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Увод 

 

         Град Ваљево се налази у средишњем делу западне Србије и административни је, 

културни и привредни центар Колубарског округа који обухвата и општине Мионица, 

Осечина, Уб, Лајковац и Љиг. Према попису из 2011. године, Ваљево има нешто преко 

90.000 становника, од чега близу 60.000 живи у самом граду. 

        Општина Ваљево представља природну географску целину, економски повезан 

простор који поседује изграђену комуникацију између 78 насељена места, са Ваљевом као 

урбаним насељем градског типа које представља гравитациони, просторни, економски и 

историјски центар и значајан генератор многих ресурса не само западне, већ територије 

целе Србије. 

        Током историје српског народа Ваљевци су често имали истакнуту улогу у покретима 

за национално ослобођење али поред војсковођа и народних вођа, знатан је и број 

значајних књижевника, уметника и научника пореклом из Ваљева. Истовремено, овај град 

се сврстава и међу најстарија градска насеља Србије. Име Ваљево се по први пут среће у 

једном документу сачуваном у Хисторијском архиву у Дубровнику, који датира од 1393. 

године. Од тада насеље има шест стотина година потврђеног континуираног постојања. 

Током векова је град доживљавао успоне и падове у његовом историјском развоју. У 

прошлим временима, пролазећи кроз ове крајеве различити путописци су Ваљево 

називали, градом, варошју, касабом, па и селом. (Кривошејев, 2012.) 

        Развој индустрије након Другог светског рата битно је утицао на привредни развој 

општине Ваљево али исто тако је имало и велики утицај на изградњу саобраћајница које 

су допринеле повезаности како унутар самог Колубарског региона тако и међурегионалне 

повезансти. Ибарска магистрала и пруга Београд – Бар су снажно утицале на просторни 

развој и делатности становништва ваљевског краја.  

https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%98%D0%B0_%D1%81%D1%80%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%86
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://sr.wikipedia.org/wiki/1393
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B4
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B1%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D0%BE
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        Током времена битне промене су примећене и у структури становништва. 

Демографске одлике су се битно промениле у односу на стање од пре неколико деценија. 

То се највише уочава на пописима становништва. Промене се највише виде анализирајући 

старосну структуру становништва и броја станоновништва који је у Општини Ваљево у 

сталном паду од пописа из 1991. године. У целини гледано демографски развој Општине 

Ваљево у другој половини XX и почетком XXI века карактеришу негативни показатељи 

демографског развитка. Већина насеља у општини се суочава са изузетно ниским нивоом 

рађања и ниским стопама наталитета, високим степеном смртности становништва, 

негативним салдом миграција, изузетно неповољном старосном структуром, смањењем 

броја становника и гашењем многих домаћинстава па и сеоских насеља. 

        У првом делу рада обрађен је географски положај општине, и њених саставних 

делова и најзначајније физичко географске карактеристике. У другом делу рада детаљно 

су обрађене демографске промене и статистички преглед, почевши од најстаријих трагова 

насељености. Обрађена поглавља су: број становника и њихов територијални размештај, 

природно и механичко кретање становништва, нупцијалитет и диворцијалитет, насеља и 

структуре становништва и домаћинстава. 
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1. Географски положај, величина и границе општине Ваљево 

 

          Ваљево је град у Србији, седиште је Колубарског управног округа. Налази се у 

западној Србији, на непуних 100 километара југозападно од Београда. Градско језгро 

смештено је у котлини кроз коју протиче река Колубара. Спада међу развијенија насеља у 

Србији. Према попису из 2011. године, град Ваљево има 59.073 становника, а цела 

општина Ваљево има 90.312. Налази се на 44 степена и 16 минута северне географске 

ширине и 19 степени и 53 минута источне географске дужине. Захвата површину од 2.256 

хектара, док му је надморска висина 185 метара.  

  

 

 

 

 

                                                        

 

 

Слика 1. Положај општине Ваљево у Колубарском округу 

*Извор: www.valjevo.rs 

 

http://www.valjevo.rs/


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

2016 

 

7 

 

        Ваљево има повољан географски положај који се огледа у близини више важних 

саобраћајница, као што су Ибарска магистрала, магистрални пут који води ка Јадранском 

мору, Босни и Херцеговини, Мачви и Војводини, као и пруга Београд-Бар и пруга Ваљево-

Лозница која је у изградњи. Такође, Ваљево се налази на само 100 km од Београда, главног 

града Србије, а уз град се налази и Аеродром Ваљево са потенцијалом да у будућности 

услужи цео Колубарски округ. Велика предност географског положаја општине је у томе 

што захвата део брдско-планинског и део равничарског подручја западне Србије. Општина 

Ваљево је отворена према северозападу, северу, а нарочито према североистоку широком 

долином реке Колубаре, док је према југозападу, југу и југоистоку одвојен од суседних 

природних целина Ваљевским планинама. 

(Кривошејев, 2012) 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                               Слика 2. Положај општине Ваљево у Републици Србији 

                                                                            *Извор: sr.wikipedia.org/wiki/Град_Ваљево  

 

 

https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B1%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%88%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%88%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0_%D0%B8_%D0%A5%D0%B5%D1%80%D1%86%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%87%D0%B2%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%98%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80_(%D0%A6%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B0)
https://sr.wikipedia.org/wiki/Pruga_Valjevo%E2%80%94Loznica
https://sr.wikipedia.org/wiki/Pruga_Valjevo%E2%80%94Loznica
https://sr.wikipedia.org/wiki/Aerodrom_Valjevo
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        У Ваљеву се Јабланица и Обница спајају у реку Колубару. У Колубару се, на 

територији Ваљева, такође уливају реке Љубостиња и Градац. У Петници, на 5 km од 

Ваљева, налазе се отворени базени и терени за мале спортове, као и вештачко језеро на 

реци Поцибрави-стециште купача и риболоваца. 

 

        Већи део терена проходан је за теренска возила. По важности и квалитету, на првом 

месту је пут другог реда Београд - Ваљево. Од Ваљева, се одвајају макадамски путеви: 

Ваљево-Лозница-Бајина Башта, Ваљево-Косјерић–Ужице и Ваљево-Поћута. Локални пут 

Косјерић-Варда-Костојевић-Рогачица приступачан је само у сушном периоду. Треба 

напоменути да је средином терена, правцем север-југ, трасирана Железничка магистрала 

Београд-Бар. Пошумљеност на делу терена који захвата општина Ваљево је знатна. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%88%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0_(%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B0)
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%89%D1%83%D0%B1%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%9A%D0%B0_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%86_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0_(%D0%92%D0%B0%D1%99%D0%B5%D0%B2%D0%BE)
https://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0&action=edit&redlink=1
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2. Природно – географске одлике 

2.1. ГЕОЛОШКА ГРАЂА И РЕЉЕФ 

 

        Геолошку грађу подручја општине Ваљево представљају стене готово свих врста и 

различите старости, почев од разноврсних седиментних и магматских стена, од девона и 

средњег тријаса до квартара. Геолошка грађа целог Колубарског округа се може поделити 

на три геотектонске јединице, идући од југа ка северу: динарски палеозојски 

метаморфити, зона мезозојског комплекса и јадарска област метаморфита и мезозојских 

претежно карбонатних стена. Посебно значајан члан геолошке грађе су и неогене 

творевине ваљевско-мионичког басена, док су квартарне творевине ограниченог 

распрострањења. 

        Подручје града Ваљева има низијске и брдско-планинске одлике, преовлађују терени 

између 200 и 600 мнв (око 70 % укупне територије). Најнижа тачка је у котлинском делу 

реке Колубаре, око 130 мнв, а највиша је врх Мали Повлен на планини Повлен са 1.347 

мнв. Планинско подручје покрива, око 228 km2 или 25,2 % укупне територије и обухвата 

северни део масива Ваљевских планина, односно Маљен, Повлен, Јабланик и Медведник. 

Долинско подручје обухвата средњи ток Колубаре и Уба и уоквирено је са ниским 

побрђем на југу и западу, границом општине Мионица на истоку, Коцељева и Уба на 

северу. Долинско подручје покрива, око 186 km2 или 20,6% територије града. 

(Танасијевић, 1966) 

        На основу геолошког састава и стабилности терена утврђена су четири геотехничка 

рејона на подручју града.  

  - Геотехнички рејон 1 заузима средишњи простор града тј. најнижи део Колубарске 

котлине површине, око 38 km2 (око 4 % простора града), са одликама равничарског терена 

нагиба до 5%, просечне надморске висине 150 м, са ниским и неравномерним протицајима 

на рекама.  
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  - Геотехнички рејон 2 заузима простор северно и јужно од рејона 1, обухватајући долине 

и међуречје притока реке Колубаре, површине je око 172 km2 (око 19% територије града), 

са одликама ниског побрђа преовлађујућег нагиба до 5% и локално заступљеним нагибима 

до 10%. 

  - Геотехнички рејон 3 заузима највећи део простора града (око 560 km2, тј. 62%), северно, 

западно и  јужно од ваљевске котлине, са висинским зонама од 350 до 800 мнв, тако да је 

терен у северном делу брежуљкаст, у јужном брдовит и планински, са нагибима до 5% и 

преко 30% на великој дубини, знатне снаге и капацитета.  

  - Геотехнички рејон 4 обухвата крајњи југозападни, јужни и југоисточни део града са 

површином од око 135 km2 или 15% укупне површине, са одликама брдовитог терена 

нагиба углавном између 20% и 30%, изузев подручја Дивчибарске висоравни, који има 

просечну надморску висину између 700 - 800 мнв. 

 

2.2. КЛИМАТСКА ОБЕЛЕЖЈА 

 

        Ваљевски крај има релативно стабилну, умерено-континенталну климу, са извесним 

специфичностима, које се манифестују као елементи субхумидне и микротермалне климе. 

Географско-климатски услови, са ортопографским и хидрографским карактеристикама се 

испољавају у општој повољности живљења у ваљевском крају, са релативно стабилним 

климатским условима и ретким изванредно ненормалним временским променама и 

периодима. Међутим могуће је издвојити три климатске зоне од којих једна обухвата 

колубарски басен, веће равнице и речне долине, друга побрђе и ваљевску подгорину, а 

трећа прелазне, више рељефне површи или висоравни. 

        Метеоролошка, а тиме и климатолошка истраживања у Ваљевском крају започета су 

1856. године, свега 8 година после успостављања прве метеоролошке станице у Србији. 

https://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D1%83%D0%B1%D1%85%D1%83%D0%BC%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0&action=edit&redlink=1
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Географски положај, уз шумски покривач и морфологију земљишта, допринели су да ови 

крајеви погодују животу људи. На опште географско-климатске услове ваљевског краја 

утичу близина пространог Панонског басена и прелазак из равничарских ка брдско-

планинским подручјима, са одређеним степеном континенталности. Средњи ваздушни 

притисак у Ваљеву износи око 998 мб. Промене ваздушног притиска су знатно веће у 

зимском, него у летњем периоду.(Ђукановић, Д., 2000.) 

        Температура ваздуха спада међу најважније климатске елементе. Зависи од сунчеве 

радијације, односно топлотног биланса и одређује климатске сезоне, испаравања, размену 

влаге, отицај и друге појаве. 

Табела 1. Средње месечне и средња годишња температура ваздуха  (у °C), Ваљево просек 

1961 – 1990. 

Месец I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Годишња 

Т (°C) -0.2 2 6,3 11,1 16 19,1 21,4 20,2 16,5 11,2 6,1 1,5 11 

*Извор: Годишњаци Хидрометеоролшког завода, 1990. 

        На основу података из тебеле видимо да је средња годишња температура ваздуха у 

Ваљеву 11 °C. Најхладнији месец је јануар, са средњом температуром ваздуха од -0,2 °C, а 

најтоплији јул са просечном температуром од 21,4 °C. Нaјвиша икад забележена 

температура је била 42,5 °C а најнижа -29,6 °C. 

        Ваздушни притисак у Ваљеву показује знатну променљивост, са највећом средњом 

вредношћу у октобру и јануару, 998,3 милибара и 998,0 милибара, а најмањом у априлу 

993,3 милибара. Екстремне средње месечне вредности ваздушног притиска су 1.010,3 

милибара у јануару и 985,5 милибара у децембру. 

        Релативна влажност ваздуха у подручју Ваљева, са средњом годишњом вредношћу од 

74,6 % указује на умерену влажност ваздуха. 

https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%88%D0%B0%D0%BD%D1%83%D0%B0%D1%80
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%88%D1%83%D0%BB
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D1%80
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%88%D0%B0%D0%BD%D1%83%D0%B0%D1%80
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        У просеку, Ваљево има укупно 198,9 сунчаних часова годишње, односно 44,8% 

потенцијалног осунчавања, са најсунчанијим месецом, јулом (281,8 часова) и 

најоблачнијим, децембром (68,6 часова). 

        Падавине у Ваљевском крају имају обележје средњоевропског, подунавског режима 

годишње расподеле. Средња годишња висина падавина у Ваљеву износи 785,7 

милиметара; најкишовитији месец је јун, са 100,1 милиметара, а најсувљи фебруар, са 45,9 

милиметара. Снега у Ваљевском крају просечно има 30,9 дана. У великом делу 

колубарског и тамнавског слива је средња годишња учестаност дана са снежним 

покривачем до 40 дана. Просечан први дан са снежним покривачем у Ваљеву је 1. 

децембар. Просечан последњи дан са снежним покривачем у Ваљеву је 16. март, а на 

највишим теренима после 1. маја.  

        Клима је значајан природни фактор развоја туризма, посебно у односу на 

здравствено-рекреативни аспект. На подручју Ваљевских планина владају услови који су 

подстицајни за људски организам, јер доводе знатно брже до оздрављења, док здрав 

организам стиче знатно већу кондицију. У том погледу се истиче подручје Дивчибара 

својом висином од око 1.000 м и природним карактеристикама које су најповољније за 

здравствено- рекреативни туризам.1 

 

2.3. ХИДРОЛОШКА ОБЕЛЕЖЈА 

 

        Највећи део територије града Ваљева богат је површинским и подземним водама. 

Густина речне мреже је доминантно везана за слив Колубаре и Саве, док се врло мали део 

јужног обода града одводњава према Западној Морави и Дрини. Карактеристично за овај 

простор су распрострањене појаве подземних термалних вода по ободу и у долини реке 

Колубаре. 

                                                           
1 http://tov.rs/?page_id=987  

http://tov.rs/?page_id=987
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        Подземне воде: на западним и југозападним деловима града налазе се формирана 

пукотинска, пукотинско-карстна и карстна издан, које имају хидрауличну везу са рекама 

Обницом, Јабланицом и Градцем, које их, већим делом године дренирају. У доста дугим 

сушним периодима, могућ је и обрнут ток подземних вода, односно инфилтрирање речне 

воде у подземне. Крашке подземне воде су карактеристичне за кречњачке оазе северно од 

падина Повлена и Маљена. Овај тип издани се храни падавинама и понирањем токова из 

вододрживих терена, а на површину избија у виду крашких врела (Јеринић, 1990). 

        У долини реке Колубаре, утврђено је присуство термалних вода нижих температура 

(до 30 °С) од којих се, на територији града Ваљева, експлоатише само вода у Петници, са 

дубине од око 600 m. 

        Површинске воде: Највећи део територије града Ваљева одликује густа и развијена 

речна мрежа. Све површинске воде на територији Општине Ваљево искључиво припадају 

Црномосрском сливу. Ваљево као град лежи на четири реке: Јабланици, Обници, 

Колубари која настаје спајањем ове две реке у самом граду и реци Градац. Део речног 

корита Колубаре, на потезу од настанка до изласка из градске зоне Ваљева, је уређено и 

обале су стабилизоване.  

        Колубара је последња десна притока Саве пре њеног ушћа у Дунав код Београда. 

Дуга је 123 km, површина њеног слива износи 3.639 km2. Само 18,2% површине слива 

Колубаре чини планинско земљиште, тако да у сливу преовлађују побрђа. Колубара је 

стални водени ток у чијем храњењу учествују кишница и снежница. Изворишну челенку 

ширине 25 km чине многобројни извори и потоци у северној подгорини Ваљевских 

планина Медведника и Јабланика, од свих водотока настају Станина река и Врагочанска 

река које на ставама граде Обницу, а од Вујиновачке и Ребељске реке на саставцима 

настаје Јабланица. После спајања Обнице и Јабланице у Ваљеву, Колубара тече кроз 

Ваљевску котлину дужином од 18 km са речним терасама, које представљају остатке 

ранијег долинског дна којим је ова река текла.                                   
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Слика 3. Ушће Градца у Колубару код Ваљева 

Извор: https://sr.wikipedia.org/sr/Колубара 

         Градац је десна притока Колубаре и улива се у њу у ширем центру Ваљева. Слив 

реке Градац се на западу граничи са сливом Јабланице, на југу са сливом Западне Мораве, 

а на истоку са сливом Рибнице и њене притоке Лепенице. Градац настаје од Забаве и 

Буковске реке. Ток Градца од извора до ушћа у Колубару дуг је око 28,3 km. Рeкa je усeклa 

свoje кoритo у тeрeнe кaрбoнaтнoг сaстaвa, oстaвљajући зa сoбoм прeлeпу клисуру. 

        Вештачке хидроакумулације су малобројне (два мања језера) и углавном су у 

функцији заштите од поплава и бујица. На реци Јабланици, на око 15 км на узводно од 

Ваљева, изграђена је Брана "Стубо-Ровни" којом ће се формирати акумулација "Стубо-

Ровни" запремине око 50 мил.м3, која ће се користити за снабдевање водом градова 

Ваљево и Лазаревац и општина Лајковац, Уб и Мионица. Акумулација ће обезбедити 

биолошки минимум у реци Јабланици низводно од бране, обезбеђењем протока на захвату 

на реци Колубари за ТЕ-ТО "Колубара" и ублажити поплавни талас уколико до њега дође. 
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2.4. ПЕДОЛОШКЕ И БИОГЕОГРАФСКЕ ОСОБЕНОСТИ 

 

        Према Просторном плану, основне категорије коришћења земљишта су: 

1. пољопривредно земљиште, воћњаци, виногради и пашњаци 

2. шуме, ливаде и вегетација 

3. изграђено земљиште, инфраструктура, зелене површине 

4. водни токови, језера, акумулације, мочваре. 

        Плодно земљиште заузима 64% укупне територије општине Ваљево, док је под 

неплодним земљиштем 1% територије. Учешће шумског земљишта у граду је 30%, 

саобраћајна инфраструктура (путеви и пруга) заузима 1,2%, док грађевинско земљиште 

заузима 3,8% укупног земљишта. 

        Пољопривредно земљиште (57.786 хектара) обухвата око 64% територије града. 

Педолошки слој на територији општине је разноврстан и настао је под утицајем разних 

педогенетских чинилаца али и под утицајем човека. Од типова земљишта има гајњача, 

параподзоласто земљиште (сиромашно хумусом), црвеница (у кречњачим теренима – 

Бачевачки и Лелићки крас), ливадско земљиште (у речним долинама – Колубара), 

скелетна (Дивчибаре), алувијална и дилувијална земљишта. Брежуљкасто – брдски 

пејзажи, који се простире у вишим надморским висинама 250 - 500 м надморске висине, 

имају одличне агроеколошке предности  за производњу квалитетног воћа, меса и млека. 

(Танасијевић, 1966). 

Највредније агроеколошке локације на територији општине представљају: 

  • Оранице равничарско-долинских терена и брежуљкастих атара насеља, које су највише 

угрожене стихијским ширењем насеља и другим видовима изградње. 

  • Воћњаци на целој територији општине Ваљево, где је то потребно обнављање и 

преуређивање најстаријих и слабих воћњака. 
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Табела 2. Структура пописаних земљишних површина на територији општине Ваљево 

 
Град 

(km2) 

Удео у 

укупној 

површини 

града (%) 

Удео града 

у 

површини 

истог типа 

у округу 

(%) 

Округ 

(km2) 

Удео 

округа у 

површини 

истог типа 

у Србији 

(%) 

Србија 

(km2) 

Укупна 

површина 
905 100 36,58 2.474 2,79 88.381 

Пољопривредно 

земљиште 
399,6 44,15 31,89 1.253 3,64 34.374 

Шумска 

површина 
267 29,48 43,11 619 3,15 19.623 

*Извор: Попис пољопривреде, 2012. године 

 Податак шумске површине – Општине и региони у Р. Србији, 2014. године  

        Захваљујући специфичним микрорељефним и хидролошким утицајима брдско – 

планински предели су такође, погодни за рентабилну производњу квалитетног воћа, 

упоредо са коришћењем бујне вегетације пространих природних травњака за развој 

говедарства и овчарства, уз коришћење природних предиспозиција за примену 

биолошких/еколошких метода производње хране. 

 2.5. БИОДИВЕРЗИТЕТ  

 

        Подручје Ваљева обилује биљним врстама. Некада површине под шумама су 

захватале много веће просторе али крчењем шума оне су се смањиле. Четинарске шуме су 

од највећег значаја, те се најчешће јављају бели и црни бор, јела, смрча, клека и планински 

бор. Од листопадног дрвећа су најзначајнији: буква и бреза, бели јасен, храст, цер и други. 

У дрвни фонду града Ваљево доминирају лишћари. 
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        Шуме на територији општине Ваљево припадају Подрињско-колубарском шумском 

подручију. Укупна површина шума и шумских култура износи 27.240,33 ха. Степен 

шумовитости је 30 %. Остварено је око 0.3 ха површине шуме по становнику. У укупној 

површини, државне шуме покривају 29% или 7.885.33 ха, а приватне 71% или 19.355 ха. 

Најзаступљенија је буква која се простире на површини од 5.480,10 ха, која у укупној 

запремини учествује са 70% и запреминском прирасту од 67%. У долинама река 

карактеристичне су заједнице врбе и тополе, а од шумских заједница на висинама изнад 

300 метера доминирају заједнице храста док на већим висинам заједнице букве. Четинара 

има на мањим површинама и углавном су вештачког порекла као резултат својевремених 

акција пошумљавања голети. Овде доминира црни и бели бор, јела и смрча. Значајне 

површине под старим буковим шумама су на Повлену, Буковима и наричито Медведнику, 

као мешовите заједнице храста и букве на ширем простору Повлена и падинама Маљена. 

Значајна је појава распростањења божиковине, медвеђе леске, белог јасена и раног 

грабића на падинама Повлена. Брдске ливаде и пашњаци карактеристични су за масиве 

Повлена, Маљена и Јабланика.  

        Животињске врсте са овог простора су типичне за оне које живе на ширем простору 

Србије. Од крупних дивљачи присутне су срна, лисица, јазавац, вук, дивља свиња и 

неколико врста куна, као и видра која је у већини осталих крајева Србије постала реткост. 

Подручје града Ваљева подељено је на два ловишта: Јелина Бреза и Маглеш. Намењена су 

узгоју, заштити и коришћењу племените крупне и ситне дивљачи. Од птица су заступљени 

планински славуј, фазан, пољске јаребице, љештарке и камењарке, јастребови, свраке, 

вране и кобци. Белоглави суп је редак и законом заштићен. Од свих врста птица за ову 

област је карактеристичан планински славуј који се јавља једино на Маљену. У водама 

Колубарског слива налазе се представници речне фауне, од којих се истичу следеће врсте: 

клен, кркуша, мрена док је река Градац богата пастрмкама. 
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3. Најстарији трагови насељености 

 

        На простору данашњег Ваљева су постојала насеља још у млађем каменом добу на 

шта указују трагови пронађени у Петничкој пећини. У првим вековима нове ере простор 

данашњег Ваљева био је у саставу Римске империје, а по њеном распаду у оквирима 

Византијског царства. Године 1393., када се јавља први спомен имена Ваљево, ово је 

насеље већ било активно трговачко средиште средњовековне Србије у које су долазили 

трговци из Дубровника. Процват Ваљева, као и процват аутономне Србије, заустављен 

је 1459. године када је средњовековна српска држава пала под власт Османског царства. 

До средине 16. векау Ваљеву је већина становништва била хришћанске вере, док су у 

другој половини 16. века велика већина били муслимани. После избијања Првог српског 

устанка, Ваљево је било међу првим градовима који су ослобођени. Тада, после скоро три 

и по века, оно поново постаје српски град у аутономној српској држави, али сталне борбе 

за очување независности и слабо развијена трговачко занатска пракса међу српским 

становништвом онемогућили су бржи развој овога града.  

        У историји Србије, Ваљевски крај је најзначајнију улогу имао почетком 19. века када 

се српски народ нашао пред истебљењем од стране Турака. Ваљевски кнезови Алекса 

Ненадовић и Илија Бирчанин са осталим угледним људима Србије започињу припреме за 

устанак. Да би спречили њихове намере, Турци су их посекли 1804. године у центру 

Ваљева, а ноћ пре тога држали их у подруму Муселимовог конака, недалеко од места 

погубљења. Муселимов конак је најстарија сачувана грађевина у Ваљеву, из 18.века, врло 

просте архитектуре, али је њен значај у томе што претставља једину преосталу 

материјалну везу са сечом кнезова. У бившем конаку данас се налази музеј са поставкама  

“Сеча кнезова” и “Ваљево у првом и другом српском устанку”. Од старих грађевина од 

значаја је симбол града,  Кула Ненадовића, подигнута 1813. на путу за Шабац. Подигао је 

Јаков Ненадовић да би се у њој складиштила муниција устаника, али су је Турци по 

преузимању користили као тамницу. После пропасти устанка Ваљевом су опет завладали 

Турци, али убрзо, по избијању Другог српског устанка, Срби враћају Ваљево у свој посед. 

Тада је број муслимана у граду почео значајно да опада, тако је забележено да је 1826. 

https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82
https://sr.wikipedia.org/wiki/1393
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%98%D0%B0_%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B5_%D1%83_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%9A%D0%B5%D0%BC_%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D1%83
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://sr.wikipedia.org/wiki/1459
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE_%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://sr.wikipedia.org/wiki/16._%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%88%D1%9B%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B2%D0%B8_%D1%81%D1%80%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BA
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B2%D0%B8_%D1%81%D1%80%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BA
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B8_%D1%81%D1%80%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BA
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8
https://sr.wikipedia.org/wiki/1826
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године у самом Ваљеву било око 150 хришћанских и само 30 муслиманских кућа. 

Године 1855. израђен је план развоја модерног Ваљева у коме се улице секу под правим 

углом. Он је рађен са перспективама дугорочног развоја града и зато оне улице које су 

тада предвиђене и данас постоје представљајући најуже градско језгро данашњег Ваљева. 

У 20. веку град се убрзано развија. Тада Ваљево постаје важан индустријски, али 

и културни центар.(Б. Златковић, 2007) 

         У близини Ваљева, у Првом светском рату, 1914. године, одиграла се Колубарска 

битка у којој је српска војска жестоко поразила бројније и боље опремљене аустроугарске 

трупе. Сматра се највећом победом у историји српске војске, а Колубарском битком је 

командовао генерал Живојин Мишић, родом из Струганика код Мионице, после чега је 

добио чин војводе. Тада је Ваљево било седиште српске владе и Врховне команде. После 

велике битке цео град је претворен у ратну болницу, што је у слици „Ваљевска болница'' 

овековечила сликарка Надежда Петровић, која је умрла од тифуса у Ваљеву 1915. негујући 

рањенике. Огромну помоћ пружили су тада лекари и сестре страних мисија. (Радојчић, 

2014). 

         Други светски рат је оставио дубок траг на ваљевски крај. Први сусрет са 

партизанима, вођа Комунистичке партије Југославије Јосип Броз Тито, имао је септембра 

1941. у селу Робаје надомак Ваљева. Истовремено, на оближњој Равној Гори, генерал 

војске Краљевине Југославије Драгољуб Дража Михајловић формирао је четнички покрет 

лојалан монархији. 

         Највећи урбанистички процват и грађански успон Ваљево је доживело крајем XIX и 

почетком XX века када су изграђене зграде Ваљевске гимназије, Општинског и Окружног 

суда, Ваљевске штедионице, хотела „Гранд'' и „Секулић''. 1999. га је у више наврата 

бомбардовала НАТО авијација током бомбардовања СРЈ.  

 

 

https://sr.wikipedia.org/wiki/1855
https://sr.wikipedia.org/wiki/20._%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%90%D0%A2%D0%9E
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%90%D0%A2%D0%9E_%D0%B1%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%9A%D0%B5_%D0%A1%D0%A0%D0%88
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4. Број становника и територијални размештај становништва 

4.1. КРЕТАЊЕ УКУПНОГ БРОЈА СТАНОВНИШТВА  

 

        Становништво представља скуп људи који живи на одређеној територији и 

представља најважнији друштвено-географски елемент који условљава развој привреде и 

насеља. Становништво и његове одлике веома су подложне променама које понекад могу 

бити веома динамичне.  

        Број становника представља скуп људи који живи и ради на одређеном подручју и 

који се временом мења у квантитативном смислу. Ова демографска категорија 

првенствено посматра промене у укупном броју становника на одређеној територији  и у 

одређеном временском периоду. Промена броја становника у демографији се назива 

укупно кретање становништва. Те промене се најбоље утврђују пописом становништва, 

али се може проценити и на друге начине.(Кицошев, Голубовић, 2004). 

         На кретање броја становника, домаћинстава и густине насељености општине Ваљево, 

највише су утицали природни, историјски и економски фактори, али и њен географски 

положај. На основу података из пописа становништва од 1991. до 2011. године, може се 

констатовати да је становништво општине Ваљево захваћено негативним демографским 

процесима. Они се огледају кроз константно опадање броја становника, што је изазвало и 

смањивање опште густине насељености. Број домаћинстава не прати пад броја 

становника, јер је нестајање патријархалних домаћинстава присутно и у овом делу Србије. 

Концентрација становништва усмерена је на урбано подручје, па је изражен процес 

депопулације сеоских насеља општине Ваљево. 

 

https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%88%D1%82%D0%B2%D0%B0
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Табела 3. Упоредни преглед броја становника од 1948. до 2011. године 

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

Србија 6.527.583 6.978.119 7.641.962 8.446.726 9.313.686 7.822.795 7.498.001 7.186.682 

Општина 

Ваљево 
70.459 76.104 81.173 88.267 95.449 98.226 96.761 90.312 

*Извор: РЗС, књига - 20, Упоредни преглед броја становника од 1948. до 2011. Године 

(2014.) 

Табела 4. Индекс промене броја становника у општини Ваљево 

Ланчани Базни 

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

Србија 107,0 109,5 110,5 110,3 84,0 95,8 95,9 110,1 

Ваљево 108,0 106,7 108,7 102,9 101,0 100,2 100,1 140,8 

*Извор: Израчунато на основу табеле 3 

 

График 1. Приказ кретања броја становника у општини Ваљево 
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        На основу пописа рађеног после Другог светског рата па све до пописа из 2011. 

године, може се утврдити да се општина Ваљево популационо увећавала од 1948. до 1991. 

године. Максималан број становника је забележен на попису 1991. године, где је општина 

Ваљево имала 98.226 становника. Осетан пад природног прираштаја се бележи од 1971. 

године. Међутим и поред пада природног прираштаја и јачања миграционих кретања у 

периоду од 1961. до 1971. године број становника Ваљева се повећао. То повећавање броја 

становника се доводи у везу са развојем индустрије, када је велики проценат људи из 

околних места мигрирао у Ваљево у потрази за послом и како би се трајно населио. 

Миграциона кретања су се највише односила на град Ваљево са приградским насељима. У 

ова насеља су осим становништва из других регија, мигрирали и аутохтони становници, 

нарочито из брдско – планинског дела општине Ваљево. Од пописа из 1991. године долази 

до пада броја становника. Тај пад се наставља и данас. Основни разлози смањења броја су 

негативни природни прираштај, лоша економска ситуација и миграције становништва.  

        У односу на територију града у целини, градска урбана зона Ваљева са својим 

приградским насељима бележи знатно интензивнији пораст броја становника. Број 

становника се у периоду 1948. - 2002. године у самом граду Ваљеву повећавао по 

просечној годишњој стопи од 21,8 ‰ (индекс 386,1), у приградским насељима по стопи од 

6,4 ‰ (индекс 142,1), а на целој територији града по стопи од 5,8 ‰ (индекс 137,3). И у 

последњем пописном периоду, иако се становништво града бројчано смањило, градска 

зона и приградска насеља бележе пораст (просечна годишња стопа раста у граду 3,1‰ и 

3,3‰ у приградским насељима). Наиме, у градском насељу и приградској зони 1948. 

године је живело око 32% становништва града, 1971. године око 55%, а 2002. године 73%. 

По последњем попису из 2011. године, подручје које покрива град Ваљево има 90.312 

становника са стопом наталитета од 8,1%.  
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Табела 5. Упоредни преглед броја градског и сеоског становништва по поисима од 1948. до 2011. 

године у општини Ваљево 

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

Градско 15.869 21.208 28.519 39.850 50.286 59.146 61.270 59.073 

Сеоско 54.590 54.896 52.654 48.417 45.163 39.080 35.491 31.239 

% 

Градско 22,5 27,9 35,1 45,2 52,7 60,2 63,3 65,4 

Сеоско 77,5 72,1 64,9 54,8 47,3 39,8 36,7 34,6 

*Извор: РЗС,Књига – 20, Упоредни преглед броја становника од 1948. до 2011. године, 

(2014) 

 

График 2. Упоредни преглед градског и сеоског становништва по пописима од 1948. до 

2011. године. 
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Табела 6. Индекс промене броја градског и сеоског становништва у општини Ваљево 

Ланчани  Базни  

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

Град 133,6 134,5 139,7 126,2 117,6 103,6 96,4 372,3 

Село  100,6 95,9 91,9 93,3 86,5 90,8 88,1 57,2 

*Извор: Израчунато на основу табеле 5 

        Из табеле промене броја сеоског и градског становништва можемо закључити да је 

број градског становништва константно растао од пописа 1948. године када је износио 

15.869 лица и достигао је свој максимум 2002. године када је градско становништво 

бројало 61.270 лица. То значи повећање градског становништва у посматраном периоду за 

око четири пута. На последњем попису 2011. године је примећен пад броја градског 

становништва. Анализирајући табелу сеоског становништва у општини Ваљево видимо да 

се за разлику од градског број сеоског становништва кретао у супротном смеру, односно 

смањивао се. Максимум сеоског становништва је достигнут на попису 1953. (54.896) док 

је минимум забележен на попису из 2011. године. Због лоше демографске ситуације у 

општини у будућности се очекује пад броја сеоског и градског становништва с тим што ће 

пад код сеоског становништва бити изразитији пре свега због депопулације сеоских 

насеља и што у њима живи старо становништво. 

        Иако је број сеоског и градског становништва у паду, расте проценат градског у 

односу на сеоско становништво. Главни разлог је што је удео старог становништва на селу 

знатно већи од зрелог и младог становништва. На тај начин не долази до његовог 

обнављања, стопа морталитета је много већа од наталитета, миграције су и даље присутне 

па због тога долази до бржег одумирања села у односу на градове. 

 

  



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

2016 

 

25 

 

4.2. РАЗМЕШТАЈ СТАНОВНИШТВА И ПРОМЕНЕ У ГУСТИНИ  

НАСЕЉЕНОСТИ 

 

        Размештај становништва показује степен концентрације и дисперзије становништва 

на неком простору. На његов размештај утичу бројни фактори а најзначајнији су 

географски, економски, биолошко-медицински, друштвено-историјски и демографски 

фактори. 

        Главни показатељи насељености одређеног подручја су број становника и  густина 

насељености. Број становника је статистичка мера људских заједница. Он се најбоље 

утврђује пописом становништва, али се може проценити и на друге начине, док густина 

насељености представља количник између становништва које живи на одређеној 

територији и повшине те исте територије у km2. Она се изражава бројем становника на 

један километар квадратни, односно на хектар када је реч о насељима или густо 

насељеним пољопривредним пределима. 

        Према густини насељености становништва постоје четири групе земаља (територија). 

Њихова класификација је извршена у односу на средњу густину Земље која износи око 43 

ст/ km2. То су: 

1. ретко насељени предели са густином становништва до 15 ст/ km2, 

2. средње насељени предели са густином од 16 до 75 ст/ km2, 

3. густо насељени предели са густином становништва од 76 до 150 ст/ km2, 

4. пренасељени предели са густином становништва преко 151 ст/ km2. (Кицошев, 

Голубовић, 2004). 

 

https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%88%D1%82%D0%B2%D0%B0
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Табела 7. Густина насељености општине Ваљево у периоду од 1948. до 2011. године 

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

Република 

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

Општина 

Ваљево 
77,8 84,1 89,7 97,5 105,5 108,5 106,9 99,8 

*Извор: Израчунато на основу табеле бр.3 

        Из горње табеле се види да је у општини Ваљево уочљив пораст густине 

становништва. Најмања густина насељености је била на првом послератном попису 1948. 

године и износила је 77,8 ст/ km2. Након тога се густина становништва у општини 

повећавала пре свега због природног прираштаја и миграција становништва из околних 

општина у Ваљево чији је он центар. Пораст густине становништва је ишао до 1991. 

године, на том попису је забележена и највећа густина становништва у општини (108,5 ст/ 

km2) да би на наредним пописима уследио осетнији пад. На попису рађеном 2011. године 

густина становништва је износила 99,8 ст/ km2  што је  за око 10 ст/ km2 у односу на попис 

из 1991. године. Тренд смањења густине становништва се и данас наставља а као главне 

разлоге наводимо негативни природни прираштај и емигрирање становништва из општине 

Ваљево у иностранство и веће градске центре у Србији. 

        Као што смо навели општа густина насељености у Општини Ваљево је 99,8 ст/ km2. 

То је доста више од опште густине насељености Републике Србије која износи 81,3 ст/ km2 

и према наведеној класификацији спада у густо насељене пределе. Највећу густину има 

град Ваљево док је најмања густина забележена у брдско-планинском делу општине. 
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5. Природно кретање становништва 

 

        Природно кретање становништва представља промену укупног бороја становника на 

одређеној територији и долази као резултат  деловања природних (рађање и умирање 

становништва) и друштвених процеса (исељавање и усељавање становништва). Главне 

одреднице природног кретања становништва су рађање (наталитет), умирање 

(морталитет), плодност (фертилитет) и живост (виталитет). Разлика између рађања и 

умирања представља природни прираштај или пад неке популације. (Кицошев С., 

Голубовић П., 2004). 

        Природно кретање становништва временом узрокује многе промене код бројности и 

структура неке популације. Те промене могу да ублаже или потпуно да потисну миграције 

становништва и други спољни фактори (ратови, епидемије, природне катастрофе). 

 

5.1. НАТАЛИТЕТ 

 

        Наталитет представља позитивну компоненту природног кретања становништва која 

доводи до пораста бројности неке популације на одређеној територији. Означава број 

живорођене деце на 1.000 становника у једној години и изражава се у промилима (‰). 

Фактори који посредно или непосредно утичу на ниво наталитета се могу сврстати у три 

велике групе: 

  1. Биолошке: фекондитет, стерилитет, полна и старосна структура, просечна старост 

приликом склапања брака... 

  2. Социо-економске: степен економског развоја, ниво индустријализације, деаграризације 

и урбанизације, услови за формирање нових породица.   
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   3. Психолошке: страх од порођаја, осећај способности за рађање, осећај сигурности или 

несигурности, личне амбиције у животу.. 

Наталитет према годишњој стопи у светским мерама може бити: 

     1. висок ( више од 25 ‰ ) 

     2. средњи ( 15 – 25 ‰ ) 

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

Табела 8. Упоредни приказ стопе наталитета у општини Ваљево на пописима од 1961. 

до 2011. године 

Година 1961. 1971. 1981. 1991. 2002. 2011. 2014. 

Р. Србија 20,4 17,9 16,3 14,6 10,4 9,0 9,3 

Колубарски 

округ 
17,0 12,4 11,0 10,7 9,3 8,0 7,9 

Општина 

Ваљево 
17,7 13,2 11,5 11,0 9,7 8,1 8,7 

*Извор: РЗС, Витални догађаји у Р. Србији; Природно кретање становништва у Р. 

Србији (2012) 

 

 

 

 

 

График 3. Приказ стопе наталитета у општини Ваљево од 1961. до 2011. године 
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        Општина Ваљево као и цели Колубарски округ спадају у групу екстремно ниског 

наталитета. Највећи наталитет је забележен на попису 1961. Те године стопа наталитета је 

износила 17,7 ‰, то значи да је наталитет био на средњем нивоу. На попису 1971. године 

наталитет локалног становништва је прешао са средњег на низак ниво (мањи од 15 ‰). 

Након тога следи константан пад у свим наредним пописима наталитета, у просеку за 2 ‰ 

по попису. Данас наталитет у општини износи 7,9 ‰ и има тенденцију даљег смањивања у 

наредним годинама што ће се наравно директно одразити на смањење броја становника 

јер са таквом стопом наталитета нема обнављања популације. 

Табела 9. Број живорођене деце на територији Колубарског округа и општине Ваљево од 

1961. до 2014. год. 

Година 1961. 1971. 1981. 1991. 2002. 2011. 2014. 

Колубарски 

округ 
3.450 2.510 2.253 2.153 1.788 1.388 1.349 

Општина 

Ваљево 
1.437 1.168 1.095 1.082 943 728 769 

*Извор: РЗС, Витални догађаји у Р. Србији; Природно кретање становништва у Р. 

Србији од 1961. до 2011. године (2012) 

          На основу табеле број 9 се може закључити да број живорођене деце у Општини 

Ваљево такође бележи костантан пад. Највећи број живорођене деце је забележен на 

попису 1961. године када се родило 1.437 детета. 2002. године се први пут број 

живорођене деце спустио испод 1.000. У периоду од 1961. до 2011. године број 

живорођене деце се смањио за око 50 % однсно са 1.437 на 728 живорођене деце. Међутим 

гледајући Колубарски округ, пад је израженији јер се 2014. године родило 2.101 дете мање 

у односу на попис 1961. године.  Према подацима из 2014. године у општини Ваљево је 

примећен мали пораст живорођене деце.  
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5.2. МОРТАЛИТЕТ 

 

        Морталитет становништва представља негативну компоненту природног кретања 

становништва која доводи до смањивања бројности популације на једној територији као и 

резултат деловања биолошких процеса (старење) али и друштвено-економских фактора 

(рат, епидемије). Он означава број умрлих на 1.000 становника у једној години и изражава 

се у промилима (‰). 

        Као и код наталитета, на ниво морталитета утиче читав комплекс различитих 

биолошких, социо-економских и психолошких фактора. Друштвене околности имају 

много већи утицај на висину морталитета него што је то случај код наталитета. Промене 

код морталитета становништва директно и индиректно утичу на полну, старосну и неке 

друге структуре. Поготово велики утицај имају на социо-економску структуру 

становништва, што има велики значај за укупан привредни развој једне државе.(Кицошев, 

Голубовић, 2004). 

Табела 10. Кретање броја умрлих у Колубарском округу и општини Ваљево од 1961. до 

2014. године 

Година 1961. 1971. 1981. 1991. 2002. 2011. 2014. 

Колубарски 

округ 
1.667 1.885 2.274 2.488 2.759 2.803 2.676 

Општина Ваљево 620 692 911 1094 1204 1259 1306 

*Извор: РЗС, Витални догађаји у Р. Србији; Природно кретање становништва у Р. 

Србији од 1961. до 2011. године (2012) 

 

 



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

2016 

 

31 

 

Табела 11. Приказ стопе морталитета од 1961. до 2014. године 

Година 1961. 1971. 1981. 1991. 2002. 2011. 2014. 

Република Србија 9,1 9,0 9,4 10,0 13,7 14,2 14,2 

Колубарски округ 8,2 9,3 11,1 12,4 14,4 15,7 15,7 

Општина Ваљево 7,6 7,8 9,5 11,1 12,4 13,9 14,7 

*Извор: РЗС, Природно кретање становништва у Р. Србији од 1961. до 2011. год. (2012) 

 

 

График 4. Приказ стопе морталитета од 1961. до 2014. године  

*Извор: Израчунато на основу табеле бр. 11 

          На основу података из табеле видимо да је стопа морталитета у општини Ваљево 

расла од 1961. до 2011. године и данас има тенденцију даљег раста. Најмања стопа 

морталитета становништва је забележена 1961. године и износила је 7,6 ‰ и била је 

знатно нижа од стопе морталитета на окружном и републичком нивоу. На последњем 

попису је износила 13,7 ‰ што представља повећање близу 50 % у односу на први попис. 

Негативно кретање становништва је директна последица лоше демографске слике у 

општини као и у целој држави. Све већи проценат старог становништва и последице 

бомбардовања Србије 1999. године представљају главне разлоге повећања стопе 

морталитета.  
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        Један од главних показатеља смртности становништва, али и достигнутог нивоа 

животног стандарда и нивоа здравствене заштите је смрт одојчади. У демографској 

статистици се под одојчетом сматра дете старо до 364 дана након рођења. У анализи 

смртности одојчади разликујемо три хронолошка стадијума: 

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

     2. неонатални – од 7. дана до 28. дана после рођења 

     3. постенонатални – смртност од 28. дана после порођаја до навршене прве године 

живота. ( Кицошев, Голубовић, 2004 ). 

Табела 12. Кретање смртности одојчади и стопа смртности одојчади у општини 

Ваљево од 1961. до 2011. године 

Година 1961. 1971. 1981. 1991. 2002. 2011. 2014. 

Умрла 

одојчад 
75 45 22 18 18 9 4 

Стопа 

смртности 

одојчади 

52,2 38,2 20,1 16,6 19,1 12,1 5,2 

*Извор: РЗС, Витални догађаји у Р. Србији; Природно кретање становништва у Р. Србији 

од 1961. до 2011. године (2012) 

          На основу података из горње табеле лако је закључити да вредност стопе смртности 

одојчади непрекидно опада током читавог посматраног периода. Основни разлози за 

смањење смртности су достигнути ниво здравствене заштите, хигијене и уопште животног 

стандарда становништва. 
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5.3. ПРИРОДНИ ПРИРАШТАЈ 

 

          Природни прираштај по дефиницији представља промену броја јединки неке 

популације по једници времена. Он изражава разлику између рађања (наталитет) и 

умирања (морталитет) у оквиру једне популације.  Може бити позитиван, негативан и 

нулти. Позитиван природни прираштај се јавља код становништва које има већу стопу 

наталитета од морталитета. На тај начин долази до природног увећања популације. 

Негативни природни прираштај се јавља када је умирање код неког становништва веће од 

рађања и тада долази до природног пада, док нулти природни прираштај представља 

стагнацију броја станоника на одређеној територији јер су стопе рађања и умирања 

изједначене. 

Постоје четири типа природног прираштаја: 

     1. врло висок – преко 20 ‰  

     2. висок – 15 – 19 ‰  

     3. умерен – 5 – 14 ‰ 

    4. низак – испод 5 ‰ ( Кицошев, Голубовић, 2004 ). 

 

Табела 13. Природни прираштај у општини Ваљево од 1961. до 2011. године 

Година 1961. 1971. 1981. 1991. 2002. 2011. 2014. 

Колубарски 

округ 
1.783 625 -21 -335 -971 -1.415 -1.327 

Општина Ваљево 817 476 184 -12 -261 -531 -537 

*Извор: РЗС, Витални догађаји у Р. Србији; Природно кретање становништва у Р. 

Србији од 1961. до 2011. године (2012) 
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Табела 14. Стопа природног прираштаја у општини Ваљево од 1961. до 2011. године, 

изражена у промилима ( ‰ ) 

Година 1961. 1971. 1981. 1991. 2002. 2011. 2014. 

Колубарски 

округ 
8,8 3,1 -0,1 -1,7 -5,1 -7,9 -7,8 

Општина 

Ваљево 
10,1 5,4 2,0 -0,1 -2,7 -5,8 -6,0 

*Извор: РЗС, Витални догађаји у Р. Србији; Природно кретање становништва у Р. 

Србији од 1961. до 2011. године (2012) 

 

 

 

 

 

 

График 5. Приказ стопе природног прираштаја у периоду од 1961. до 2011. године 

         Из приложених табела видимо да општина Ваљево данас има негативни природни 

прираштај са тенденцијом даљег смањивања популације у наредном периоду. Највећи 

природни прираштај забележен је на попису 1961. год., износио је 10,1 ‰ и припадао је 

умереном типу природног прираштаја. Велики пад природног прираштаја је видљив на 

наредном попису (1971. год.), међутим и тада је био позитиван (5,4 ‰). Природни пад 

односно негативни природни прираштај у општини Ваљево се бележи од 1991. године. Од 

те године па све до данас у општини као и у читавом Колубарском округу број становника 

је све мањи. Само 2011. године општина се бројчано смањила за 531 становника и имала је 

природни пад популације од -5,8 ‰.  
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6. Нупцијалитет и диворцијалитет 

 

        Брак представља друштвено признату и одобрену емотивно-полну и друштвену 

заједницу између две особе супротног пола ради стварања новог живота, док у најширем 

смислу брак представља везу између лица различитих полова ради заједничког живота и 

стицања потомства. На тај начин брак представља основу за формирање породице, а 

породица представља основу друштва. Нупцијалитет и диворцијалитет представљају 

битан фактор природног кретања становништва јер се највећи део процеса репродукције 

одвија унутар брачних заједница.(Кицошев С., Голубовић П., 2004.) 

Становништво се према брачном стању може поделити у четири велике групе: 

1. непородично (неожењени и неудате), 

2. породични (ожењени и удате), 

3. разведени и   

4. удовци и удовице.(Марјановић М., Марков С., 1998.) 

        Јохан Хајнал је проучавао брачне везе у Европи и 1965. године је установио три 

основна типа: Западноевропски - простире се западно од линије Трст-Санкт Петербург у 

северозападној Европи. 2) Неевропски - типичан је за традиционално друштво Азије и 

Африке.3) Источноевропски - обухвата Источну Европу, Северну Америку, Латинску 

Америку и европско становништво Океаније. Чини прелазни облик брачности између 

претходна два модела (Ђурђев Б., 1998). 

        Приликом проучавања брачности веома је важна анализа старости супружника јер је 

у првим годинама брака процес репродукције најинтензивнији, али исто тако се врши 

анализа према разним карактеристикама супружника као што је раније брачно стање, брак 

по реду, етничка или верска припадност, миграционе и ране социо-економске 

карактериситке. 
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Табела 15. Брачна структура становништва општине Ваљево у периоду од 1991. до 

2014. године 

Општина 

Ваљево 
1991. 1995. 1999. 2002. 2005. 2008. 2011. 2014. 

Закључени 

бракови 
589 548 481 553 490 460 444 428 

Разведени 

бракови 
50 77 45 35 51 38 36 25 

Стопа 

нупцијалитета 
6,0 5,5 4,9 5,7 5,14 4,91 4,8 4,80 

Стопа 

диворцијалитета 
0,52 0,8 0,5 0,8 0,53 0,41 0,39 0,30 

*Извор: РЗС, Закључени и разведени бракови у Р. Србији од 1991. до 2014. 

        Из података у табели 15 можемо видети да је од 1991. до 2002. године број 

закључених бракова варирао, односно стално се повећавао и смаљивао док се од пописа 

рађеног 2002. године број закључених бракова континуирано смањује. Те године је било 

553 склопљена брака да би подаци о закљученим браковима у 2014. години показали да је 

те године закључено свега 428 брака. То је најмањи број закључених бракова у Општини 

Ваљево у последњих пола века. Наравно ово смањивање се негативно одражава и на 

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

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

истом периоду посебно се истиче 1995. година  када је број развода био највећи и износио 

је 77. На наредним пописима се запажа пад у броју разведених бракова, нарочито од 2005. 

године. Број разведених бракова је био најмањи у 2014. години и износио је 25 развода. 

Оно што се на крају може закључити јесте да је да се број закључених и разведених 

бракова смањује. 
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7. Миграције 

 

           Миграције представљају кретање људи из једног места у друго с циљем привремене 

или трајне промене места боравка. Произилазе из потребе људи за променом начина 

живота и социјално-економског статуса. Оне могу да доведу до пораста или пада броја 

становника на неком простору, али такође утичу и на природни прираштај и структуру 

становништва. Имају двојни ефекат јер истовремено утичу на демографско стање старог 

подручја а потом и на демографско стање у новодосељеном подручју. 

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

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

место досељења, ново пребивалиште или садашње место боравка. 

         Четири критеријума селективности становништва склоног мигрирању су према 

старости, полу, брачности и фертилитету, према занимању и школској спреми. Дакле 

мигранте углавном чини млађе становништво (20.– 40. година) односно млађи неожењени 

и неудати мушкарци и жене или парови без деце. У зависности от типа посла и раздаљине 

постоје разлике у миграцијама према полу. На мањим удаљеностима у оквиру миграната 

већи удео имају жене. (Кицошев, Голубовић, 2004). 

          Класификација свих миграција у светској пракси се врши на основу пет 

критеријума: 

1. према времену трајања (коначне и привремене) 

2. према мотиву (економске, политичке, здравствене и индивидуално-психолошке) 

3. према добровољности (добровољне и присилне) 

4. према организованости (организоване и неорганизоване) 

5. према државним границама (унутрашње и спољашње) 
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Табела 16. Број досељеника по временским периодима у општини Ваљево од 1961.-

2011.године 

 Број 

Удео у 

укупном бр. 

досељеника у 

граду (%) 

Удео у 

укупном бр. ст. 

у граду   (%) 

Укупан број становника 90.312 / 100 

Од рођења станује у истом месту 52.815 / 58,48 

Д
о
се

њ
ен

и
ц

и
 

Укупно 37.497 100 41,52 

1980 и раније 19.719 52,59 21,83 

1981 - 1985 2.943 7,85 3,26 

1986 – 1990 2.780 7,41 3,08 

1991 – 1995 3.365 8,97 3,73 

1996 – 2000 2.578 6,88 2,85 

2001 - 2005 2.068 5,52 2,29 

2006 и касније 3.181 8,48 3,52 

непознато 863 2,30 0,96 

*Извор: Профил града Ваљева, 2011. година (www.valjevo.rs) 

        У периоду после Другог светског рата у складу са новонасталим друштвеним 

односима те економским и социјалним развојем општину Ваљево карактерише интензиван 

пораст становништва. У ову општину се од 1961. до 2011. године доселило 37.497 

становника што представља 41,52 % укупне популације општине Ваљево. То је и једина 

општина колубарског округа која је имала изразит популациони пораст и постала видно 

диференцирана зона концентрације становништва. 

        Утицај природне и миграционе компоненте на укупан пораст становништва овог 

простора значајно се мењао током појединих међупописних периода. Учешће природног 

прираштаја у порасту популације за временски период 1961-1971. године износило је 

82,32%, а миграциони салдо 17,68%. Већ у наредном десетогодишњем периоду 

миграциони салдо учествовао је са 29,49% у порасту становништва, што је било у спрези 

са развојем привреде и јачањем процеса урбанизације који је привлачио радно и за 

репродукцију способно становништво. У току 1981-1991. смањује се пораст становништва 

у односу на претходне периоде, а такође и природни прираштај и миграциони салдо. На 
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последња два пописа забележен је нагативан природни прираштај и миграциони салдо је 

доста мањи у односу на претходне деценије. Мигранте углавом чини домаће 

становништво које мигрира из околних села у град Ваљево као и дневни мигранти који 

путују сваког дана због посла и школе. У полној структури дневних миграната – радника 

доминирају мушкарци како у граду Ваљеву тако и у осталим насељима. 

Табела 17. Структура досељеника према подручју са којег су досељени од 1961. до 2011. 

године 

 Град 
Број досељеника у 

граду ( % ) 

Досељеници – укупно 37.497 100 

Досељеници из 

Србије – укупно 32.517 86,72 

Из другог насеља исте општине 14.533 38,76 

Из друге општине исте области 7.642 20,38 

Из друге области 10.342 27,58 

Из бивших СФРЈ република 4.177 11,14 

Из других земаља 799 2,13 

Непознато 4 0,01 

 *Извор: Попис становништва, домаћинстава и станова 2002, књига 8, 

Миграциона обележја, подаци по насељима, Београд 

        Структура досељеника у општини нам указује да су досељеници већим делом дошли 

из других општина и области у Србије (86,72%), а мањи проценат чини становништво 

досељено из бивших СФРЈ република и других држава (13,27%). 

       Када је реч о дневној миграцији током 2011. године, учешће дневних миграната-

ученика у укупном броју анкетним упитником обухваћених ученика износи 22,60 % тј. 

нешто мање од 1/4 анкетираних. Од укупног броја ученика дневних миграната 28 је 

мушког пола, а 83 женског. То је готово три пута више женске популације у односу на 

мушку. И код аутохтоних ученика више је женских него мушких, али је полна структура 

уравнотеженија. Анализа праваца дневних миграција указује на доминантно учешће 

миграната на нивоу општине Ваљево у односу на друга насељена места у Колубарском 

округу.  
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8. Структуре становништва 

 

          Структура становништва подразумева поделу становништва по одређеним 

карактеристикама – полу, раси, вери, образовању, економској активности. У зависности од 

различитих карактеристика постоје три групе структура. Демографска структура се 

односи на разлике према полу, старости и породичном стању. Насеобинска структура се 

односи на распоред становништва према типу насеља. Културна која се односи на 

етничку, лингвистичку, религијску, образовну...Оне произилазе из природног и 

механичког кретања становништва али исто тако и директно утиче на њих. 

        У пракси се срећу  и користе многобројне поделе становништва према структури, 

међутим према основним обележјима становништва могу се издвојити четири велике 

групе структура: (Кицошев, Голубовић, 2004). 

1. биолошке структуре 

2. економске структуре 

3. образовне структуре 

4. расна, етничко-верска и лингвистичка структура. 

 

8.1. БИОЛОШКЕ СТРУКТУРЕ 

 

        Биолошке структуре становништва престављају класификацију становништва једне 

земље, града или региона према полу и старости. Полна и старосна структура 

становништва чине најважније и најизучаваније структуре укупног становништва. Њихова 

важност се огледа и у томе што се приликом проучавања осталих структура становништва 

врши анализа према полу и старости. 
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8.1.1. ПОЛНА СТРУКТУРА 

 

        Полна структура спада у биолошку структуру и представља однос броја мушког и 

женског становништва у укупној популацији. Разлика између броја мушкараца и жена 

настаје већ приликом рађања. Просечно се на 100 девојчица рађа 104-107 дечака али се тај 

однос брзо уравнотежи због већег морталитета мушке деце. Полна структура директно 

зависи од наталитета, морталитета, полне структуре живорођене деце, диференцијалне 

смртности према полу, миграционих кретања и од  неких других спољних утицаја нпр. 

ратова. ( Кицошев, Голубовић, 2004 ). 

        Приликом анализе полне структуре становништва користе се проценти мушког, 

односно женског у поређењу са укупним становништвом. Коефицијенти маскулинитета и 

показатељи полне структуре посебно се израчунавају за поједине старосне групе, за 

контингенте становништва који се диференцирају према различитим обележјима. 

        Најзначајнији узрок несразмере у полној структури јесу ратови. У првим годинама 

Другог светског рата у Европи је било 52% жена и 48% мушкараца. 

Табела 18. Становништво према полу на територији општине Ваљево од 1971.до 2011. 

Година Укупно Мушко % Женско % 

1971 88.267 43.580 49.4 44.687 50.6 

1991 98.226 48.481 49.3 49.745 50.7 

2011 90.312 44.148 48.8 46.164 51.1 

*Извор: РЗС, Књига -2, Становништво према полу и старости, 1971.-2011. 

        На основу података из табеле видимо да је број мушкараца у посматраним периодима 

увек био мањи од броја жена. Највећи удео мушког становништва је забележен на попису 

1991. године и износио је 49.8 % док је удео жена био тада најмањи са 50.2 %. На 

последњем попису 2011. удео мушкараца је био најмањи и износио је 48.8 % а удео жена 
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је исте године био највећи и износио је 51.2 % тако да закључујемо да је полна структура 

становништва је на страни жена, у свим старосним групама, осим у категоријама 

најмлађег становништва (0-19 година), где је тај однос на страни мушкараца (51.6%). 

Охрабрује податак да се све више породица, у последње две године, тамо где су оба 

родитеља запослена, одлучују за друго, треће, па чак и четврто дете, што ранијих година 

није био случај. Такође из табеле закључујемо да је број становника града Ваљева од 1991. 

године у константном паду.  

 

8.1.2. СТАРОСНА СТРУКТУРА 

 

        Старосна структура становништва је једна од најважнијих демографских структура. 

Њена анализа је основ за сва друга демографска изучавања. У старосној структури 

становништва долази до изражаја демографски развитак дате популације у току дужег 

раздобља. Старосну структуру можемо користити у анализи смртности и фертилитета 

станонвиштва, у испитивању миграција али и приликом проучавања свих демографских 

структура. (Кицошев, Голубовић, 2004) 

        На промене старосне структуре утичу бројни фактори, а као основни се издвајају  

наталитет, морталите, миграције и неке екстремне околности (ратови, природне 

катастрофе, епидемије...). Наталитет има највећи утицај на промене старосне структуре јер 

ако нека земља има низак наталитет то значи да популација те земље стари и да ће удео 

младог становништва у укупној структури бити све мањи. Ове промене  најчешће се 

јављају код развијених и земаља у развоју. Морталитет има знатно мањи утицај на 

промене структуре становништва. Он може чак да доведе до подмлађивања становништва 

ако је израженији код старије популације јер код одојчади, деце и омладине морталитет 

највише опада. Миграциона кретања највише су показала да врше највеће промене у 

старосној структури код становништва великих градова и приградских насеља јер 

привлаче пре свега млађе становништво а исто тако утичу и на промену старосне 
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структуре у местима одакле ти мигранти долазе јер тамо поред смањења броја становника 

остаје старије становништво. Ратови, епидемије, природне катастрофе доводе до најјачих 

поремећаја у старосној структури јер директно утичу на физичке губитке становништва, 

смањење наталитета, исељавање становништва... (Кицошев С., Голубовић П., 2004) 

         Старосна структура је у вези са репродуктивном и радном способношћу 

становништва. У првом случају становништво се дели на три поколења:  

1. деца (до 14 година),  

2. родитељи (15-45 година)  

3. бабе и деде (преко 50 година),  

        У другом случају, становништво се према радној способности дели на: 

1. Младо издржавано становништво (до 16 година),  

2. Радно способно (од 16 до 55-65 година) и  

3. Старо становништво (преко 55 и 65 година). 

        Старосна структура зависи од природног и миграционог кретања становништва. 

Висок наталитет узрокује већи удео младих покољења. Низак морталитет и низак 

наталитет утиче на повећање удела старијих генерација. Очигледну слику о расподели 

становништва по полу и узрасту у појединим земљама даје полно-старосна пирамида. 

Постоје три основна типа старосно-полне пирамиде становништва: 

   1. Експанзивни или прогресивни тип, троугласти тип са широком базом, означава висок 

удео младог, средњи удео зрелог и мали удео старог становништва. такву пирамиду имају 

Африка, Азија и Латинска Америка.  

   2. Стационарни тип – звонаста пирамида са уском основом и врхом указује на низак 

наталитет и морталитет и висок удео зрелог становништва.  
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    3. Конструктивни тип пирамида са уском базом означава мали удео младог и висок удео 

зрелог и старог становништва. У ту групу спадају већина европскох земаља, САД, Канада, 

Аустралија, Канада, Јапан. (Кицошев, Голубовић, 2004.). 

Табела 19. Становништво по контигентима старости на пописима од 1981. до 2011. год. 

 

Год. 

Укупно 

становништво 

0 - 19 20 - 39 40 - 59 60 и више 

број % број % број % број % 

1971. 88.267 27.624 31.3 27.614 31.3 20.884 23.6 11.595 13.1 

1981. 95.449 25.294 26.5 28.951 30.3 29.014 30.4 11.761 12.3 

1991. 98.226 24.611 25.0 29.315 29.8 26.347 26.8 17.394 17.7 

2002. 96.761 21.867 22.6 27.673 28.6 29.415 30.4 17.707 18.3 

2011. 90.312 16.473 18.24 23.358 25.8 28.054 31.0 22.427 24.8 

*Извор: РЗС, Књига -2, Становништво према полу и старости, од 1971. до 2011. 

        Из табеле најпре можемо закључити пад у укупном броју становништва у општини 

Ваљево од пописа који је рађен 1991. године. Анализирајући становништво по 

контигентима старости, у првој групи која обухвата становништво до 19 година је 

приметан осетан  пад становништва односно ова група има највећи пад у броју 

становника. 1981. године у општини Ваљево је живело 27.624 лица млађа од 20 година док 

на последњем попису тај број износи свега 16.473 становника. У групи од 20 – 39 година 

број становника се такође смањује. На попису рађеном 1971. године број становника је 

износио 27.614 док на попису 2011. године он износи 23.358. Пад у броју становника од 20 

– 39 година је мањи у односу на пад код најмлађег становништва али се  може закњучити 

да се број младог и становништва средње доби константно смањује. Становништво од 40 – 

59 година  у последњих неколико деценија не мења битно свој број и обухвата скоро на 

свим пописима око 30 % становништва, међутим очекује се пораст ове групе 

становништва у будућности  због смањивања младог становништва и старења укупне 

популације у општини. Последња група која обухвата становништво преко 60 година и то 
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је једини старосни контигент код којег се број становника константно повећава. На попису 

1971. године у Општини Ваљево је било 11.595 лица старија од 60 година док на 

последњем попису 2011. год. видимо да се број старог становништва удвостручио у 

односу на попис из 1971. и сада броји 22.427 лица старија од 60 година. Претпоставља се 

да ће се у будућности број старог становништва перманентно повећавати због лоше 

демографске ситуације у општини.   

 

 

 

График 6. Графички приказ становништва по контигентима старости за 1971. годину 

*Извор: РЗС, Попис 1971. Године 
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График 7. Графички приказ становништва по контигентима старости за 2011. годину 

*Извор: РЗС, Попис 2011. године 

        На основу графикона 6 и 7 јасно се види да се старост становништва Општине 

Ваљево повећавала у посматраним пописним годинама. Графикон број 4 показује доста 

висок удео популације у категорији 15-19 година, као и висок удео становника између 35 и 

45 година. Висок удео становника у категодији 35-39 последица је послератног високог 

природног прираштаја. Иста ова категорија у каснијим пописима чини становништво 

старо 50 и више година, те се у наредним пописним годинама примећује значајно 

проширење врха старосне пирамиде, а због ниског природног прираштаја основа старосне 

пирамиде је све ужа. На старосној пирамиди за 2011. годину јасно се запажа изузетно уска 
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5-9 година износи само 4,6%. Супротно овоме врх пирамиде је знатно проширен где се 

јасно уочава да категорија 75 и више година има удео код мушкараца 7,6%, а код жена чак 

10,5%. Овоме у прилог иде и чињеница да је просечна старост становника у Колубарском 

округу 2011. године износила чак 43,4 године. 
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Табела 20. Структура становништва по основним контигентима у општини Ваљево  

 

1971. 2002. 2011. 

Број 

становника 
% 

Број 

становника 
% 

Број 

становника 
% 

Предшколски 

узраст 
7.541 8.5 6.000 6.2 5.424 6.0 

Школски 

узраст 7 -14 г. 
12.203 13.8 8.532 8.8 6.868 7.6 

Радни 

контигент 15 – 

64 г. 

61.114 69.0 65.512 67.7 61.781 68.5 

Становништво 

преко 65 г. 
7.409 8.4 16.142 16.7 16.239 17.9 

Жене у 

фертилном 

периоду 15 – 

49 

25.307 28.6 24.249 25.1 21.339 23.6 

укупно 88.527 100 96.761 100 90.312 100 

 

  *Извор: Профил града Ваљева, 2011.(www.valjevo.rs)  

        На попису 2011. године процентуални удео становништва предшколског и школског 

узраста у односу на укупан број становника је мањи, док је проценат учешћа радно 

способног становништва исти у односу на попис из 2002. године, с тим што је у 

апсолутном износу тај број мањи за преко 3.600 становника. Предшколски и школски 

контигент (0-14 година) показује значајно опадање. По попису 1971. године овом 

контигенту припадало је 21,90 % становника, године 1991. свега 18,3 %, док 2002. је 

износио 15% а 2011. године удео се смањио на само 13,6 %.  

        Фертилни контигент који чине жене старости од 15 до 49 година такође показује 

опадање. Обим рађања је у директној зависности од женског фертилног становништва и 

жена у оптималном репродуктивном периоду, те је врло значајан због будућег кретања 

броја становника. По попису 1971. године овом контигенту припадало је 53,9% 

становница, године 1991. свега 44,9%, а 2011. године удео се смањио на само 42,4%. 
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        Радни контигент чине мушкарци између 15 и 64 и жене између 15 и 59 године. 

Поменути контигент показује благи раст у односу на друге код којих је присутно опадање 

удела становника. Године 1971. радни контигент чинио је 69,0%, 2002. год 67.7 % а 2011. 

године 68,52 %. Оваква ситуација је присутна због тога што се јавља изразито опадање 

броја становника млађих од 15 година који не улазе у радни контигент, а повећање броја 

становника у категоријама до 59 и 64 године услед старења становништва.  

Табела 21. Старосни индикатори становништва општине Ваљево, 2011 год. 

 Град Ваљево 
Колубарски 

округ 
Србија 

Просечна старост ( године ) 43,2 43,4 42,2 

Очекивано трајање живота – 

мушкарци 
72,85 72,94 72,22 

Очекивано трајање живота – 

жене 
77,30 77,22 77,29 

Индекс старења2 129,09 105,2 114,32 

* Извор: Књига – 2, Старост и пол, 2011. године 

        У развоју града Ваљева последњих деценија дошло је до промена у старосној и 

полној структури становништва, која глобално посматрајући воде ка повећању броја 

старих лица, у односу на број младих, првенствено у сеоским насељима. Овај тренд 

доводи до појаве великог броја, тзв. „старачких” домаћинстава и одумирања појединих 

села. Просечна старост стновништва на територији града Ваљева је 43,2 године. 

 

 

                                                           

2 Индекс старења представља однос старог ( 60 и више године ) према младом ( 0 – 19 ) становништву 
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8.1.3. СТАДИЈУМИ ДЕМОГРАФСКЕ СТАРОСТИ 

        Да би прегледније уочили регионалне разлике у достигнутој демографској старости, 

посебно становништва мањих територијалних јединица (у овом случају општина), 

становништво је сврстано у различите типове старосне структуре. Извршена је подела на 

стадијуме демографске старости (Пенев, 1995.) сагледавањем вредности пет различитих 

показатеља: просечна старост, удео становништва млађег од 20 година, удео 

становништва млађег од 40 година, удео становништва старог 60 и више година и индекс 

старења као однос удела старих и удела младих.  

        На основу вредности изабраних показатеља све популације се према достигнутој 

демографској старости могу разврстати у седам стадијума, а то су рана демографска 

младост, демографска младост, демографска зрелост, праг демографске старости, 

демографска старост, дубока демографска старост и најдубља демографска старост. 

Табела 22. Критеријуми за одређивање стадијума демографске старости 

Стадијум 

демографске 

старости 

Просечна 

старост 

Млађи од 20 

година ( % ) 

Млађи од 40 

година ( % ) 

Старији од 60 

година 
Индекс старења 

I Рана 

демографска 

младост 

До 20 Више од 58 Више од 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 – 0,5 

V Демографска 

старост 
35 – 40 24 – 30 52 – 58 15 – 20 0,5 – 0,83 

VI Дубока 

демографска 

старост 

40 – 43 20 – 24 45 – 52 20 – 25 0,83 – 1,25 

VII Најдубља 

демографска 

старост 

Више од 43 До 20 До 45 Више од 25 Више од 1,25 

*Извор: Крстић В., 2007 
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        Становништво Србије, према вредностима изабраних показатеља, од популације која 

се половином двадесетог века налазила у демографској зрелости, у 2000. години се нашла 

у стадијуму дубоке демографске старости. Чињеница да је становништво прешло из нижег 

у виши стадијум демографске старости, потврђује ранији закључак о одвијању процеса 

старења, као основној карактеристици промене старосне структуре становништва 

наведених подручја у последњих педесет година.  

Табела 23. Становништво према стадијуму демографске старости у општини Ваљево 

Ваљево 

Индикатор ( критеријум ) Стадијум демографске старости према 

критеријуму Становништво у % Индекс 

старења 0 - 19 0 – 39 60+ 1 2 3 4 1 – 4 

1971. 30,2 60,5 14,8 0,49 IV VI IV IV IV-VI 

1981. 27,0 56,8 14,9 0,55 V IV IV V IV-V 

1991. 25,9 54,6 18,4 0,71 V V V V V 

2002. 22,5 49,5 22,3 0,991 VI VI VI VI VI 

2011. 18,23 44,08 24,83 1,36 VI VI VI VI VI 

*Извор: РЗС, Становништво према полу и старости, Попис становништва од 1971. до 

2011. год 

        Становништво града Ваљева је из стадијума демографске зрелости (трећи стадијум) 

непосредно после Другог светског рата, доспело у стадијум дубоке демографске старости 

(шести стадијум) 2011. године. 

        На основу података из табеле видимо да се од 1971. године број млађих од 20 и 40 

година константно смањивао док је број старијих од 60 година растао. Период после 

пописа 1991. године је период најинтензивнијег старења становништва у Ваљеву. Од тада 

први пут се просечна старост повећала за преко 2 године по попису, а индекс старења за 

преко 20 индексних поена. Овај период карактерише негативан природни прираштај 

(почев од 1989. године) и веома бурна миграциона кретања (имиграције, емиграције) која 
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су различито утицала на бројно стање и структуру становништва. На последњем попису је 

забележено да је по први пут број особа млађих од 19 година мањи од особа старијих од 

60 година, тако да ће у будућности град Ваљево ући у седми стадијум демографске 

старости – најдубља демографска старост. 

Табела 24. Просечна старост становника Ваљева у периоду од 1971. до 2011. 

Ваљево 1971. 1981. 1991. 2002. 2011. 

Просечна 

старост 
33,5 35,8 37,7 40,0 43,2 

*Извор: РЗС, Књига-2, Становништво према полу и старости, 2011. 

        Просечна старост становника у општини 2011. године је износила 43,2 и била је 

нешто виша од републичког просека ( 42,2 год. ). Због негативних демографских промена 

просечна старост се перманентно повећава из године у годину и тај тренд повећања 

старости се очекује и у будућности. Из података у табели видимо да се просечна старост 

становништва повећава за више од 2 године на сваком попису тако да се још сада може 

предвидети да ће на наредном попису просечна старост бити преко 45 година тако да ће 

становништво ући у најдубљу демографску старост. 

 

8.2. СОЦИО – ЕКОНОМСКЕ СТРУКТУРЕ 

 

        У оквиру овог дела рада анализиране су структуре становништва према економској 

активности и према делатности. Поменуте структуре су подложне променама које су 

повезане и са променама у простору. 
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8.2.1. АКТИВНО СТАНОВНИШТВО 

 

        По пописима 1971., 1991., 2002. и 2011. године становништво према економској 

активности сврстано је у три групе: активно становништво, лица са личним приходима и 

издржавано становништво. Активно становништво обухвата лица која обављају неко 

занимање (укључујући и лица која повремено не обављају своје занимање, јер су 

незапослена, испуњавају војну обавезу и слично, а пре тога су обављала активно своје 

занимање) и обезбеђују средства за живот.  

        Лица са личним приходом обухватају лица која не обављају активно занимање, него 

живе од прихода који воде порекло из њиховог ранијег рада (лични и инвалидски 

пензионери и слично), или активности неког члана њихове уже породице (породични 

пензионери). 

        Трећој групи становништва припадају издржавана лица. То су она лица која немају 

сопствених прихода од којих би се издржавали, него их издржавају родитељи, рођаци или 

друга лица, а у ову групу претежно спадају деца, ђаци, студенти, домаћице, старе особе 

без пензије, лица неспособна за рад, незапослени и други (Кицошев, Бубало-Живковић и 

Ивков, 2006). 

Табела 25. Структура становништва према активности 

Попис Укупно 
Активно 

Лица са личним 

приходима 
Издржавано 

Број % Број % Број % 

1971. 88.267 48.556 55.0 2.983 3,38 36.728 41.61 

1991. 98.226 54.810 55,8 8.713 8.87 34.703 35.33 

2002. 96.761 48.237 49.8 17.192 17.77 31.202 32.25 

2011. 90.312 42.896 47.5 19.586 21.68 31.586 34.97 

*Извор: РЗС, Књига 19 – Економски активно становништво које обавља занимање, 2011. 
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        Анализом удела активног становништва на нивоу Колубарског округа може се 

приметити опадање удела активног становништва и пораст броја становника који имају 

лични приход. Удео активног становништва 1971. године био је 55,0%, а 2011. године пао 

је на 47,50%. Ово упућује на закључак да се смањује укупна популација у општини, али и 

да је смањење удела активног становништва последица старења становништва и повећања 

категорије лица са личним приходом (пензионери). У прилог овом иде тврдња да је удео 

становника са личним приходом 1971. године био 3,4%, а по попису 2011. године чак 

21.68 %. Због смањења удела младог становништва, смањује се и удео издржаваног, јер су 

највећи део лица из ове групе ђаци и студенти. Међутим на последњем попису забележен 

је  пораст броја издржаваних лица, у прилог томе иде лоша економска ситуација и велики 

број људи без посла. По попису 1971. године у поменутој категорији било је 36.728 лица 

или 41,6 %, а 2011. године 31.586 лица или 34,97 %. О наведеним закључцима говоре 

графикони 8 и 9. 

График 8. Приказ структуре становништва према активности 1971.године 
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График 9. Приказ структуре становништва према активности 2011. године 

        Ако се посматра стање по општинама у Колубарском округу запажа се исти тренд 

опадања активног становништва и повећања удела лица са личним приходом. Такође, удео 

издржаваних лица се смањио услед смањења броја младог становиштва. У општини 

Ваљево, која је центар округа и у којој је концентрисан значајан део функција, активно 

становништво има негативан тренд. Све ове појаве последица су опште депопулације на 

нивоу Колубарског округа која је праћена негативним природним прираштајем и 

пресељењем становништва. 

 

8.2.2. АКТИВНО СТАНОВНИШТВО ПО ДЕЛАТНОСТИМА 

 

        Током времена, структура привреде неке државе или подручја, мења се у складу са 

привредним развојем исте. Промену привредне структуре прате и демографске промене. 

Помоћу анализе активног становништва према привредним гранама, може се видети 
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утицај који привреда има на економски активан део становништва, а исто тако, промене у 

оквиру ове категорије, могу се узети као јасан показатељ степена привредног развоја на 

некој територији. Основна подела активног становништва према делатности се врши 

према аграрним и неаграрним делатностима, производним и непроизводним. У пракси се 

више примењује подела Колина Кларка на примарне, секундарне и терцијартне 

делатности или секторе. Касније су овој подели додатне и квартарне делатности.(М. 

Фригановић, 1978). 

     - Примарне делатности – односе се на становништво које се бави ратарством, 

сточарством, шумарством, ловом и риболовом. 

     - Секундарне делатности – обухватају становништво које ради у рударству, индустрији, 

грађевинарству и производном занатству. 

     - Терцијарне делатности – обухватају становништво које ради у трговини, 

угоститељству, туризму, услужном занатству, банкарству и слично. 

      -  Квартарне делатности – односе се на лица која раде у школству, здравству, науци, 

култури, одбрани и друго.  

Табела 26 . Структура запослених према делатности од 1971. до 2011. године 

Година  

Примарне 

делатности 

Секундарне 

делатности 

Терцијарне 

делатности 

Квартарне 

делатности 

број % број % број % број % 

1971. 26.091 60.6 8.728 20.3 4.932 11.5 3.261 7.6 

1991. 17.30 36.1 15.711 33.3 9.179 19.5 5171 10.9 

2002. 10.724 28.5 10.215 27.2 9.015 23.9 6.161 16.4 

2011. 9.605 27.0 10.520 29.6 8.154 23.4 7.125 20.0 

*Извор: РЗС, Књига 15 – Делатност, 30. септембар 2011. 
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        На основу података из табеле можемо видети како се кретао број запослених према 

делатности у периоду између 1971. и 2011. године на територији општине Ваљево. 

Уочљив је констанат пад у броју запослених у примарном сектору што се директно доводи 

у везу са смањивањем пољопривредних домаћинстава и изумирања села последњих 

неколико деценија. Број запослених у секундарном сектору је био највиши на попису 

рађеном 1991. године и износио је 15.949 запослених радника, након тога су уследиле 

кризне године које су директно утицале на индустрију како у општини тако и целој земљи. 

Због тога у годинама које су долазиле је  забележен пад у броју запослених у секундарном 

сектору. Терцијарни сектор на последњем попису бележи пад у односу на 2002. годину 

када је број запослених у овом сектору био највећи и бројао је 11.239 запослених. 

Квартарни сектор је једини сектор који из године у годину има константан раст и очекује 

се да ће у будућности број запослених у овим делатностима изједначити са осталим 

секторима.  

8.2.3. ШКОЛСКА СПРЕМА 

 

        Школска спрема један је од показатеља општег развоја неког региона, јер добра 

квалификациона структура становништва један је од најзначајнијих фактора који 

доприносе бржем развоју привредних и непривредних функција. Подаци о школској 

спреми односе се на врсту школе чијим је завршавањем лице стекло највиши степен 

образовања.  

        Услед разлика у методологији појединих пописа, а ради лакше анализе ових података, 

издвојене су следеће категорије код анализираних пописа: без школске спреме, непотпуно 

основно образовање, основно образовање, средње образовање, више и високо образовање 

и категорија непознато. Подаци у табели испод илуструју колико просторни развој 

подручја утиче на школску спрему становништва. 
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        У Ваљеву постоји 6 средњих школа, Виша пословна школа струковних студија и 

неколико приватних факултета који су извор висококвалификоване радне снаге. 

Незапосленост према занимањима показује суфицитарност следећих струка и занимања: 

све струке и занимања трећег, четвртог и шестог степена који се едукују у средњим и 

високим школама у Ваљеву. Најбројнији су инжењери пољопривреде, правници и 

економисти, инжењери машинства, инжењери рударства, геологије, шумарства, 

хортикултуре, саобраћаја, политиколози и историчари уметности. Дефицитарна занимања 

су: зидари, тесари, армирачи, грађевински лимари, гипсери, грађевински бравари, 

вариоци, тапетари, шивачи коже, точиоци пића, конобари, фармацеутски и санитарни 

техничари и офсет машинисти. У високој спреми су: инжењери електротехнике, 

металурзи, грађевински инжењери, архитекте, фармацеути, стоматолози, професори 

енглеског језика, математике и физике. 

Табела 27. Структура становништва општине Ваљево према школској спреми од 1971. 

до 2011. године 

Година 

 

Без 

школске 

спреме 

Непотпуно 

основно 

образовање 

Основно 

образовање 

Средње 

образовање 

Високо и 

више 

образовање 

Непознато 

1971. 24,5 40,0 15,1 16,4 3,8 0,2 

1991. 12,2 20,8 24,3 32,2 10,4 0,1 

2011. 2,8 12,8 21,6 48,3 14,2 1,8 

% 

*Извор: РЗС, Књига - 3, Школска спрема и посменост, Попис 1971., 1991., 2011. године 

        На основу пописних података може се запазити да удео лица без школске спреме 

опада у односу на прву посматрану годину када је имао вредност 24,5 % у посматраном 

укупном становништву старијем од 15 година. Битно је нагласити да је удео женске 

популације према свакој школској спреми на свим пописима знатно мањи од удела мушке 

популације. То значи да међу мушком популацијом је знатно мање оних који су без 
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школске спреме. Посматрајући последњи попис удео становника без школске спреме је 

опао на 2,81 %. Ова чињеница показује да је град Ваљево ишао узлазном и развојном 

путањом када је образовање становништва у питању. 

        Такође, значајно је напоменути и да удео лица са непотпуним основним образовањем 

опао је у односу на попис 1971. године. Када су у питању остале категорије стручне 

спреме, у свим се јавља повећање удела становника што је последица економског, 

социјалног и културног развоја града. У категорији основног образовања удео лица се од 

1971. до 2011. године увећао више од два пута, а у категорији средњег образовања четири 

пута. Све ово указује на позитивне развојне токове у подручју. 

Табела 28. Структура становништва старог 15 и више година према  школској спреми и 

писмености у општини Ваљево 

Без 

школске 

спреме 

Непотпуно 

основно 

образовање 

Основно Средње Више Високо Непознато Неписмени 

2.211 10.136 16.922 37.992 4.307 6.860 246 1.530 

% 

2,81 12,88 21,60 48,29 5,47 8,72 0,31 1,85 

*Извор: Књига 3- Школска спрема и писменост, Попис становништва, 2011. 

        Образовна структура становништва, по последњем попису из 2011. године, је боља у 

односу на претходни попис. Смањен је број неписмених особа, особа са непотпуним 

образовањем али и особа са само основним образовањем. То је уједно и последица 

неповољне демографске старости, али је приметан и пораст становника које је у 

међувремену стекао средње и више образовање. Нарочито је приметан пораст 

високообразованих, којих је према попису из 2002. године било 4.491, а након пописа из 

2011. године, тај број износи 6.860. Тај податак најбоље објашњава повећан број 

високообразовних установа у граду Ваљеву између два пописа. 
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8.2.4. СТАНОВНИШТВО ПРЕМА НАЦИОНАЛНОМ САСТАВУ 

 

          Расна структура подразумева састав становништва према расним обележјима, међу 

којима су најважнија боја коже, косе, очију, облик лобање, носа и неки састојци крви. 

         Етничка структура становништва подразумева удео појединих народа, етничких 

група у састав становништва одређене општине, града, државе или континента. Етничка 

група (од грчког, етхнос, “народ”) је култура или подкултура чији припадници се јасно 

разликују од осталих људи према одређеним карактеристикама базираним на расним, 

националним, језичким или верским изворима. Етничке групе деле заједничко порекло у 

континуитету времена тј. деле историју и будућност једног народа. Ово се постиже кроз 

генерацијско предавање и преношење заједничког језика, институција, вредности и 

традиција те осећаја припадности. Данас у свету постоји много етничких заједница. Сваки 

народ тежи да буде етнички чист. Етничке карактеристике, као сто су језик, вера, обичаји, 

култура, повезују један народ али га и раздвајају од других народа. 

Табела 29. Етничка структура становништва у општини Ваљево од 1961.-2011.год. 

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

Срби 63.079 85.475 88.788 94.166 93.064 86.423 

Црногорци 356 508 537 579 244 135 

Словенци 91 65 54 41 28 19 

Македонци 244 200 215 154 85 80 

Роми 1 369 1.335 1.025 1.314 1.413 

Југословени 25 706 3582 1583 224 105 

Албанци 37 41 57 38 3 6 

Муслимани 16 67 72 73 19 22 

Хрвати 291 261 176 148 87 72 

*Извор: РЗС, Књига- 4, Становништво према етничкој припадности, Попис од 1961. до 

2011.  

 



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

2016 

 

60 

 

        На основу података приказаних у табели број 29 можемо закључити да је град Ваљево 

етнички изразито хомогена средина. На свим пописима је евидентно да су Срби чинили 

апсолутну већину у односу на друге народе. Међутим на последња два пописа је 

забележен пад броја Срба у општини Ваљево. Посматрајући резултате из табеле се види да 

најавећи пад у броју становника су имали Југословени, чији се број након 1981. и распада 

СФРЈ нагло смањио. Роми су једини народи чији број се из године у годину повећава, пре 

свега због високог наталитета и ниског морталитета и младе старосне структуре (28,3 

године). На последњем попису 2011. удео Срба у укупном становништву града је износио 

86.423 (95,69 %) и имао је апсолутну већину док најбројнија мањина су били Роми и 

њихов број је износио 1.413 становника (1,56 %). Проценат Срба у наредном периоду ће се 

повећавати и поред тога што бројчано опада. Главни разлог лежи у томе што мањине, 

изузев Рома, карактерише изузетно ниска стопа наталитета, изражен је и степен 

асимилације становништва код хетерогених бракова па тако оне знатно брже губе своју 

популацију.    

 

График 10. Структура становништва према националном саставу, 2011. год. 

*Извор: Израчунато на основу табеле 29 
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          Када је реч о верској структури, она је као и етничка изразито хомогена. 

Хришћанска религија је најраспрострањенија, док остале религије готово да уопште не 

постоје на територији града Ваљева. Хришћани православци су најбројнији. На 

последњем попису православни хришћани су чинили 97,38 % укупног становништва. 

Етничке групе које проповедају православље пре свега чине Срби, Црногорци, 

Македонци, Роми и један део Југословена. Католички хришћани су Хрвати, Словенци и 

део Југословена док исламу припадају Муслимани и Албанци. Око 1 % становништва 

града чинили су атеисти. 

          Језичка структура града Ваљева је такође изразито хомогена. На попису 2011. 

године српским језиком се изјаснило да говори 97,26 % становништва.  
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9. Домаћинства 

 

        Домaћинство чине све особе које заједнички станују и које себи зaједнички 

обезбјеђују хрaну и потрепштине зa живот. Уколико се домaћинство сaстоји од неколико 

људи и уколико су особе брaчно или родбински везaни говори се о породици. Постоје и 

домаћинства у којем особa живи сaмa, a у оквиру једне стaмбене јединице може живети и 

више домaћинстaвa. 

        Вишечлaно домaћинство је групa од две или више особa које зaједно зaузимaју целу 

стaмбену јединицу или њен део и осигурaвaју себи хрaну, a могуће и остaле потрепштине 

зa живот. Члaнови домaћинствa могу удруживaти своје приходе у мaњој или већој мери. 

Домaћинство може бити и једночлaно aко особa живи у посебној стaмбеној јединици или 

aко зaузимa, кaо стaнaр, посебну собу или више собa у некој стaмбеној јединици, aли ни с 

једним стaнaром те стaмбене јединице зaједнички не чини део вишечлaног домaћинствa. 

        Како у многим развијеним земљама и у Србији је после Другог светског рата отпочео 

процес трансформације домаћинства. Он се углавном огледа у интензивном порасту броја 

домаћинстава и смањењу њихових чланова. Главни узроци који су довели до тога јесу 

процес индустријализације и урбанизације, миграције становништва из села у градове, 

распад патријахалне породице. ( Кицошев, Голубовић, 2004 ). 

Табела 30. Упоредни преглед броја домаћинстава од 1948. до 2011. године 

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

Колубарски 

округ 
37.653 40.755 47.457 53.019 59.034 61.226 63.286 58.973 

Општина 

Ваљево 
15.037 16.672 20.452 24.474 29.130 31.149 33.081 31.401 

*Извор: РЗС, Књига 21- Упоредни преглед броја домаћинстава, Попис од 1948. до 2011. 

године, 2011.  
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         Из ових података се види перманентан пораст броја домаћинстава од 1948. до 2002. 

године када је забележен највећи број домаћинстава у општини (33.081 домаћинство) и 

читавом Колубарском округу. На последњем попису примећен је пад броја домаћинстава. 

До овог смањења највише је дошло услед смањења самачких и двочланих „старачких“ 

домаћинстава. 

Табела 31. Просечан број чланова по домаћинству у општини Ваљево 

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

Просечна 

величина 
4,20 4,15 3,84 3,63 3,45 3,23 2,96 2,87 

 

*Извор: РЗС, Књига 21- Упоредни преглед броја домаћинстава, Попис од 1948. до 2011. 

године, 2011. 

        Из горње табеле се види континуирано смањивање броја чланова домаћинстава на 

територији града. Највећи број чланова у једном домаћинству је било непосредно после 

Другог светског рата и износио је 4.20 члана, док је на попису 2011. године број чланова 

домаћинства био најмањи, износио је 2,87 члана и има тенденцију даљег опадања.  

Табела 32. Структура домаћинства према броју чланова у општини Ваљево 

  Број домаћинстава 

Удео у укупном бр. 

домаћинстава у граду 

(%) 

Домаћинства 

укупно 31.401 100 

са 1 чланом 6.757 21,52 

2 7.958 25,34 

3 6.605 21,03 

4 5.680 18,09 

5 2.363 7,53 

6 2.038 6,49 

Просечан број 

чланова домаћинства 

Град 2,87 / 

Округ 2,96 / 

Србија 3,03 / 
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*Извор: Кљига 13 - Домаћинства – основне карактеристике, 2011. 

        Према подацима из горње табеле можемо закључити да у Општини Ваљево има 

највише домаћинства са два члана и износи 25,34% од укуног броја домаћинстава у граду. 

Велики број домаћинстава има и са једним, три и нешто мање са четири члана. То се 

углавном односи на старачка и самачка домаћинства као и на брачне парове са једним 

дететом. 

Табела 33. Структура породице према типу у општини Ваљево 2011. год. 

 Град Удео у укупном бр. породица у граду (%) 

Број породица – укупно 19.099 100 

Ванбрачни пар са децом 355 1,86 

Брачни пар са децом 14.108 73,87 

Мајка са децом 3.688 19,31 

Отац са децом 948 4,96 

*Извор: Књига 12 - Породице, 2011. 

        Када говоримо о структури породице према типу у Ваљеву је на попису 2011. године 

је забележено укупно 19.099 породица. У општини Ваљево се од 1971. године смањује 

удео пољопривредних домаћинстава. Главни разлог је развој индустрије пре свега у граду 

Ваљеву која је проузроковала масовне миграције људи из села у град. Такође битан разлог 

смањења пољопривредних домаћинстава је што данас на селу углавном живи старачко 

становништво са једним или два члана.  

        Што се тиче социјалног стања, преко половине домаћинстава оцењује свој животни 

стандард као просечан (54.1%), док тек 4.8% домаћинстава оцењује свој стандард као 

добар или веома добар. Пољопривредници који живе сами и у старачким домаћинствима, 

знатно чешће него остали оцењују да је стандард њиховог домаћинства лош. Негативну 

слику има 41,1% пољопривредника. 
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10. Насеља 

 

        Насеље је место сталног или повременог боравка људи, у којима се одвија њихова 

производња и друге делатности те њихов друштвени и лични живот. Насеље је изграђен, 

настањен, просторно и функционално обједињен део насељеног места. Оно представља 

компактан скуп зграда, од најмањег засеока до највећих вишемилионских градова у 

којима трајно живи неко становништво. У саобраћају, насеље је простор на којем се 

редови или групе зграда налазе са једне или обе стране пута дајући му изглед улице. 

Постоје два основна типа насеља: градска или урбана и сеоска или рурална. 

        Статистичка служба наше земље је усвојила географску дефиницију насеља која је 

код нас примењивана од послератних пописа становништва, и која се дефинише као: " 

Насеље је антропогеографска територијална јединица посебног имена (без обзира на број 

кућа)". (Цвијић, 1969). 

        Када говоримо о насељима која се налазе у општини Ваљево можемо рећи да је за 

Ваљево  карактеристично да већина становника (65%) живи на сеоском подручју. Град 

Ваљево се састоји од 78 насеља. Осим специфичности самог града Ваљева, могу се уочити 

три главна типа урбанизације и структуре насеља. У долини Колубаре насеља су гушћа и 

пружају се дуж северних обала реке и доминантних саобраћајница које се ту налазе 

(пут и пруга). Насеља су збијена са тенденцијом даљег уситњавања поседа и интензивније 

изградње нових стамбених и економских објеката. Ово подручје насељава највећи број 

становника у општини. Од насеља овог типа у овом документу представљена су Дивци. У 

северној зони побрђа насеља су махом лоцирана у увалама и мањим котлинама али и на 

блажим превојима. Мање су збијена и уз окућницу се налазе пољопривредне површине 

мање или средње величине (Ваљевска Каменица, Бранковина итд.). На простору Ваљевске 

подгорине и обода планинског венца насеља су најчешће разбијена, домаћинства су 

раширена на већој површини а стамбени и економски објекти се граде на блажим 

https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%B5%D1%99%D0%B5
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%99%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%82
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B2%D1%86%D0%B8_(%D0%92%D0%B0%D1%99%D0%B5%D0%B2%D0%BE)
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0_(%D0%92%D0%B0%D1%99%D0%B5%D0%B2%D0%BE)
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%B0%D1%99%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%B0%D1%99%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0&action=edit&redlink=1
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падинама, проширеним долинама водотокова и од ветра заклоњенијим местима 

(Дивчибаре, Лесковице, Поћута итд.). 

На територији града Ваљева има 2 градска насеља: 

 Ваљево и 

 Дивчибаре; 

и 76 сеоских насеља.  

         Ваљево је највеће насељено место и представа седиште Колубарског управног 

округа. По подацима из 2011. године у граду је живело 90.312 становника. 

        Дивчибаре су градско насеље и познато туристичко место града 

Ваљева у Колубарском округу на планини Маљен. Насеље је настало 1970. године од 

делова насеља Бачевци и Керчмар. Према попису из 2011.било је 141 стално насељених 

становника. Налази се 38 километара јужно од Ваљева, а 107 километара од Београда. 

Пружа се од Црног врха, Паљбе, Голупца до Великог брда. Налази се на висини од 

980 метара надморске висине, највиши врх – 1095m. 

Табела 34. Број насеља према броју становника у периоду од 1948. до 2011. године 

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

0 - 99 1 1 1 1 0 0 2 2 

100-199 2 1 1 2 7 14 18 22 

200-499 32 32 32 31 32 30 29 34 

500-999 21 24 24 32 28 25 22 16 
1000-

1999 
18 17 19 11 10 7 5 2 

2000-

4999 
2 2 0 0 0 1 1 1 

5000+ 1 1 1 1 1 1 1 1 

*Извор: РЗС, Кљига 20 - Упоредни преглед број становника од 1948. до 2011. године  

        На основу података из табеле видимо да су у општини Ваљево најбројнија насеља 

која имају од 200 до 499 становника. Њихов број је био на свим пописима био преко 30 

изузев пописа 2002. године када је регистровано 29 насеља са тим бројем становника. На 

https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B2%D1%87%D0%B8%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B5
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%86%D0%B5
https://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%BE%D1%9B%D1%83%D1%82%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D1%99%D0%B5
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%B5%D1%99%D0%B5
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%99%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B2%D1%87%D0%B8%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B5
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D0%BE
https://sr.wikipedia.org/wiki/2011
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%BC
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B4_%D0%92%D0%B0%D1%99%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B4_%D0%92%D0%B0%D1%99%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%B1%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%99%D0%B5%D0%BD
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%88%D1%82%D0%B2%D0%B0_2011._%D1%83_%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B8
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%80
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%99%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
https://sr.wikipedia.org/wiki/M
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попису 2011. године забележено је 34 насеља са 200 до 499 становника, главни разлог 

њиховог повећања што је дошло до смањења броја насеља која имају од 500-999 

становника. Такође је приметан пораст броја насеља са становништвом од 100 – 199 

становника. На попису 1948. године је било свега 2 насеља да би на попису 2011. године 

било забележено 22 таква насеља. Насеља са 500 до 999 становника су такође бројна али 

се њихов број од пописа 1971. године драматично смањио. Те године регистровано је 32 

насеља и представљали су најбројнију групу насеља у општини Ваљево док је на 

последњем попису било свега 16 насеља са тим бројем становника. 

        Насеља са већим бројем становника су малобројна и на основу кретања броја 

становника у њима може се закључити да ће се бројчано у будућности смањивати. 

Изузетак је насеље Попучке које има преко 2.000 становника и чији број и даље расте. Код 

насеља од 1.000 до 1.999 само насеље Седлари има пораст броја становника. Градско 

насеље Ваљево је највеће насељено место у општини и једино је насеље са преко 5.000 

становника. 

        Када говоримо о хипсометријском распореду највећи број насеља у општини је 

смештен на висинској зоним између 250 – 450 м.н.в., њих 36. У висинској зони до 250 

м.н.в. има 22 насеља и она са најмањом надморском висином су Дивци, Г. Буквица, 

Клинци и Попучке док у висинској зони преко 450 м.н.в. се налазе 20 насеља а највиша су 

Таор, Брезовице и Дивчибаре. 
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Закључак  

 

         На основу археолошких испитивања утврђено је да је подручје које обухвата 

општина Ваљево био насељен још у млађем каменом добу. Касније овим делом Балкана 

владали су Римљани, Византинци, Словени, Турци. У средњовековној Србији Ваљево је 

био познати трговачки град у који су долазили трговци из Дубровника. Међутим велики 

привредни развој доживљава након Другог светског рата развојем индустрије, тада долази 

и до интензивнијег раста броја становника како због природног прираштаја тако и због 

миграција из околних места у Ваљево. На развој целе општине утицао је и изузетно 

повољан географски положај, релативна близина Београда као и бројне друмске и 

железничке саобраћајнице које пролазе кроз територију општине Ваљево. 

        Када је реч о становништву у општини Ваљево можемо закључити да се број 

становника  константно повећавао до 1991. године када је достигао свој максимум 

(98.226), након тога следи деценија стагнације да би се осетнији пад видео на последњем 

спроведеном попису 2011. године. Општину Ваљево карактерише велики удео градског 

становништва (преко 65 %) са тенденцијом даљег повећања. На попису 2011. године 

густина насељености у општини износи 99,8 ст/кm² што значи да општина Ваљево спада у 

групу густо насељених предела. Након Другог светског рата стопа природног прираштаја 

је била највиша и износила је преко 10‰. Од 70-их година прошлог века почиње тренд 

опадања стопе природног прираштаја, да би на попису 1991. године било забележено да је 

први пут природни прираштај био негативан. Ниска стопа наталитета, висока морталитета, 

незапосленост, одлазак становништва као и све мање склопљених бракова су утицали на 

пад природног прираштаја у општини Ваљево и смањивање броја становника из године у 

годину. 

        Приликом проучавања структура становништва закључено је да у полној структури 

преовлађује женско становништво што је карактеристика и за целу државу. Старосна 

структура је под утицајем негативног природног прираштаја у све неповољнијем стању, 
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тако да највећи удео чини становништво од 15 до 64 година, а оно што посебно није добро 

је да има више лица старијих од 65 него ли млађих од 14 година. Становништво је у 

непрестаном старењу и наставиће тим током и у наредним годинама, а по последњем 

попису налази се у VII стадијуму демографске старости. Социо-економска структура нам 

је показала да је заступљен тренд пораста запослених у терцијарном и квартарном 

сектору, док се може приметити пад у примарном сектору. Више је економски активног 

мушког становништва а код издржаваног становништва преовладава женско 

становништво. Присутан је пад пољопривредног становништва. 

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

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

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

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

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

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

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

последњем попису.  

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

(33.081) након чега следи благи пад тако да на попису 2011. године у општини Ваљево је 

било 31. 401 домаћинства. Такође се на основу података може видети да се повећава број 

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

        У општини Ваљево као и целој земљи присутан је процес старења становништва зато 

пре свега треба радити на повећању наталитета јер он директно утиче на раст броја 

становника. Такође се треба пажња посветити и запошљавању младих како би се они 

задржали у општини јер је поред ниског природног прираштаја запажено и значајно 

исељавање становништва. Лоша материјална ситуција се одразила и на нупцијалитет тако 

да је све више младих људи који имају проблем да заснују породице што директно утиче 

на смањену стопу наталитета јер је доказано да се највише деце роди у првим годинама 
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брака. Имајући у виду демографско стање у коме се налази становништво у општини 

Ваљево закључује се ће процес опоравка становништва у смислу повећања природног 

прираштаја бити веома тежак и дуг зато треба што пре предузети мере у којима мора бити 

укључена и држава како би се тренд нестајања становништва зауставио и побољшала 

демографска слика у будућности.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

2016 

 

71 

 

Литература 

 

1. Бранко Златковић (2007.) – Први српски устанак у говору и у твору, Београд 

2. Милорад Радојчич (2014.) – Бесмртни ратници ваљевског краја, Ваљево 

3. Владимир Кривошејев (2012.) – Ваљево – настанак и развој града, Ваљево 

4. Ђукановић, Д. (2000.) -  Клима ваљевског краја. Ваљевопринт, Ваљево. 

5. Ђорђе Танасијевић (1966.) – Педолошки покривач западне и сверозападне Србије, 

Београд 

6. Др Саша Кицочшев, Др Петар Голубовић (2004.) – Геодемографија, Природно – 

математички факултет, Ниш 

7. Република Србија – Републички завод за статистику, 2012. – Природно кретање 

становништва у Републици Србији, Београд 

8. Душан Брезник (1977) – Демографија – анализа, методе и модели, Центар за 

демографска истраживања, Београд 

9. Генерални урбанистички план Ваљева – нацрт за јавни увид, 2012. година 

10. Профил града Ваљева, 2011. година 

11. Просторни план општине Ваљево, 2005. - Институт за архитектуру и урбанизам 

Србије. 

12. РЗС, 1974-1989, Општине у СР Србији 1972-1988; РЗС, 1990-1998, Оптшине у 

Републици Србији 1989-1997; РЗС, 1999-2010, Општине у Србији 1998-2009; РЗС, 2011-

2012, Општине и региони у Републици Србији 2010- 2011, Београд. 

13. РЗС, 1991. Електронско издање пописа становништва 1991. године, Београд. 

14. РЗС, 1992. Општине у Републици Србији 1991, Београд. 

15. РЗС, 2002. Површина територије и број насеља по окрузима, Београд. 

16. РЗС, 2004. Попис становништва, домаћинстава и станова 2002, књига 6, Делатност и 

пол активног становништва које обавља занимање, подаци по насељима, Београд. 



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

2016 

 

72 

 

17. РЗС, 2004. Попис становништва, домаћинстава и станова 2002, књига 8, Миграциона 

обележја, подаци по насељима, Београд 

18. РЗС, 2004. Попис становништва, домаћинстава и станова 2002, књига 9, Упоредни 

преглед броја становника 1948, 1953, 1961, 1971, 1981, 1991. и 2002, подаци по насељима, 

Београд. 

19. РЗС, 2012. Попис становништва, домаћинстава и станова 2011, књига 1, Национална 

припадност, подаци по општинама и градовима, Београд. 

20. РЗС, 2012. Попис становништва, домаћинстава и станова 2011, књига 2, Старост и пол, 

подаци по насељима, Београд. 

21. РЗС, 2013. Попис пољопривреде 2012. године у Републици Србији, књига 2, 

Пољопривреда у Републици Србији, Београд. 

22. РЗС, 2013. Попис становништва, домаћинстава и станова 2011, књига 3, Школска 

спрема, писменост и компјутерска писменост, подаци по општинама и градовима, 

Београд. 

23. РЗС, 2013. Попис становништва, домаћинстава и станова 2011, књига 7, Економска 

активност, подаци по општинама и градовима, Београд. 

24. РЗС, 2013. Попис становништва, домаћинстава и станова 2011, књига 9, Миграције, 

подаци по општинама и градовима, Београд. 

25. РЗС, 2013. Попис становништва, домаћинстава и станова 2011, књига 10, Домаћинства 

према броју чланова, подаци по насељима, Београд. 

27. Републички Хидрометеоролошки Завод. Метеоролошки годишњаци, 1992-2011. 

Климатолошки подаци. Београд. 

28. СЗС, 1965. Попис становништва 1961, књига 12, Београд 

29. СЗС, 1974. Попис становништва и станова 1971, Етничка, просветна и економска 

обележја и домаћинства према броју чланова, резултати поопштинама, Београд. 

30. СЗС, 1974. Попис становништва и станова 1971,  Миграциона обележја, резултати по 

насељима и општинама, Београд. 

31. СЗС, 1974. Попис становништва и станова 1971, Пол и старост, резултати по насељима 

и оптинама, Београд. 



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

2016 

 

73 

 

32. СЗС, 1991. Попис становништва, књига 6, Домаћинства и породице, подаци по 

насељима и општинама, Београд. 

33. СЗС, 1994. Попис становништва, домаћинстава, станова и пољопривредних 

газдинстава у 1991. години, књига 4, Пол и старост, подаци по насељима и општинама, 

Београд. 

34. СЗС, 1994. Попис становништва, књига 7, Активност и пол, подаци по насељима и 

општинама, Београд 

 

 www.valjevo.rs 

 http://tov.rs/?page_id=987  

 https://sr.wikipedia.org/sr/Ваљево  

 http://tov.rs  

 http://museum.org.rs/web/  

 https://skolskaupravavaljevo.wordpress.com  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.valjevo.rs/
http://tov.rs/?page_id=987
https://sr.wikipedia.org/sr/Ваљево
http://tov.rs/
http://museum.org.rs/web/
https://skolskaupravavaljevo.wordpress.com/


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

2016 

 

74 

 

 

Биографија 

 

        Ненад Ђорђевић рођен је 18.05.1990. године у Пироту. Основну школу „8. септембар” 

и Гимназију завршио је у Пироту. Године 2009. уписује основне студије на Природно-

математичком факултету у Нишу, Департман за географију. Мастер студије на смеру 

Мастер туризмолог уписује 2014. године и све наставне предмете завршава 2015. године. 


	Увод
	1. Географски положај, величина и границе општине Ваљево
	2. Природно – географске одлике
	2.1. ГЕОЛОШКА ГРАЂА И РЕЉЕФ
	2.2. КЛИМАТСКА ОБЕЛЕЖЈА
	2.3. ХИДРОЛОШКА ОБЕЛЕЖЈА
	2.4. ПЕДОЛОШКЕ И БИОГЕОГРАФСКЕ ОСОБЕНОСТИ
	2.5. БИОДИВЕРЗИТЕТ

	3. Најстарији трагови насељености
	4. Број становника и територијални размештај становништва
	4.1. КРЕТАЊЕ УКУПНОГ БРОЈА СТАНОВНИШТВА
	4.2. РАЗМЕШТАЈ СТАНОВНИШТВА И ПРОМЕНЕ У ГУСТИНИ
	НАСЕЉЕНОСТИ

	5. Природно кретање становништва
	5.1. НАТАЛИТЕТ
	5.2. МОРТАЛИТЕТ
	5.3. ПРИРОДНИ ПРИРАШТАЈ

	6. Нупцијалитет и диворцијалитет
	7. Миграције
	8. Структуре становништва
	8.1. БИОЛОШКЕ СТРУКТУРЕ
	8.1.1. ПОЛНА СТРУКТУРА
	8.1.2. СТАРОСНА СТРУКТУРА

	8.1.3. СТАДИЈУМИ ДЕМОГРАФСКЕ СТАРОСТИ
	8.2. СОЦИО – ЕКОНОМСКЕ СТРУКТУРЕ
	8.2.1. АКТИВНО СТАНОВНИШТВО
	8.2.2. АКТИВНО СТАНОВНИШТВО ПО ДЕЛАТНОСТИМА
	8.2.3. ШКОЛСКА СПРЕМА
	8.2.4. СТАНОВНИШТВО ПРЕМА НАЦИОНАЛНОМ САСТАВУ


	9. Домаћинства
	10. Насеља
	Закључак
	Литература
	Биографија


