностранству треба истаћи значајну методолошку новину примењену 

у попису 2002. године, која се тиче дефиниције сталног становништва. У претходним 

пописима сва лица која су боравила у иностранству укључена су у стално 

становништво. У попису 2002. године примењене су међународне препоруке према 

којим се у стално становништво укључују само лица која су на раду или боравку у 

иностранству краћем од годину дана (Крстић, 2007.). 

Поред кретања у развијеније области Србије, општина Жагубица, као и остале 

општине Браничевског округа, позната је по одласку становништва на привремени рад 

у иностранство. То су миграције пре свега из економских разлога, које су се јавиле 

средином седамдесетих година када знатни вишкови радне снаге на селу нису могли да 

се запосле у индустријски неразвијеним општинама. 

Према резултатима спроведених пописа, број лица у иностранству се константно 

повећава. Док је 1981. године проценат становништва на привременом боравку у 

иностранству износио 3,93 %, до 2011. године се попео на 18,03 %. Процентуално 

највећи број грађана на привременом боравку у иностранству има насеље Сиге – 58,6 

%. Иза њега следе насеља Милановац (53,8 %), Селиште (39,7 %) и Крупаја (39,3 %). Са 

друге стране, село Медвеђица нема ниједног становника на привременом боравку у 

иностанству, а село Вуковац само 16 становника (4,1 %). 
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Табела 23: Укупно становништво општине Жагубица у земљи и иностранству 

по пописима 1981, 1991, .2002. и 2011. године 

Попис Укупно 
У земљи У иностранству 

Број % Број % 

1981. 20.275 19.478 96,07 797 3,93 

1991. 17.777 16.473 92,66 1.304 7,34 

2002. 16.884 14.752 87,37 2.132 12,63 

2011. 15.341 12.575 81,97 2.766 18,03 

Извор: РЗС (2002), (2011), Попис становништва, домаћинстава и станова 

 

Према прикупљеним подацима, од 2002. до 2005. године око 750 грађана, 

старости између 20 и 35 година, отишло је на привремени рад у иностранство - 

најчешће земље западне Европе. Овај вид миграција има веома важно повратно дејство, 

јер обезбеђује прилив капитала, што је од великог значаја за развој ове општине. Исти 

значај имају и дневне миграције. 

 

 

6.3. Допринос природног прираштаја и миграционог салда промени броја 

становника 

 

Миграциони салдо представља разлику између броја досељеног и броја 

одсељеног становништва посматраног подручја у одређеном периоду. До података о 

миграционом салду такође можемо доћи и на основу података о укупном броју 

становника и укупном броју живорођених и умрлих у периоду између пописа. 

 
Табела 24: Миграциони салдо у општини Жагубица,  

у периоду од 1981. до 2011. године 

Међупописна промена 

броја становника 
Природни прираштај Миграциони салдо 

1981.-

1991. 

1991.-

2002. 

2002.- 

2011. 

1981.-

1991. 

1991.-

2002. 

2002.-

2011. 

1981.-

1991. 

1991.-

2002. 

2002.-

2011. 

-2.498 -2.954 -2.086 -977 -828 -1289 -1.521 -2.126 -797 

Извор: Израчунато на основу података 

РЗС (2012): Природно кретање становништва у Републици Србији 1961-2010 

 

Општина Жагубица је изразито емиграционо подручје, односно подручје са 

више исељеника - емиграната него усељеника – имиграната, што потврђују подаци из 

табеле 24. Наиме, у посматраном периоду од 1981. до 2010. године миграциони салдо 

на територији ове општине био је негативан. Поред тога, од 1981. године становништво 

караткерише и негативан природни прираштај. Уколико ова два демографска 

показатеља задрже негативне вредности, насељима општине Жагубица прети нестајање 

са демографске карте. 
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7. СТРУКТУРЕ СТАНОВНИШТВА 

 

 

Становништво представља скуп људи који се међусобно разликују по многим 

карактеристикама: полу, старости, занимању, делатности, степену школске спреме, 

брачном стању, расној, етничкој или верској припадности, језику итд. Све те 

квантитативне и квалитативне разлике могу се класификовати у виду демографских 

структура становништва. Структуре становништва произилазе из природног и 

механичког кретања становништва, и директно утичу на њих, односно структуре 

становништва треба посматрати у међузависном и међуусловљеном односу и узрочно 

последичним везама са динамиком (кретањем) становништва. Према основним 

обележјима становништва могу се издвојити четири велике групе структура или 

састава становништва: 

1) биолошке структуре (полни и старосни састав становништва); 

2) економске структуре (активност, делатност, занимање и др.); 

3) интелектуалне или образовне структуре (писменост, ниво школске спреме) и 

4) расна, етничко-верска и лингвистичка структурa (Голубовић, Кицошев, 2004.). 

 

 

7.1. ПОЛНА СТРУКТУРА 

 

Полном структуром се одређује квантитативни пропорционални однос између 

мушког и женског становништва у укупној популацији. Када је овај однос једнак ради 

се о избалансираној, а у супротном о неизбалансираној полној структури. Неуједначена 

полна структура се негативно одражава на брачност, која даље преко наталитета 

негативно утиче на природни прираштај. Најзначајнији фактори који делују на полну 

структуру становништва су: наталитет, морталитет, полна селективност миграционих 

кретања, специфични спољни утицаји (рат, услови рада, итд.) и психолошки разлози (у 

патријархалним срединама већи значај се даје мушкој него женској деци). 

 
Табела 25: Становништво општине Жагубица према полу 

по пописима 1971, 1991, 2002. и 2011. године 

Година Укупно 
Мушко Женско 

Број % Број % 

1971. 21.055 10.134 48,13 10.921 51,87 

1991. 17.777 8.772 49,34 9.005 50,66 

2002. 14.823 7.247 48,89 7.576 51,11 

2011. 12.737 6.253 49,09 6.484 50,91 

Извор: документацијски материјал Републичког завода за статистику Србије 

 

У демографским анализама полна структура се изражава коефицијентом 

(стопом) маскулинитета, који представља однос мушког и женског становништва, тј. 

број мушкараца на 1000 жена. Према подацима последња три пописа овај коефицијент 

је био испод 1000, што значи да је у полном саставу општине Жагубица веће учешће 

имало женско становништво. 
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Табела 26: Коефицијент маскулинитета по пописима 1971, 1991, .2002. и 2011. године 

Година 1971. 1991. 2002. 2011. 

Стопа 

маскулинитета 
927,9 974,1 956,6 964,4 

Извор: Израчунато на основу табеле 25 

 

Од укупно 12.737 становника, колико је било у општини Жагубица приликом 

пописа 2011. године, број мушке популације износио је 6.253 или 49,09 %, а женске 

популације 6,484 или 50,91 %. 

 

 

Графикон 6: Полна структура општине Жагубица у периоду од 1971. до 2011. године 

Извор: Израчунато на основу табеле 25 

 

 

7.2. СТАРОСНА СТРУКТУРА 

 

Термин „старост” (животно доба) представља временски интервал између часа 

рођења и датума одређеног догађаја (критични моменат пописа, дан венчања, дан смрти 

и др.) исказан у јединици времена. Да би се стекла тачна представа о старосној 

стуктури одређене популације морају се прикупити прецизни подаци о годинама 

старости сваког лица у истој. Преко старосне структуре може се пратити демографски 

развитак дате популације у току дужег времеког периода. Она је зато од велике 

важности за остала демографска истраживања, као што су анализа смртности и 

фертилитета становништва и испитивање миграција. Такође се често користи приликом 

анализе других типова структура становништва, нпр. образовне, економске итд. 

Однос старосне структуре становништва и природног и механичког кретања је 

непосредан и међусобно условљен. Наиме, старосна структура директно зависи од ових 

демографских показатеља, али истовремено има и повратно дејство на њих, преко 

наталитета, морталитета и миграција. 

Један од најпоузданијих аналитичких показатеља старосне структуре 

становништва, а тиме и процеса демографског старења, јесте индекс старења који 

изражава однос старог и младог становништва. И поред тога што не узима у обзир 

средњу генерацију, важност индекса старења је у томе што он указује на размеру 

старих и младих, истичући на тај начин значај младог становништва и факторе који 

утичу на његову бројност (Ђурђев, 1999.). 

46,00%
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На основу различитог удела појединих старосних контигената у старосној 

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

1) 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 прираштај и 

стални раст становништва; 

2) стационарни тип, код ког сви старосни контигенти имају сразмеран удео у 

укупној популацији. За овакве популације је карактеристично опадање наталитета и 

пораст морталитета. Када морталитет надмаши наталитет старосна структура прелази у 

регресивни тип; 

3) регресивни тип, карактерише се ниским уделом становништва до 14 година, а у 

исто време високом заступљеношћу лица старијих од 50 година (Wertheimer - Балетић, 

1982.). 

 
Табела 27: Становништво општине Жагубица према старости у периоду од 1971. до 2011. год. 

Година Укупно 

Старост 

0-19 20-39 40-59 60 и више 

Број % Број % Број % Број % 

1971. 21.055 5.931 28,2 5.688 27,0 5.231 24,8 4.149 19,7 

1991. 17.777 3.711 20,9 4.320 24,3 4.968 28 4.753 26,7 

2002. 14.823 2.822 19,0 3.150 21,3 3.893 26,3 4.813 32,5 

2011. 12.737 2.238 17,6 2.479 19,5 3.425 26,9 4.595 36,1 

Извор: документацијски материјал Републичког завода за статистику Србије 

 

На основу података из табеле 27 може се закључити да је старосна структура 

општине Жагубица неповољна, јер процентуално доминира старије становништво. У 

целокупном посматраном периоду, упоредо са смањењем укупног броја становника 

смањивало се учешће младог становништва у укупној популацији општине. До 2011. 

године, број младих до 18 година је спао на 2.034, односно 16,2 %, док је становника 

старих 65 година и више било 3.397, или 27,1 %. Ови подаци указују на то да у 

општини живи велики број старих лица, више од четвртине укупне популације. 

 

Табела 28: Старосна структура лица старих 65 и више година, за 2011. годину 

Пол 65-69 70-74 75-79 80-84 85 и више 

Мушки 382 388 367 254 112 

Женски 478 457 504 339 178 

Укупно 860 845 871 593 290 

Извор: http://www.zagubica.org.rs/ 

 

Табела 28 нам говори да највећи број старих лица припада категорији од 70 до 

74 године, као и да у општини живи процентуално значајан број лица старијих од 84 

године. Такође, приметан је већи број старих жена у односу на мушкарце, у свим 

старосним категоријама. Укупно има 1.493 мушкараца и 1.806 жена старијих 65 и више 

година (Стратегија развоја социјалне заштите општине Жагубица 2015-2020). 

 

http://www.zagubica.org.rs/
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Старосна структура неке популације се најчешће приказује графички у виду тзв. 

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

врши се приказ старосне структуре мушког и женског дела становништва по старосним 

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

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

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

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

демографску старост има ужу основу која се проширује ка врху, односно ка старијим 

контигентима. При томе ова пирамида није најшира на свом врху, у контигенту од 80 

година, већ негде између средине и врха, док су вредности ка основи и врху ниже. Када 

говоримо о пирамидама које ће приказати ситуације између ове две екстремне 

вредности, оне могу имати различит облик који може одступати од пирамиде и 

приближавати се елипси (Крстић, 2007.). 

 
Графикон 7: Старосне пирамиде становништва општине Жагубица за 1971. и 2011. годину 

          1971.      2011. 

  
Извор: Израчунато на основу података 

 

На основу графикона 7, може се пратити кретање старосне структуре 

становништва општине Жагубица, од пописа 1971. до последњег пописа 2011. године. 

Старосна пирамида становништва за 1971. годину припада типу прогресивне, на 

преласку у стационарни тип. Удео становништва млађег од 20 година у укупној 

популацији износио је 28,2 %, док је удео старих 65 година и више био 19,7 %. Притом 

је највећи број становника био у старосној групи од 15 до 19, а најмањи у старосној 

групи преко 75 година. Као последица старења становништва, до пописа 2011. године 

старосна пирамида прешла је у регресивни тип. Њена основа је сада ужа од средишњег 

дела, што значи да се број становника повећава ка старијим контигентима. Најбројније 

становништво је у старосној групи од 75 година и више, а потом у групи од 60 до 64 

године. 
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7.2.1. Функционални контигент 

 

У оквиру старосне структуре становништва могу се издвојити функционалне 

старосне групе према одређеним карактеристикама. Функционални контигенти који су 

од значаја за формирање старосне структуре становништва су: предшколски, 

школообавезни, радни и фертилни контигент. 

Контигент предшколске деце обухвата сву децу у предшколском узрасту (од 0 

до 6 година). У општини Жагубица је, у периоду од 1971. до 2011. године, забележен 

пад броја деце овог узраста. У поменутом периоду, процентуално учешће контигента 

предшколске деце у укупном становништву општине пало је са 9 % на 4,95 %.  
 

Табела 29: Кретање контигента предшколске деце по пописима 1971, 2002. и 2011. године 

Година 
1971. 2002. 2011. Индекс 

Број % Број %  Број % 2011.-1971. 

Општина 

Жагубица 
1.896 9,00 970 6,54 630 4,95 33,23 

Општински 

центар 
290 8,08 180 6,38 149 5,75 51,38 

Остала 

насеља 
1.606 9,12 790 6,58 481 4,74 29,95 

Извор: Израчунато на основу података, webrzs.stat.gov.rs 
 
Школообавезном контигенту припадају деца узраста од 7 до 14 година, која су 

законским прописима обавезана да похађају основну школу. Од 1971. до 2011. године 

смањено је учешће школообавезног контигента у укупном становништву општине. 

Наиме, са 10,29 % овај износ је пао на 7,29 %. Сличан тренд, тј. пад од скоро 3 %, 

забележен је у вароши Жагубици, али и у осталим насељима општине.  

 

Табела 30: Кретање контигента школообавезне деце по пописима 1971, 2002. и 2011. године 

Година 
1971. 2002. 2011. Индекс 

Број % Број % Број % 2011.-1971. 

Општина 

Жагубица 
2.167 10,29 1.159 7,82 928 7,29 4,82 

Општински 

центар 
394 10,97 256 9,07 190 7,34 48,22 

Остала 

насеља 
1.773 10,15 903 7,53 738 7,27 41,62 

Извор: Израчунато на основу података, webrzs.stat.gov.rs 

 

Радни контигент обухвата сво становништво радно способног периода, који је 

законом одређен. За мушкарце се старосни распон креће од 15 до 64 године, а за жене 

од 15 до 59 година. У општини Жагубица је, са опадањем укупног броја становника, 

опадало и учешће радног контигента у укупној популацији. Док је 1971. године било 

67,1 % радно – способног становништва, 2011. године је тај проценат  пао на 60,6 %. Са 

променама у полној структури опао је и проценат женског радно - способног 

становништва у радном контигенту. 
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Табела 31: Кретање радног контигента по пописима 1971, 2002. и 2011. године 

Година 
1971. 1991. 2002. 2011. 

Број % Број %  Број %  Број %  

Општина Жагубица 14.120 67,1 12.064 67,9 8.746 68,7 7.720 60,6 

Општински центар 2.417 67,3 2.210 66 1.750 62 1.679 64,8 

Остала насеља 11.703 67 9.854 68,3 6.996 58,3 6.041 59,5 

Извор: Израчунато на основу података, РЗС 

 

Један од најважнијих функционалних контигената је фертилни контигент. 

Старосни распон у којем се формира одређен је присуством обележја плодности. 

Плодност је биолошка карактеристика људи, која је типична за различите старосне 

групе, у зависности од пола. Доња граница старости износи 15 година за оба пола, док 

горња граница за жене износи 49 година. За мушкарце је горња граница знатно виша. 

Као што се види из табеле 32, број фертилних жена у општини Жагубица је 2011. 

године износио 2.177. Према томе, удео фертилних жена у укупном становништву 

општине је био само 17,09 %. 

 

Табела 32: Фертилитет женског становништва општине Жагубица за 2011. годину 

Старост Укупно 
Није 

рађала 

Жене које су рађале према броју живорођене деце 

свега 1 2 3 4 5 и више 

15 – 19 327 308 19 16 1 2 – – 

20 – 24 283 194 89 49 39 1 – – 

25 – 29 241 83 158 55 84 12 4 3 

30 – 39 641 76 565 97 373 66 21 8 

40 – 49 685 40 645 75 437 112 14 7 

Укупно 2.177 701 1.476 292 934 193 39 18 

Извор: РЗС (2013), Фертилитет женског становништва, књига 6 

 

7.2.2. Стадијуми демографске старости 

 

Анализа старосне структуре становништва захтева одређивање учешћа 

појединих старосних група у укупном становништву. Директан показатељ старења неке 

популације је индекс старења, који представља однос становништва старијег од 60 

година и млађег од 20 година. 

Поред индекса старења, потребно је анализирати још неколико показатеља да би 

се утврдио стадијум демографске старости. То су пре свега удео становништва млађег 

од 20 година, удео становништва млађег од 40 година и удео становништва старијег од 

60 година. На основу комбинације наведених показатеља Г. Пенев је извео типологију 

старосне структуре становништва, коју чини седам стадијума демографске старости. 
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Табела 33: Критеријуми за одређивање стадијума демографске старости 

Стадијум 

демографске 

старости 

Просечна 

старост 

Млади до 20 

година (у %) 

 Млађи од 40 

година (у %) 

Стари  60 год. 

и више (у %) 

Индекс 

старења 

I Рана демографска 

старост 
до 20 58 + 85 + до 4 до 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 0,14-0,28 

IV Праг демографске 

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

V Демографска 

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

VI Дубока 

демографска старост 
40-43 20-24 45-52 20-25 0,83-1,25 

VII Најдубља 

демографска старост 
43 + до 20 до 45 25 + 1,25 + 

Извор: www.dgt.uns.ac.rs/download/regraznolikost01.pdf 
 
На одвијање процеса демографског старења указује и динамика осталих 

важнијих показатеља демографске стaрости као што су просечна старост становништва 

и индекс старења. Старење становништва негативно утиче на даљи демографски развој, 

при чему се последице не огладају само у укупном кретању становништва, већ и у 

променама демографских структура. У економском смислу процес старења утиче на 

смањење радно-способног становништва, а самим тим и на степен активности укупне 

популације. Управо због негативних последица, проблем старења становништва је 

постао тема разних расправа и разматрања стручне, али и шире јавности. 
 

Табела 34: Становништво општинe Жагубица према стадијуму демографске старости 
по пописима 1971, 1991, 2002. и 2011. године 

Година 

Индикатор (критеријум) 
Стадијум демографске старости према 

критеријуму 
Удео становништва у 

% 
Индекс 

старења 

Просечна 

старост 
0-19 0-39 60+ 1 2 3 4 5 1-5 

1971. 28,2 55,2 19,7 0,7 36,96 V V V V V V 

1991. 20,9 45,2 26,7 1,3 42,58 VI VI VII VII VI VI-VII 

2002. 19 40,3 32,5 1,7 44,79 VII VI VII VII VII VII 

2011. 17,6 37 36,1 2,1 47,87 VII VII VII VII VII VII 

Извор: Израчунато на основу табеле 25 

 

Подаци добијени анализом наведених критеријума указују на то да је 

становништво општине Жагубица 1971. године било у стадијуму демографске 

старости. Већ до 1991. године,  оно је зашло у VII стадијум – стадијум најдубље 

демографске старости. Од 1971. до 2011. године индекс старења је порастао са 0,7 на  

2,1, што је последица константног смањивања процента младог и повећавања процента 

старог становништва. Уколико се овај негативни тренд настави, доћи ће до гашења 

једног по једног села, а затим и саме вороши Жагубице. 
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Према попису из 1971. године, просечна старост становништва општине 

Жагубица износила је 36,96 година, а према попису из 2011. – 47,87 година, што је 

изнад републичког просека. Док је код мушкараца просечна старост 46 година, код 

жена је 49,3. Све је већи број насеља чија је просечна старост становништва преко 50 

година, па тако према пописним подацима из 2011. године у ову групу спадају следећа 

села: Брезница (53), Рибаре (52,9), Медвеђица (51,5), Селиште (50,2). 

 

7.3. 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, 2007.). 

Промене економских структура становништва су последица промене привредне 

структуре, при чему је нарочито важан развој секундарног и терцијарног сектора. Док 

промене природних карактеристика становништва подразумевају дужи временски 

период, промене економских структура могу бити веома нагле. Ово је нарочито 

изражено код малих популација, пре свега насеља, где је довољно изградити један 

привредни објекат да би се за кратко време виделе промене. 

 

7.3.1. Активно становништво 

 

Становништво је према критеријуму активности груписано у три основне 

категорије: 

1) активно становиштво - лица која обављају неко активно занимање и на тај начин 

обезбеђују средства за живот, 

2) лица са личним приходом - лица која не обављају активно занимање, него живе 

од прихода који потичу из њиховог ранијег рада или активности неког члана 

њихове уже породице, 

3) издржавано становништво - лица која немају сопствених прихода од којих би се 

издржавали, него их издржавају родитељи, рођаци или друга лица (Крстић, 2007). 

У општини Жагубица се стопа активног становништва константно смањује још 

од 50-тих година XX века, уз истовремено повећавање броја и учешћа лица са личним 

приходима. Овај тренд је настављен и у XXI веку, на шта укузују подаци из табеле 34. 
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Табела 35: Становништво општине Жагубица према активности 

у периоду од 1991. до 2011. године 

Година 
Активно становништво 

Лица са личним 

приходима 

Издржавано 

становништво 

Број % Број % Број % 

1991. 10.369 58,3 1.482 8,3 4.622 26 

2002. 6.613 44,6 3.122 21,1 4.991 33,7 

2011. 4.339 34,1 4.096 32,2 4.221 33,1 

Извор: РЗС (2013), Економска активност становништва, Књига 7; РЗС (2003), Активност и пол, Књига 5 

 

Од 1991. до 2011. године проценат активног становништва смањен је са 58,3 % 

на 34,1 %, док се учешће лица са личним приходима (пензионера пре свега) повећало са 

8,3 %, на 32,2 %. Број издржаваних лица се такође повећао, са 26 % на 33 % од укупног 

становништва. Имајући у виду да је издржавано становништво углавном младо 

(ученици, студенти), јасно је да је до благог пада ове категорије, при последњем 

попису, дошло због поремећаја старосне структуре, односно због све мањег броја 

младих. 

Од 4.399 економски активних становника, занимање обавља 3.699 лица, док је 

640 лица незапослено. Међу економски неактивним лицима, којих укупно има 8.389 

најбројнији су пензионери – њих 3.877. Такође, има и доста лица која обављају само 

кућне послове у својим домаћинствима – њих 1.343.  

 

Табела 36: Активно становништво према полу у општини Жагубица 
у периоду од 1971. до 2011. године 

Година 
Укупно становништво Активно становништво 

Учешће активног 

становништва у укупном (%) 

Мушко Женско Мушко Женско Мушко Женско 

1971. 10.134 10.921 7.659 7.589 75,6 69,5 

1991. 8.772 9.005 5.177 5.192 59 57,7 

2002. 7.247 7.576 3.809 2.804 52,6 37 

2011. 6.253 6.484 2.633 1.706 42,1 26,3 

Извор: РЗС (2013), Економска активност становништва, Књига 7; РЗС (2003), Активност и пол, Књига 5 

 

Стопа активности према полу у општини Жагубица је већа код мушког него код 

женског становништва. То није био случај само у два последња пописа, већ и у 

претходним пописима у XX веку.  Активност женског становништва зависи од многих 

фактора, пре свега социолошких и економских. Највећи утицај имају величина 

породице, став према женском раду (под утицајем обичаја или религије), као и 

економска структура укупног становништва. 2011. године стопа активног мушког 

становништва износила је 42,1 %, а женског 26,3 %. Овако смањења активност 

становништва, у односу на претходне пописе, последица је запостављености 

пољопривредне и индустријске производње, као и општи одраз укупне привредне 

заосталости. 

 

 



42 
 

Основна подела активног становништва извршена је према делатностима, које 

могу бити привредне и непривредне. Све делатности су груписане у четири сектора: 

1) примарни - обухвата становништво запослено у пољопривреди, шумарству, 

лову, риболову и водопривреди, 

2) секундарни - обухвата становништво запослено у индустрији, рударству, 

грађевинарству и производном занатству, 

3) терцијарни - обухвата лица која обављају услужне делатности као што су 

саобраћај, трговина, услужно занатство, туризам, угоститељство, банкарство итд., 

4) квартарни - обухвата особе запослене у непривредним делатностима, као што су 

друштвено - функционале делатности, школство, здравство, наука, култура, одбрана, 

администрација итд. 

У општини Жагубица је 2011. године било укупно 3.699 економски активних 

становника који обављају занимање. Од тога је 40,2 %, односно 1.487 становника, било 

запослено у примарном сектору. Секундарним делатностима бавило се 722 становника, 

тј. 19,5 %, а терцијарним делатностима – 670 становника (18,1 %). Лица запослена у 

непривредним делатностима чинила су 18 % активних становника који обављају 

занимање, док је за 3,8 % становика остало неразјашњено чиме се баве.  

 

 

Графикон 8: Активно становништво општине Жагубица према сектору делатности, 2011. год. 
Извор: Израчунато на основу података; РЗС (2014), Делатност, књига 15 

 

7.3.2. Пољопривредна структура становништва 

 

Другу половину прошлог века карактерише процес деаграризације.
1
 Наиме, 

долази до преусмеравања привреде са традиционалне структуре, засноване на 

пољопривреди, трговини, занатству и преради локалних сировина, ка интензивном 

индустријском развоју. У општини Жагубица је индустријализација започета 

осамдесетих година, дакле са великим закашњењем и спроведена је у скромној мери. 

Већ наредне деценије развој је обустављен, што је довело до пада привредних 

активности и броја запослених. 

 

                                                           
1
 Процес деаграризације у демографском смислу карактерише смањивање броја становника у 

аграрним срединама и повећање у урбаним, велике промене у полно-старосној структури 

становништва, углавном са негативним ефектом у аграрним срединама и са позитивним у 

урбаним (Кицошев С., Голубовић П., 2004.).аграрним срединама и повећање у урбаним, велике 

промене у полно-старосној структури становништва, углавном са негативним ефектом у 

аграрним срединама и са позитивним у урбаним (Голубовић, Кицошев, 2004.). 
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Основни узроци јесу отежано пословање у ванредним економским околностима, 

губитак већине тржишта (бивше републике СФРЈ и иностранство) и успорено одвијање 

процеса приватизације. Наведене промене оставиле су крупне последице у економском, 

социјалном и демографском развоју.  

 
Табела 37: Пољопривредно становништво према активности и полу 

у периоду од 1971. до 2011. године 

Година Укупно 
Активно пољопривредно становништво 

Свега % Женско Мушко 

1971. 21.055 13.405 63,7 7.169 6.236 

1991. 17.777 6.934 39,0 4.207 2.727 

2002. 14.823 3.300 22,3 1.750 1.550 

2011. 12.737 1.335 10,5 600 735 

Извор: РЗС (2011), Општине и региони у Републици Србији; РЗС (2014), Занимања 

 

Највећи удео у популацији општине, у целокупном послератном периоду, 

чинило је пољопривредно становништво. Међутим, оно је са 85 % у 1953. години 

смањено на 65 % у 1981. години. Највећи део тог становништва био је везан за 

индивидуално газдинство. Забрињавајући је био и податак да је 1981. сваки други 

пољопривредник био старији од 50 година, док је број младих пољопривредника био 

веома мали (Ђорђевић, Радовановић, 2000.). До 2011. године удео активног 

пољопривредног становништва у укупном пало је на 10,5 %.. Истовремено се повећао 

удео непољопривредног становништва. 

 

7.3.3. Школско-образовна структура 

 

Анализа социо-економских односа у оквиру одређене популације, не би била 

могућа без осврта на школско-образовну структуру становништва. Она је у директној 

вези са достигнутим степеном друштвено-економског развоја, а повезана је и са 

одређеним демографским појавама, пре свега фертилитетом, морталитетом и  

миграцијама. Два основна обележја становништва према образовној структури јесу 

писменост и школска спрема. 

Развој школства у Хомољу почиње 1836. године, са отварањем прве школе. До 

краја XIX века већина села имала је школу, с тим што су школе у мањим селима 

повремено прекидале са радом због недостатка учитеља и неодговарајућих услова рада. 

После Другог светског рата порастао је интерес за школу, али је истовремено постојао 

и отпор појединих домаћинстава, која су задржавала децу код куће ради 

пољопривредних послова. Број ученика је нагло почео да опада од 1979. године, када је 

на подручју општине осмогодишњим образовањем било обухваћено 2.134 ученика. 

После пет година тај број се смањио за 158 ученика, да би 1995. године школе похађало 

1.316 ученика, што чини смањење од скоро 40 %. И у XXI веку број ученика 

константно опада. Наиме, сваке школске године је у просеку 20 ученика мање. 
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Писменост 
 

Писменост представља први степен у процесу образовања и основни је 

предуслов за даље образовање. Писменим особама се сматрају лица стара 10 и више 

година, која умеју да читају и пишу. Ниво писмености становништва је показатељ 

економско-социјалног развоја у прошлости, али и детерминанта тог развоја у 

будућности. Неписменост је карактеристична за неразвијена друштва, са релативно 

високим учешћем пољопривредног становништва. 

 

Табела 38: Неписмено становништво старо 10 и више година према полу, 

по пописима 1971, 2002. и 2011. године 

Година 

Укупно становништво 

старо 10 и више год. 

Неписмено 

становништво 

Учешће неписмених у 

становништву старом 

10 год. и више (%) 

Свега Мушко Женско Свега Мушко Женско Свега Мушко Женско 

1971. 18.406 8.785 9.621 5.758 1.552 4.206 31,3 17,7 43,7 

2002. 13.406 6.498 6.908 1.343 181 1.162 10,2 2,79 16,82 

2011. 11.787 5.773 6.014 678 101 577 5,75 0,86 4,90 

Извор: webrzs.stat.gov.rs 

 

У општини Жагубица се током друге половине XX века број неписмених 

становника оба пола константно смањивао. Притом је број неписменог женског 

становиштва увек био већи од броја неписменог мушког становништва. Најнижи 

проценат неписмених забележен је 2011. године -  5,75 % (0,86 % мушког и 4,9 % 

женског) од укупног становништва старог 10 и више година. 

 
Табела 39: Неписмено становништво према старости по пописима 1971, 2002. и 2011. године 

Година 

Неписмено становништво Учешће старосне групе у укупном 

неписменом становништву (%)  
Укупно 

Старосна група 

10-19 20-34 35-64 65+ 10-19 20-34 35-64 65+ 

1971. 5.758 97 236 3.469 1.932 1,68 4,1 60,25 33,55 

2002. 1,343 11 22 146 1,143 0,8 1,64 10,87 85,11 

2011. 678 13 17 83 565 1,92 2,51 12,24 83,33 

Извор: Израчунато на основу података; webrzs.stat.gov.rs 

 

У табели 39 приказани су подаци о неписменим лицима према старосним 

групама. Они указују на то да се број неписмених повећава са годинама старости, тако 

да је најмањи удео неписмених у старосној групи од 10-19 година, а највећи у старосној 

групи преко 65 година. 
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Школска спрема 
 

Анализа становништва према школској спреми врши се према завршеној школи, 

односно достигнутом нивоу образовања. У општини Жагубица основно образовање 

одвија се у три матичне основне школе: у Жагубици, Лазници и Крепољину, које имају 

своја издвојена одељења. Међутим, због лаганог гашења појединих села постоји 

опасност да се неки огранци затворе. У општини постоји и једна средњошколска 

установа – Техничка школа Жагубица, у којој се школују економски техничари, кувари, 

конобари и туристички техничари.  

 

Табела 40: Становништво старо 15 и више год, према школској спреми, 2002. и 2011. године 

Година 
Укупно 

15+ 

Без школске 

спреме и основног 

образовања 

Основна школа Средња школа 
Виша и восока 

школа 

Број % Број % Број % Број % 

2002. 12,694 5,847 45,9 3,751 29,5 2,692 21,1 335 2,6 

2011. 11,179 3,786 25,5 3,532 23,8 3,287 22,2 491 3,3 

Извор: РЗС (2013), Школска спрема, писменост и компјутерска писменост, Књига 3; 

 

У насељима општине изградња школа почиње у периоду после Другог светског 

рата. Број неписменог становништва се од тада константно смањује, пре свега зато што 

је законом регулисано да основна школа буде обавезна. Поред тога, школе су почеле да 

раде и на описмењавању одраслих лица, до 40 година старости. Резултат уложених 

напора било је смањивање учешћа становника без школске спреме и са мање од 

основног образовања, а повећавање процента становништва са средњим, вишим и 

високим образовањем. У општини Жагубица  нема могућности за додатно, неформално 

образовање. Млади људи који желе да се усавршавају принуђени су да путују, и 

најчешће се опредељују за  Пожаревац или Београд. Већи степен образовања у другој 

половини XX века утицао је на већу покретљивост становништва и његово емигрирање. 

 
        1971.       2011. 

 
Графикон 9: Структура становништва по школској спреми, по пописима 1971. и 2011. године 

Извор: Израчунато на основу табеле 39 

 

Образовна структура становништва је, и поред позитивне тенденције, остала 

неповољна. Према подацима пописа из 2011. године учешће становништва без 

основног образовања било је чак 25,5 %, а и проценат лица са основним образовањем је 

остао велики (23,8 %).  
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8. СТАНОВНИШТВО ПРЕМА НАЦИОНАЛНОМ САСТАВУ 

 

У свим пописима после Другог светског рата становништво се о националној 

припадности изјашњавало на основу субјективног става, што је било уставно право 

сваког појединца. Принципијелно гледано ту се нема шта приговорити. Практични 

проблеми настају због промене опредељења, што није редак случај, па подаци пописа 

због тога постају неупоредиви. Разлози за промену става о националној припадности 

углавном су проистицали из владајућег односа политике према нацији и вери у 

послератној Југославији. Најчешће промене декларисања о националној припадности 

биле су код Турака, Рома, Влаха, Буњеваца, Муслимана и Југословена, па према 

подацима о бројном стању припадника ових националности треба имати извесне 

резерве (Werthеimer - Балетић, 1982). 

У целокупном посматраном периоду већинско становништво општине Жагубица 

чинили су Срби, док се учешће осталих народа мењало од пописа до пописа. До 2011. 

године удео Срба у укупној популацији опао је са 98,2 % на 70,9 %. Други по бројности 

су Власи
2
, којих је према последњем попису било 2.811, односно 22 %. Потом следе 

Румуни (0,6 %), Роми (0,3 %) и Бугари (0,14 %). Мали проценат имају и народи  бивших 

Југословенских република. 

 

Табела 41: Становништво општине Жагубица према националности, од 1961. до 2011. године 

Етничка 

група 

1961. 1971. 1981. 2002. 2011. 

Број % Број % Број % Број % Број % 

Срби 22.183 98,15 20.687 98,25 17.008 83,89 10.985 74,11 9.024 70,85 

Власи - - 259 1,20 2.850 14,06 3.268 22,05 2.811 22,07 

Црногорци 5 0,02 6 0,03 9 0,05 11 0,07 5 0,04 

Југословени 3 0,01 21 0,1 233 1,31 21 0,14 8 0,06 

Роми 49 0,22 6 0,03 27 0,15 8 0,05 42 0,33 

Хрвати 8 0,04 3 0,01 10 0,06 11 0,07 8 0,06 

Остали 354 1,56 73 0,38 138 0,48 519 3,5 839 6,59 

Укупно 22.602 100 21.055 100 20.275 100 14.823 100 12.737 100 

Извор: документацијски материјал Републичког завода за статистику Србије 

 

Насеља са апсолутном српском већином су Жагубица, Вуковац, Изварица, 

Јошаница, Крупаја, Липе, Милатовац, Рибаре и Суви До, а насеља са влашком већином 

- Брезница, Лазница, Медвеђица, Милановац, Осаница, Селиште и Сиге. Насеља са 

релативном српском већином су Крепољин и Близнак. 

Процесом асимилације, посебно у XX веку, етничке разлике постајале су све 

мање уочљиве. Из пописа се не може донети закључак о бројном стању једне и друге 

етничке групе, пошто су се Власи до 1971. године изјашњавали као Срби. Међутим, 

према величини и броју насеља која настањују, може се закључити да је број Срба и 

Влаха приближно једнак. То се види и из податка да се 1981. године 7,187 становника 

изјаснило да им је матерњи језик влашки (Ђорђевић, Радовановић, 2000.).  

                                                           
2
 По месту из којег долазе Власи се обично деле на Унгурјане и Царане. Унгурјани долазе из 

ондашње Угарске (Ердељ - па се називају још и Ердељанима, Банат). Царани долазе из 

Румуније - Влашка, Молдавија (Ђорђевић, Радовановић, 2000.) 
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9. ДОМАЋИНСТВА 

 

 

Домаћинства су најмања социо-економска скупина људи у оквиру које 

становништво живи, привређује и репродукује се. После Другог светског рата у Србији 

је започео процес значајне трансформације домаћинстава. 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 дотадашње 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 (Голубовић, Кицошев, 2004.). 

 

Табела 42: Упоредни преглед броја домаћинстава у општини Жагубица, 

у периоду од 1948. до 2011. године 

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

Пораст/Пад 

1948.-2011. 

Број % 

Општина 

Жагубица 
4.807 4.991 5.299 5.416 5.263 4.943 4.716 4.290 -517 -10,76 

Општински 

центар 
846  930 956 1.049 1.034 1.016 998 954 108 12,77 

Остала 

насеља 
3.961 4.061 4.343 4.367 4.229 3.927 3.718 3.336 -625 -15,88 

Извор: Израчунато на основу података: 

РЗС (2004), Упоредни преглед броја домаћинства 1948-2011., и станова 1971-2011., књига 21 

 

У периоду од 1948. до 1971. године, кретање броја становника и броја 

домаћинстава у општини Жагубица се није поклапало. Док је број становника почео да 

се смањује већ 1953, број домаћинстава се повећавао све до 1971. године. Тада је, 

захваљујући деобама домаћинстава и смањењу просечне величине порордице, 

заблежено 5.416 домаћинстава. Већ приликом наредног пописа 1981. године, било је 

153 домаћинства мање. Негативан тренд је настављен, па је 2002. године стање било у 

нивоу 1948, па и лошије. Узроци оваквог стања су низак наталитет, због којег нема ни 

простог обнављања становништва и пресељавање читавих домаћинстава у друге 

области. До 2011. године број домаћинстава је пао на 4.290, што је у односу на први 

послератни попис пад од 10,76 %. 

 

Табела 43: Просечан број чланова у домаћинставима општине Жагубица 

у периоду од 1948. до 2011. године 

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

Општина Жагубица 4,58 4,61 4,27 3,89 3,85 3,60 3,14 2,97 

Општински центар 3,98 3,97 3,84 3,42 3,36 3,30 2,83 2,71 

Остала насеља 4,71 4,76 4,36 4,00 3,97 3,67 3,23 3,04 

Извор: Израчунато на основу табела 7 и 42 
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Просечна величина домаћинстава у општини Жагубица се знатно променила  у 

периоду од 1948. до 2011. године. На основу података из табеле 43 види се да број 

чланова у домаћинствима константно опада. 1948. године просечан број чланова је био 

4,58 док је 2011. године износио 2,97. Седиште општине – варошица Жагубица, има 

највише домаћинстава – 954, са просечним бројем чланова 2,71. Са друге стране, село 

Липе има само једно домаћинство од 8 чланова. Села са највећим просечним бројем 

чланова по домаћинству су: Јошаница (3,41), Изварица (3,37) и Крупаја (3,32). 

 

Табела 44: Домаћинстава према броју чланова у општини Жагубица 

2002. и 2011. године 

Година 

Број домаћинстава 

Укупно 

Са 1 чланом 2 3 4 5 6 и више 

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

2002. 4.716 992 21,0 1.254 26,6 716 15,2 651 13,8 465 9,9 638 13,5 

2011. 4.290 1.060 24,7 1.137 26,5 663 15,5 548 12,8 385 9,0 497 11,6 

Извор: РЗС (2013), Домаћинства према броју чланова, Књига 10; 

РЗС (2011), Општине и региони у Републици Србији 

 

У табели 44 приказана је структура домаћинстава према броју чланова. У 

периоду од 1948. до 1971. године свако домаћинство је у просеку смањено за једног 

члана. Док су у прошлости најбројнија била домаћинства са 3,4 и 5 чланова, данас су 

најбројнија она са 2 члана и самачка. Пораст броја домаћинстава са једним чланом 

резултат је старења становништва, уз негативан природни прираштај. Подаци о броју 

самачких домаћинстава су забрињавајући, тим пре што су то највећим делом и старачка 

домаћинства 
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10. НАСЕЉА 

 

Географска дефиниција насеља, коју је усвојила Статистичка служба наше 

земље и која је примењивана у свим послератним пописима становништва, гласи: 

„Насеље је антропогеографска територијална јединица посебног имена (без обзира на 

број кућа)“. 

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 мењали су се током времена, 

али је у основи најважнији комплекс природно-географских услова. 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 доводи до деградације природних елемената 

простора, који су битни за живот људи на одређеној територији (Крстић, 2007.). 

 

Табела 45: Упоредни преглед броја становника у насељима општине Жагубица 

у периоду од 1948. до 2011. године 

Назив 

насеља 

Број становника по попису 

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

Близнак 721 747 693 611 526 464 361 281 

Брезница 415 402 375 354 305 267 211 158 

Вуковац 848 851 823 734 645 567 492 389 

Жагубица 3.365 3.694 3.670 3.591 3.479 3.349 2.823 2.590 

Изварица 613 618 557 532 509 449 376 307 

Јошаница 893 899 882 849 823 733 671 539 

Крепољин 2.452 2.514 2.569 2.288 2.252 2.045 1.696 1.542 

Крупаја 716 768 780 815 809 765 649 534 

Лазница 3.743 3.818 3.749 3.358 3.281 2.434 2.063 1.881 

Липе 149 226 222 152 149 29 15 8 

Медвеђица 173 179 164 151 132 62 44 33 

Милановац 593 633 621 616 638 618 445 365 

Милатовац 1.120 1.210 1.187 1.119 1.029 872 828 680 

Осаница 1.646 1.702 1.648 1.579 1.540 1.380 1.187 1.048 

Рибаре 881 915 831 736 681 591 485 356 

Селиште 624 650 661 603 643 585 453 363 

Сиге 1.018 1.074 1.075 1.040 1.042 989 704 496 

Суви До 2.045 2.112 2.095 1.927 1.792 1.578 1.320 1.167 

Укупно 22.015 23.012 22.602 21.055 20.275 17.777 14.823 12.737 

 Извор: РЗС (2014), Упоредни преглед броја становника 1948 – 2011., Књига 20  

 

Данас у општини постоји осамнаест сеоских насеља, која су претежно велика и 

ушорена, али територијално разређена. Налазе се, углавном, на терасама речних долина 

и по ободу котлина. Становништво је доста равномерно размештено по насељима, од 

којих су највећа - са преко 1.000 становника,  Жагубица, Лазница, Крепољин, Суви До 

и Осаница. 
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Број становника у насељима општине повећавао се само у периоду од 1948. до 

1953. године. Тада су четири насеља имала преко 2.000 становника. Већ 1961. године 

могао се уочити драстичан пад, који је био присутан и у наредним пописима. Због овог 

негативног тренда преко 2.000 становника данас има само Жагубица. Међутим и ово 

насеље бележи константан пад – 2011. било је чак 23 % мање становника него 1948. 

године. У осталим селима стање је много лошије. Наиме, већина њих је у посматраном 

периоду изгубила више од 50 % становништва. 

 

Табела 46: Дистибуција насеља према броју становника у општини Жагубица, 

у периоду од 1948. до 2011. године 

Година 
Број 

насеља 

Насеља према броју становника 

До 99 100-199 200-499 500-999 
1.000-

1.999 

2.000-

4.999 

1948. 18 0 2 1 8 3 4 

1971. 18 0 2 1 8 4 3 

1991. 18 2 0 3 8 2 3 

2011. 18 2 1 7 3 4 1 

Извор: Израчунато на основу табеле 45 

 

На основу података из табеле 46 може се закључити да се у општини Жагубица 

повећава број насеља са малим бројем становника. Најдрастичније промене десиле су 

се у последњих 30 година. Док је број насеља са мање од 100 становника остао исти, 

број оних у групи од 100 до 199 становника се повећао за 1. Велика разлика приметна је 

у групи од 200 до 499 становника - са 3 насеља 1991, на 7 насеља 2011. године. Број 

насеља са 500 до 999 становника пао је са 8 на 3, док се број оних са 1.000 до 1.999 

становника повећао за 2. И најзад, од 3 насеља са преко 2.000 становника до 2011. 

године остало је само једно. 

 

Табела 47: Промене просечне величине насеља у општини Жагубица, 

у периоду од 1948. до 2011. године 

Просечан број становника по насељу 

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

1.223 1.278 1.256 1.170 1.126 988 824 708 

Извор: Израчунато на основу табеле 45 

 

Године 1953. забележен је највећи просечан број становника по насељу – 1.278.  

Од тада је присутан константан тренд смањивања становништва по насељу. Најмањи 

просечни број становника (708) евидентиран је на попису 2011. године.  

Просечан број насеља у општини Жагубица на 100 km² износи 2,37, што је мање 

од просека за Браничевски округ (4,89), и скори три пута мање у односу на Републику 

Србију (6,97). 

На положај хомољских села највише су утицале долине млавских притока. 

Поред ерозивних проширења, од значаја су били и путеви који воде овим долинама, 

одвајајући се од главног хомољског пута. Притом, насеља често нису на местима где су 

долине најшире, већ узводно, где се сужавају. 
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Ова појава је последица развоја сточарства. Наиме, села су се померала узводно 

да би била ближе пашњацима, али и даље близу земљорадничке зоне у котлини. Ово је 

карактеристично за села на северном ободу котлине (пре свега за Вуковац и 

Милатовац), која су зато добила клинаст облик. Са друге стране, села на јужном ободу 

котлине (као што су Рибаре, Изварица, Суводол, Жагубица итд.), везана су за изворе, 

који се јављају на додиру различитих стена. 

Досељавањем људи у ове крајеве, села су се стално ширила, али су остајала 

разбијена. Зато су у време турске, али и аустроугарске управе издаване наредбе о 

груписању кућа и збијању села. Под утицајем напреднијег економског живота у XIX 

веку, полако се мењала физиономија села, која су се све више збијала у долинама. 

Многа данашња насеља, као што су Крепољин, Осаница и сама Жагубица, развила су се 

из више издвојених група кућа, које су пре тога чиниле засебна села. 

Са сточарским животом овог краја тесно су повезани салаши, који се обично 

граде на високим пашњацима. „Салаш“ као мађарски назив за привремено боравиште, 

донели су овамо влашки досељеници из Баната, почетком XVIII века. Готово свака 

породица у Хомољу има салаш. Неке имају и по два или три, да би могле прогонити 

стоку са једног салаша на други, када паше нестане. Салаши су удаљени од села један 

или више сати хода (лазнички салаши) и растурени су по планинама. Обично су у 

близини извора. Раније су били намењени чисто сточарској привреди, и то поглавито 

овчарству. Са развитком економског живота простори око салаша су се све више 

преображавали у оранице, а испаше су постајале све тешње. Данас салаши 

представљају средишта земљорадничког живота (Челиковић, 2012.). 
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11. ПРОЈЕКЦИЈЕ СТАНОВНИШТВА 

 

 

Најважнији циљ пројекција становништва (посебно средњорочних и 

дугорочних) јесте сагледавање демографских, али и ширих друштвено-економских 

последица остварења одређених претпоставки на којима су оне засноване. Различити 

друштвено-економски и просторни планови не могу се ни замислити без претходно 

израђених демографских пројекција које се тичу величине и структура становништва, 

нпр. планирање у области запошљавања, образовања, социјалног осигурања, просторно 

и урбанистичко планирање итд. (РЗС, 2014.). 

Први пут, од када се израђују пројекције становништва Србије, у Републичком 

заводу за статистику су урађене и средњорочне пројекције становништва 

општина/градова, и то за период 2011–2041. Пројекције су урађене у две варијанте: 

средња и варијанта нултог миграционог салда. Приликом постављања хипотеза 

коришћена је богата база података о досадашњем кретању фертилитета, морталитета, 

унутрашњих миграција, као и процењеног броја становника, према резултатима пописа 

становништва 2002. и 2011. године, на нивоу општина. Пораст/пад броја становника на 

крају пројекционог периода (2041), а у односу на базну, 2011. годину, уакзује на ефекте 

природног односно механичког кретања становништва и њихов утицај на кретање 

обима укупног становништва (РЗС, 2014.). 

 

Табела 48: Пројекције становништва 2011.-2041. 

Година 

2011. 2041. 

Процене становништва 

средином године 
Средња варијанта 

Варијанта нултог 

миграционог салда 

Република 

Србија 
7.234.099 6.824.556 6.136.010 

Браничевски 

округ 
183.860 150.749 138.119 

Општина 

Жагубица 
12.756 8.004 8.606 

Извор: РЗС (2014), Пројекције становништва Републике Србије 2011.-2041. 

 

У наредних тридесет година најважнија одлика становништва наше земље биће 

континуиран процес депопулације, уколико се фертилитет и морталитет по старости 

одрже на нивоу из 2011. године, а миграције остану у „очекиваним“ размерама. 

Резултати пројекција указују на то да ће број становника Србије у 2041. години бити за 

преко милион мањи него 2011. У истом периоду Браничевски округ изгубиће скоро 46 

хиљада становника. У општини Жагубица број становника смањиће се са 12.756 на 

8.606, што представља пад од 32,5 %. Процес депопулације одразиће се на старосну 

структуру становништва. Иовако мали удео младих показује тенденцију даљег пада, 

док је удео старих висок и стално расте. Уз то, неминовно је и смањење учешћа радно-

способног становништва. 
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ЗАКЉУЧАК 

 

 

Територија општине Жагубица насељена је од давнина, због погодних 

природних услова за живот. Пронађени материјални остаци потврђују присуство човека 

у овој области, у различитим временским периодима. Високе и тешко проходне 

планине изоловале су овај крај од суседних. Управо због неприступачности овде се 

сјатило становнишвто које је бежало од Турака. 

У овој мешавини досељеника са рзних страна и са разноврсним етничким 

особинама, вршила се асимилација утолико брже, што су етничке групе биле исте вере. 

Овде су се збила укршатња између влашког становништва досељеног из Баната, 

углавном из области Алмаша, затим из Крајине, Црне Реке и Румуније, и српског 

становништва, досељеног са Косова, из долина Мораве и Вардара, и на послетку малог 

броја старинаца, те су се једни претапали у Влахе а други у Србе (Челиковић, 2012.).  

Демографски развој у насељима ове општине може се пратити од 1467. године, 

када је спроведен први попис насеља и становништва Хомоља, познат као 

„Браничевски тефтер“. У пописима који су уследили већа пажња поклањала се 

домаћинствима, па се управо на основу њиховог броја може претпоставити и број 

становника општине. Потпунији подаци о кретању становништва прикупљају се тек од 

1818. године. У наредних сто година број становника се константно повећавао, и поред 

великих губитака у српско-турским ратовима (1876.-1878.). Позитиван тренд, прекинут 

Првим светским ратом, настављен је од 1921. године, и одржао се све до 1953. Од тада 

па до данашњих дана број становника општине Жагубица непрекидно опада. Од 1971. 

године исто важи и за број и величину домаћинстава. 

Ове крупне промене у демографском развоју резултат су негативног природног, 

али и механичког кретања становништва. Због све ниже стопе наталитета, а све више 

стопе морталитета, јавља се изузетно ниска стопа природног прираштаја, која има 

негативну вредност још од 1981. године. Услед депопулације, становништво општине 

Жагубица захваћено је интензивним процесом старења. Штавише, оно је зашло у 

стадијум најдубље демографске старости. Директна последица тога је опадање 

фертилитета, нарочито код жена у млађим старосним групама, због истовременог 

померања старосне границе ступања у први брак. Још један негативан ефекат 

депопулације огледа се у промени економске структуре. Наиме, смањује се степен 

активности укупне популације, јер опада удео радно-способног становништва. На овај 

негативан тренд такође утичу и механичка кретања становништва. Општина Жагубица 

је типичан пример снажног емиграционог подручја, одакле становници одлазе у 

развијеније делове Србије, или на привремени рад у иностранство. Ова кретања 

значајно утичу, не само на демографски, већ и на друштвени и привредни развој у 

целини. 
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Тренутно демографско стање и процеси упућују на наставак опште депопулације 

у наредном периоду. Да би се умањили ефекти овог негативног тренда држава се мора 

ангажовати у спровођењу мера популационе политике. Потребно је подстакнути 

подмлађивање и обнову становништва стимулисањем бржег заснивања бракова, 

омогућавањем вантелесне оплодње о трошку државе за брачне парове који не могу да 

остваре потомство, социјалном подршком породици, жени, деци и омладини, итд. 

Мора се развити програм економског развоја, којим би се остварио бољи 

квалитет и стандард живота на селу, који би потом довео до заустављања миграција са 

овог подручја. Стимулативне мере морају се, пре свега, усмерити на ревитализацију 

пољопривреде, унапређење здравства, школства и културних институција. Шанса за 

привредни опоравак целог Хомоља лежи у обезбеђивању бољих комуникација, како би 

овај крај повратио саобраћајну функцију коју је имао све до XIX века. Један од 

приоритета у развоју постао је и туризам. Ово подручје је туристички неистражено и 

невалоризовано, али су очигледне његове природне и еколошке вредности. Шанса за 

привредни опоравак је у стварању услова и мотивисању становништва да се бави 

сеоским туризмом (етно-туризм). 

Немогуће је спречити неповољне демографске токове који карактеришу 

општину Жагубица више деценија уназад, а који ће се, по прогнозама, наставити и у 

наредном периоду. Већ данас видљиве, далекосежне последице оваквог тренда веома је 

тешко санирати. Да би се оствариле позитивне промене потребан је дуг временски 

период, па зато треба што пре почети са спровођењем програма за обнову и 

демографску ревитализацију. 
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ПРИЛОГ 

 

Прилог 1: Густина насељености по насељима општине Жагубица, 2011. године 

Насеље Број становника 
Површина 

(km²) 

Густина 

насељености 

(ст/km²) 

Близнак 281 20,41 13,8 

Брезница 158 22,37 7,1 

Вуковац 389 22,95 16,9 

Жагубица 2.590 198,84 13 

Изварица 307 18,93 16,2 

Јошаница 539 36,10 14,9 

Крепољин 1.542 47,80 32,3 

Крупаја 534 25,52 20,9 

Лазница 1.881 74,81 25,1 

Медвеђица 33 4,76 6,9 

Милановац 365 16,47 22,2 

Милатовац 680 22,16 30,7 

Осаница 1.048 66,52 15,8 

Рибаре 356 19,08 18,7 

Селиште 363 61 6 

Сиге 496 19,84 25 

Суви До 1.167 91,33 12,8 

Извор: Израчунато на основу података из табеле 45, http://www.oskrepoljin.edu.rs/ 

 
Прилог 2: Индекс промене броја становника у насељима општине Жагубица, 

по међупописним периодима 

Насеље 
Ланчани Базни 

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

Близнак 103,6 92,8 88,2 86,1 88,2 77,8 77,8 39 

Брезница 96,9 93,3 94,4 86,2 87,5 79 74,9 38,1 

Вуковац 100,4 96,7 89,2 87,9 86,8 87,9 79,1 45,9 

Жагубица 109,8 99,4 97,8 96,9 96,3 84,3 91,7 77 

Изварица 100,8 90,1 95,5 95,7 88,2 83,7 81,6 50,1 

Јошаница 100,7 98,1 96,3 96,9 89,1 91,5 80,3 60,4 

Крепољин 102,5 102,2 89,1 98,4 90,8 82,9 90,9 62,9 

Крупаја 107,3 101,6 104,5 99,3 94,6 84,8 82,3 74,6 

Лазница 102,0 98,2 89,6 97,7 74,2 84,8 91,2 50,3 

Липе 151,7 98,2 68,5 98 19,5 51,7 53,3 5,4 

Медвеђица 103,5 91,6 92,1 87,4 47 71 75 19,1 

Милановац 106,7 98,1 99,2 103,6 96,9 72 82 61,6 

Милатовац 108 98,1 94,3 92 84,7 95 82,1 60,7 

Осаница 103,4 96,8 95,8 97,5 89,6 86 88,3 63,7 

Рибаре 103,9 90,8 88,6 92,5 86,8 82,1 73,4 40,4 

Селиште 104,2 101,7 91,2 106,6 91 77,4 80,1 58,2 

Сиге 105,5 100,1 96,7 100,2 94,9 71,2 70,5 48,7 

Суви До 103,3 99,2 92 93 88,1 83,7 88,4 57,1 

Извор: Израчунато на основу табеле 45 
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Прилог 3: Домаћинства према броју чланова у насељима општине Жагубица, 2011. године 

Насеље 

Број домаћинстава Просечан 

број 

чланова 
Укупно 

Са 1 

чланом 
2 3 4 5 

6 и 

више 

Близнак 89 19 25 11 11 11 12 3,16 

Брезница 62 21 22 5 4 4 6 2,55 

Вуковац 138 44 28 25 14 12 15 2,82 

Жагубица 954 272 258 147 143 76 58 2,70 

Изварица 91 20 17 14 13 10 17 3,37 

Јошаница 158 34 31 22 22 20 29 3,41 

Крепољин 583 161 174 97 69 42 40 2,64 

Крупаја 161 30 39 28 22 17 25 3,32 

Лазница 574 121 155 77 52 67 102 3,28 

Липе 1 - - - - - 1 8,00 

Медвеђица 10 1 3 3 - 1 2 3,30 

Милановац 119 27 39 13 8 12 20 3,07 

Милатовац 231 51 58 46 37 18 21 2,94 

Осаница 320 68 75 41 53 34 49 3,28 

Рибаре 134 34 45 21 16 4 14 2,66 

Селиште 113 19 35 20 13 9 17 3,21 

Сиге 184 45 59 29 25 15 11 2,70 

Суви До 368 93 74 64 46 33 58 3,17 

Извор: РЗС (2013), Домаћинства према броју чланова, Књига 10 
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