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Увод 

 

 Општина Дољевац се налази у југоисточном делу Србије, на површини од 121 km². 

Она је део Нишавског округа који је формиран 1992. године и обухвата територију града 

Ниша и општина Алексинац, Гаџин Хан, Дољевац, Мерошина, Ражањ и Сврљиг.  

Општина Дољевац је смештена између општина Мерошина, Гаџин Хан, Житорађа и 

територије града Ниша. Велики утицај на развој општине Дољевац након Другог светског 

рата има изградња саобраћајница које су допринеле бољој повезаности како унутар 

општине тако и према свим градовима који су у непосредној близини општине 

(Прокупље, Лесковац, Ниш). Од великог значаја за овај део Србије је и међународна пруга 

која пролази кроз општину, као и међународни аутопут. 

 Током времена битне су промене примећене и у структури становништва. 

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

Промене су најуочљивије када анализирамо старосну структуру становништва и број 

становништва који је на територији општине Дољевац у сталном паду од пописа рађеног 

1981. године. У целини гледано демографски развој општине Дољевац у другој половини 

XX и почетком XXI карактеришу негативни показатељи демографског развитка. Сва 

насеља на територији општине се суочавају 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. 

 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. У раду су обрађене следеће 

теме: број становника и њихов територијални размештај, природно и механичко кретање 

становника, насеља и структуре становника и домаћинстава. 
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1. Географски положај 

 

 Територија општине Дољевац обухвата део плодне јужноморавске долине између 

градова Ниша и Лесковца, односно јужни део нишке и северни део лесковачке котлине 

које су у њеном средишњем делу повезане Корвинградским теснацем. Овај интересантни 

природни пролаз кроз који се провлаче Јужна Морава, железничка пруга  и друге 

саобраћајнице, чине најистуренији обронак планине Селичевице, на којој се налазе остаци 

древног града Копријана, са источне и омање брдо Кумига, са западне стране. На врху 

Кумиге се налази још старија, више пута рушена и  обнављана, црква св. Јована. Својим 

положајем, изгледом и старином привлаче пажњу и пркосе времену. 

  

Слика 1: Tериторија општине Дољевац на мапи Србије 

Извор: wikipedia.org 

 

 На западу је Дољевачко подручје широко отворено према Топлици и Добричу, 

захватајући југоисточне таласасте делове познатог поља, док је на истоку просторно мањи 

део општинског атара који чине питоме падине и планински делови Селичевице. 

Дољевачка општина је окружена територијом града Ниша и општинама Гаџин Хан, 

Лесковац, Житорађа и Мерошина. 
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Слика 2: Положај територије општине Дољевац у односу на остале општине Нишавског округа 

Извор: wikipedia.org 

 

 Општина Дољевац је саобраћајно извориште из кога се са главног међународног 

пута и пруге Београд- Ниш- Скопље- Солун одваја пруга и пут ка Прокупљу и 

Куршумлији. 

 Општина заузима површину од 121 km², према попису из 2011. године, у 16 насеља 

са 5450 домаћинстава живи 18.463 становника. Географске координате су 43˚11'45'' с.г.ш. 

и 21˚50' и.г.д. (С. Саменковић, 2001.) По површини спада у ред најмањих општина у 

Србији, што са бројем становника и густином насељености није случај. Са просечном 

густином насељености од 153 становника по km² сврстава се у ред густо насељених 

подручја и општина. 

 Насеља која припадају општини Дољевац могу се поделити у две групе. Првој 

групи припадају насеља са десне стране Јужне Мораве: Белотинац, Чапљинац, Кнежица, 

Ћурлина, Малошиште, Перутина, Чечина и Русна. Другој групи припадају она насеља која 

су са леве стране Јужне Мораве: Мекиш, Орљане, Шарлинац, Шаиновац, Кочане, Пуковац 

и Дољевац. 
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2. Физичко- географске карактеристике 

 

 2.1. Геотектонска структура рељефа 

 

 Централни део географског простора општине Дољевац, од севера ка југу, у речним 

долинама, представља равница која се постепено издиже према западу и прелази у 

равничарско-брежуљкасто земљиште. То су, у ствари, делувијална и алувијална 

земљишта, по своме постанку млађе творевине рељефа и најпогодније су за обрађивање. 

Део алувијалне равни, поред речних токова, је најважнији, са надморском висином око 

200 метара, док се просечна надморска висина земљишта у западном делу општине креће 

око 230 м. У источном делу општине, правцем исток- запад пружа се планина Селичевица 

и захвата незнатан, тек пети део општинског простора. 

 

 

слика 3: Планина Селичевица 

Извор: wikipedia.org 

 Овај масив простире се од Кутинске реке и Суве планине на истоку, до Јужне 

Мораве на западу, Нишког поља на северу и Бабичке горе на југу. Селичевица спада у 

средње високе планине са највећом надморском висином од 903 метра и по постанку и 

карактеристикама припада Родопској маси планина. Масив Селичевица је грађен од 

силикатних стена, међу којима доминирају кристаласти шкриљци, филити и кварцити, док 

се веома ретко срећу анфиболити. 
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 Тачке апсолутних висина на територији општине Дољевац се крећу од 806 метара 

код Црног језера на Селичевици, до 188 метра поред Јужне Мораве код Села Чапљинца. 

 

 

 2.2 Геолошки састав и рудна налазишта 

 

 Подручје општине Дољевац карактерише веома низак степен истражености. Једина 

геолошка истраживања која су вршена на овом подручју обављена су пре двадесетак 

година и односила су се на резерве шљунка на подручу Чапљинца, Чечине, Дољевца и 

Пуковца, укупног обима 20 милиона m³. Претпоставља се да су резерве шљунка на овим 

просторима много веће. (З. Стојковић 1998.) 

 Громадна планина Родопске масе, Селичевица, која се издиже јужно од Ниша са 

највишим секторима код Мале Ибровице и Велике Тумбе (903 м), орографски се пружа до 

Јужне Мораве на југозападу до реке Кутине на североистоку. На том правцу оса јој је 

дугачка 16,5 km. На северозападу благо пада према Нишкој, а на југоистоку ка Барбешкој 

котлини. На овом простирању најшира је између Радичког рида код села Горња Барбеша и 

Бербатовског дела, око 8 km. 

 У њеном геолошком саставу учествују углавном прекамбријски шкриљци високог 

кристалинитета представљени разним варијатетима гнајса и микашиста, затим 

амфиболитима, кварцитима и агорелим гвожђевитим творевинама. 

 Источни и западни обод, као и два – три унутрашња уска појаса, изграђују стене 

ниског кристалинитета. Међу њима преовлађују такође разноврсни филити, серицити, 

епидоти и кварцити, затим мање фаземермерасто кристаластих кречњака и уске траке 

глиновитих и графичких шкриљаца. Сви ти петрографски чланови током каледонтске, 

керцинске и алпске орогенезе вишеструко и интензивно су убрани, поломљени и извијени. 

(Енциклопедија Ниша – природа, простор, становништво, Ниш 1995.) 

 Корвинградски теснац – сутеска, односно кратка, 450- 500 метара дуга, клисура на 

18 km југозападно од Ниша. Кроз њу се код села клисуре пробија река Јужна Морава и с 

њом завршава свој средњи ток. У том делу природно повезује Лесковачку са Нишком 

котлином, а раздваја брдо Кумигу (207 м) од Малошишког крста (516 м), једног од врхова 

планине Селичевице. 
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 2.3. Климатске карактеристике 

 

 По климатским карактеристикама општина Дољевац се налази у зони умерено 

континенталне климе, са топлим летима и умерено хладним зимама, и са израженим 

прелазним периодима (пролеће и јесен). 

 Клима општине има и своје специфичне карактеристике условљене посебним 

факторима као што су: отвореност простора према северу, западу и југу, присуство 

значајних речних токова, изложеност ваздушним струјањима и др. 

 

 2.3.1. Температура ваздуха 

 

 Температура ваздуха је јадан од најважнијих климатских елемената. Најтоплији 

месеци на територији општине Дољевац су јул и август, а најхладнији децембар и јануар. 

Средња годишња температура ваздуха износи 10,3°С, а годишња температурна амплитуда 

износи око 50°С. 

 Зимске минималне температуре углавном не прелазе толерантне границе. 

Неповољна је, међутим, појава негативних температура у току вегетације, тј. у априлу, 

мају и септембру. Анализирајући све ове доступне податке, може се закључити да су за 

ове ексцесне појаве мале вероватноће јављања, али и то да одређени ризик ипак постоји. 

 Средња вегетациона температура за период април- септембар износи 16,6°С, док 

сума активних температура ваздуха у периоду вегетације износи 3,5°С. 

 

 2.3.2. Осунчаност 

 

 Подручје општине Дољевац је добро осунчано. Највећи број сунчаних сати има 

лето са максимумом у јулу од 308 сати, а најмање зима са минимумом у јануару од 58,7 

сати. Пролеће је са 438 сати сунчаније од јесени која има 382 сата, док је број сунчаних 

сати у вегетацијском периоду 1100, што се повољно одражава на вегетацију на овим 

просторима. Годишња сума стварног трајања сунчевог сјаја износи 1960 сати. 
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 Најповољније светлосне прилике су у јулу и августу, а најнеповољније у децембру, 

јануару и фебруару. 

 

 2.3.3. Падавине 

 

 Под падавинама подразумевамо све облике кондензоване водене паре у течном или 

чврстом стању које доспевају на земљу из ваздуха.  

 

Табела 1: Средње месечне и годишње висине падавина у mm за период 1953.- 2011. 

месец I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
год. 

вис.пад. 

mm 46,4 53,1 56,2 59,1 74,3 51,4 51,7 49,8 80,4 67,3 60,1 57,1 706,9 

Извор: Метеоролошка опсерваторија “Тврђава“ Ниш 

 

 Плувиометријски режим општине Дољевац припада континенталном типу. Висина 

падавина највише зависи од ваздушних маса, односно ваздушних фронтова. Зими највеће 

количине падавина доносе топли а лети хладни фронтови. 

 Из табеле се може закључити да годишња висина падавина за посматрани период 

износи 706,9 mm, међутим, та количина појединих година је знатно мања, чак испод 500 

mm. 
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Графикон 1: Средње месечне падавине у mm у општини Дољевац за период 1953.-2011. 

Извор: Израчунато на основу табеле број 1 

 

 Највише падавина на територији општине се излучи у септембру, октобру и мају а 

најмања у јануару и августу. Главна плувиометријска карактеристика подручја је незнатно 

колебање од свега 34 mm, што значи да су падавине углавном равномерно распоређене. У 

периоду вегетације просечно падне 361 mm кише и то у 63 дана. Број дана са 

пљусковитим падавинама није велики, просечно 17, а падавине у виду града јављају се два 

до пет у току године. Снежни прекривач је ограничен на период новембар- март, са 

најдужим трајањем у јануару и фебруару. 

Табела 2: Висина падавина у mm по годишњим добима за период 1953.- 2011. 

Годишње доба Зима Пролеће Лето Јесен 

Падавине у mm 156,6 189,6 152,9 207,8 

Извор: Метеоролошка опсерваторија “Тврђава“ Ниш 

 Јесен је најкишовитије доба у години јер тада падне у просеку 207,8 mm талога. 

Међутим, није правило, већ у више наврата је долазило до премештања ових екстрема. 

 2.3.4. Ветрови 

 Ветрови се јављају као последица разлике барометарског притиска изнад 

Евроазије, Атланског океана и Средоземног мора. Манифестују се као честа кретања 

ваздуха ка Атлантику и Средоземњу и обрнуто. 
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 На територији општине Дољевац ваздушна струјања су нормално заступљена, без 

посебно екстремних карактеристика. Најчешће дувају ветрови из северног правца, 

посебно у зимској половини године. Ова појава је у складу са отвореношћу простора 

према северу и каналисаног струјања ваздуха дуж Јужне Мораве. Такође, доста чест је и 

топли, јужни ветар који дува с пролећа и делује повољно на развој вегетације тзв. 

развигорац. Такође је честа и појава тишина – дана без ветрова. У току године 43,6 % или 

око 160 дана су без ветрова. 

 

Табела 3: Правац (П) и честина (Ч) ветрова за период 1971. – 2011. 

П С N NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW 

Ч 436 66 14 12 16 25 21 45 41 57 42 41 17 25 24 51 67 

Извор: Метеоролошка опсерваторија “Тврђава“ Ниш 

 

 

Табела 4: Правац (П) и брзина (Б) ветрова у m/s за период од 1971. – 2011. 

П N NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW 

Ч 2,6 1,3 1,0 1,0 1,7 1,5 1,6 1,6 1,6 1,6 1,8 1,5 1,6 1,6 2,3 3,5 

Извор: Метеоролошка опсерваторија “Тврђава“ Ниш 

 

 Из табеле 4 се може закључити да су највеће средње брзине ветрова из правца 

север – северозапад 3,5 m/s, а најмање из североисточног правца 1 m/s. Највећа средња 

брзина ветра јавља се у марту 1,2 m/s. Средња брзина ветра у пролеће и зиму износи 0,9 

m/s. Просечни годишњи број дана са јаким ветровима износи 10,2 дана, односно 3% од 

броја дана у години. 

 На подручју општине Дољевац најчешће се јављају следећи ветрови: 

 Северни ветар је не само најјачи већ и најчешћи у поднебљу јер се јавља у свим 

годишњим добима, а највише је заступљен зими. Доноси снежне падавине и често 

доприноси залеђивању река. Достиже брзину од 3,5 m/s, што је уједно и највећа брзина 

ветрова у овој зони. 

 Јужни ветар се јавља ређе од северног. Његова брзина, у пролеће, у току априла, 

достиже максимум. Иако је још прохладан, доприноси топљењу снега и развоју 

вегетације. Зато се у народу зове Развигор. 
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 Североисточни ветрови имају најмању брзину и најређе се јављају, а спадају у 

прохладне ветрове. 

 Југоисточни ветар је карактеристичан ветар који се јавља у фебруару. Слично 

Кошави, дува у таласима и временском интервалу од једне до три недеље. Велике је 

јачине и хладноће, а у народу је познат као Моравац. 

 Западни и северозападни ветрови обично доносе кишу. Лети, као олујни ветар, 

доноси град који уништава усеве и наноси штету поврћу, воћу и виноградима. 

 Подручје Дољевачке општине не спада у ветровита подручја. Средња брзина 

ветрова у марту, као најветровитијем месецу године, износи 1,2 m/s. У јесен и лето 

просечна брзина ветрова износи 0,7 m/s, а у пролеће 0,9 m/s. 

 

 2.3.5. Релативна влажност ваздуха 

 

 Вода са земљине површине и биљака непрестано испарава и у атмосферу долази у 

виду водене паре која чини ваздух влажим. Најбољи показатељ влажности ваздуха је 

релативна влажност. Релативна влажност ваздуха представља степен засићености ваздуха 

воденом паром, тј. однос између оне количине водене паре која постоји у ваздуху у датом 

моменту и оне максималне количине коју би ваздух на датој температури могао да прими 

да би био засићен. 

 У зависности од релативне влажности ваздух може бити: 

 Потпуно сув – релативне влажности 0% 

 Веома сув – релативна влажност мања од 55% 

 Умерено сув – релативна влажност 56 – 75% 

 Умерено влажан – релативна влажност 76 – 90% 

 Веома влажан – релативна влажност већа од 90% 

 Засићен воденом паром – релативна влажност 100% 

 Најповољнији услови за живот човека су при релативној влажности од 60% и 

температури од 20°С. 
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Табела 5: Годишњи ток релативне влажности ваздуха у % у општини Дољевац (1986.-2011.) 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год. 

84 75 67 65 67 63 61 63 75 78 79 83 72 

Извор: Метеоролошка опсерваторија “Тврђава“ Ниш 

 Током године средње месечне вредности релативне влажности ваздуха крећу се у 

интервалу од 61 – 84%. Максимум достиже у децембру и јануару, а минимум у јулу и 

августу. 

 Што се тиче годишњих доба, највећу влажност ваздуха има зима 80% и за њу се 

може рећи да је велика. Лето има релативно малу влажност ваздуха 65,1% што се може 

рећи и за пролеће које има релативну влажност од 65,8%. Јесен има осредњу влажност 

ваздуха и она износи 78,7%. Колебање по годишњим добима износи 15,1%. 

 

Графикон 2: Годишњи ток релативне влажности ваздуха у % у општини Дољевац 

Извор: Издрачунато на основу табеле број 5 

 

 Средња вредност релативне влажности ваздуха за вегетациони период износи 

64,7%, а колебање 14%. Највећа релативна влажност је у септембру 75%, а најмања у јулу 

61%. 
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 2.4. Хидрографске карактеристике 

 

 Општина Дољевац је посебно карактеристична, а и позната по богатству водом, јер 

се налази у сливу неколико речних токова. 

 Највлажнији речни ток је Јужна Морава која одводи сву воду са подручја општине. 

Јужна Морава улази у општински простор у атару села Пуковац, протиче читавом 

дужином општине правцем југоисток – северозапад, делећи је на два приближно једнака 

дела, и излази западно од села Белотинац. Шире корито Јужне Мораве на овом подручју је 

богато квалитетним шљунком и песком и представља важно природно богатство које се 

задњих деценија интензивно експлоатише. 

 У непосредној близини Дољевца, Јужна Морава прима са леве стране реке притоке: 

Топлицу, која долази са западне стране и Пусту реку, са југозападне стране. Пролазећи 

поред Селичевице Морава прима са десне стране воду преко више поточића, потока и 

речица међу којима су: Русанска река, Малошишки поток и Кнежичка река. 

 Јужна Морава је десна саставница Велике Мораве настала од Биначке Мораве и 

Прешевске Моравице које се састају јужно од Бујановца на 394 m надморске висине. 

Дужина њеног тока од Бујановца до ушћа износи 246 km, и има укупан пад од 263 m, а 

просечан пад од 1,7%. 

 Површина слива Јужне Мораве износи 15469 km², од тога је у границама наше 

земље 14372 km², а остатак у НР Бугарској. 

 Композитну долину Јужне мораве чине Врањска котлина, Грделичка клисура, 

Лесковачка котлина, Корвинградски теснац, Нишка котлина и Сталаћка клисура. 

 Јужна Морава прима укупно 157 притока – река, речица и потока. Већина њих лети 

пресушује. Значајнији токови су Ветерница, Јабланица, Пустарека и Топлица са леве, а 

Врла, Власина, Нишава, Топоничка река и Сокобањска Моравица са десне стране. 

 Јужна Морава има континентални плувијални режим. Максимални средњи месечни 

протицај настаје у марту, а минимални у августу. 

 Река Топлица је највећа притока Јужне Мораве, а у њу се улива низводно од 

Дољевца, доносећи јој просечно 14 m³ воде у секунди. 

 За време високог водостаја, до кога долази приликом обилних киша и наглог 

топљења снега, Јужна Морава, Топлица и Пуста река надолазе, изливају се и плаве 

приобална насеља и велике плодне површине земљишта. 
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 Просечан протицај Пусте реке код Пуковца износи 2,3 m³/s. Током 1952., 1960. и 

1968. корито ове реке је било суво. За разлику од тога 6. фебруара 1963. године забележен 

је протицај од 222 m³ воде у секунди. Пуста река је тада била водоноснија од Велике 

Мораве на ушћу у Дунав. За уједначавање протицаја и смањење штета од поплава 

планирана је изградња неколико брана и вештачких језера на Пустој реци и њеним 

притокама. 

 Сем површинских, подручје општине карактерише присуство подземних вода, 

којих у равничарском делу има у довољним количинама и на релативно малим дубинама 

од 6 – 7 метара. Путем обилних, ископаних бунара у пољу и озиданих у насељима, 

подземне воде су се одвајкада користиле у домаћинствима и пољопривреди. Данас се 

експлоатација те воде врши у хидрографским постројењима и моторима за наводњавање. 

На уздигнутим брежуљкасто – брдским теренима подземне воде се налазе на већим 

дубинама од око 9 – 10 метара и у малим количинама, тако да сушне периоде карактерише 

несташица воде. 

 У планинском делу Селичевице има појава изворске воде, али слабе издашности, 

која се задњих деценија уређује и користи за водоснабдевање насеља у подножју планине. 

 

 2.5. Биљни и животињски свет 

 

 Вегетациони покривач зависи од климатских прилика, а значајан утицај имају и 

рељеф и надморска висина. 

 Природна вегетација у општини заузима мале површине и везана је за планински 

простор Селичевице под шумом, речне обале и незнатне површине под ливадама и 

пашњацима. 

 У прошлости је ово подручје било обрасло густом шумом која је током времена 

проређивана и крчена у корист пољопривредних површина и насељског простора. Данас 

на то време подсећају само ретки примерци усамљеног шумског дрвећа у потеси (звана 

места) у атарима свих села у општини. 

 Од 121 km² укупне површине подручја општине Дољевац, 23,41 km², односно 

19,3% је под шумом. Близу 94% шума је у приватној својини. Шуме се углавном налазе на 

подручју Селичевице. Око 80% свих површина Селичевице заузима шумска вегетација, и 

то листопадне храстове шуме које се простиру до 800 метара надморске висине, букова 

шума сусреће се на надморској висини од 750 – 920 метара надморске висине. Главни 
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представници шумског растиња су буква, храст (сладун, кутњак, цер), леска, јавор, ласен, 

дрен, граб, клека. 

 Шуме на подручју општине Дољевац нису уједначеног квалитета. У нижим 

пределима и у близини насеља оне су више деградиране или уништене и претворене у 

пашњаке. Структура дрвне масе је неповољна јер у њој доминирају лишћари. Заједнице 

четинара тек треба да се развију пошумљавањем деградираних површина. 

 Боље коришћење шумских ресурса онемогућава недостатак приступачних путева. 

 У приземној флори шума распрострањене су разне врсте папрати: љутића, 

шумских каранфила, дивљих љубичица, дивљих јагода, маховина и др. Ливадска и 

пашњачка заједница чине разне врсте детелине и доста других врста из фамилија трава. 

Међу њима су и бројне лековите биљке: мајчина душица, врнилова трава (горки чај), 

кантарион, камилица, бела хајдучица и др. 

 Када је реч о животињском свету на овој територији можемо рећи да је разнолик. 

На овом подручју од Дољевца ка Житорађи, као и дуж обала Јужне Мораве и Топлице 

срећемо ретке врсте препелица, фазана и разне ситне дивљачи. На обронцима Селичевице 

могу се срести понекад и примерци крупније дивљачи: срне, лисице, па чак и дивље 

свиње. Љубитељи риболова могу у Јужној Морави уловити и крупније примерке клена, 

мрене, скобаља, шарана па чак и сома. 

 

 2.6. Педолошке карактеристике 

 

 Земљиште је површински растресити слој литосфере, у ком се одвијају сложени 

биохемијски процеси. Тло (земљиште) је полигенетски производ дугих процеса на 

литосфери у којима учествује више фактора: атмосфера, хидросфера и биосфера. 

 Централни део географског простора општине Дољевац, од севера према југу, у 

речним долинама, представља равница која се посебно уздиже према западу и прелази у 

равничарско – брежуљкасто земљиште. То су уствари, делувијална и алувијална 

земљишта по своме постанку младе творевине рељефа и најпогоднија за обрђивање. Део 

алувијалне равни, поред речних долина, је најважнији (са надморском висином од око 200 

m, док се просечна надморска висина земљишта у западном делу општине креће око 230 

m. 

 На подручју општине распрострањени су различити типови земљишта, међу којима 

преовлађују земљишта типа гајњаче и смониша. У вишим деловима подручја још се 
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јављају и подзоласта и друга земљишта, често у деградацији. Местимично су у складу са 

нагибом мање или више изражени ерозивни процеси. 
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3. Број становника и територијални размештај становништва 

 

 3.1. Кретање укупног броја становника 

 

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

који се током времена мења у квантитативном смислу. Свака промена броја ствановника 

означава се као укупно кретање становништва. (Балетић, А, 1982.) 

 Промене у укупном становништву сложене су и условљене многобројним 

факторима. Укупан број становника одређеног простора мења се под утицајем природног 

кретања становништва- наталитета и морталитета и под утицајем миграција- емиграција  и 

имиграција. 

 У наредној табели дат је упоредни преглед броја становника у општини Дољевац 

по пописима становништва у периоду од 1948.-2011. 

Табела 6: Упоредни преглед броја становника општине Дољевац у периоду од 1948. до 2011. 

године 

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

Општиина 17.641 18.825 19.860 20.228 20.663 20.662 19.561 18.463 

Општински 

центар 
416 435 274 1.130 1.378 1.536 1.625 1.657 

Остаала 

насеља 
17.225 18.390 19.586 19.098 19.295 18.126 17.396 16.806 

Белотинац 1.129 1.223 1.301 1.293 1.292 1.387 1.321 1.244 

Дољевац 416 435 274 1.130 1.378 1.536 1.625 1.657 

Клисура 202 221 242 237 223 215 184 153 

Кнежица 709 734 763 673 647 648 586 526 

Кочане 1.465 1.547 2.012 1.549 1.605 1.595 1.591 1.451 

Малошиште 2.542 2.680 2.818 3.071 3.085 3.025 2.933 2.835 

Мекиш 1.147 1.188 1.232 1.167 1.225 1.198 1.137 1.076 

Орљане 1.448 1.567 1.622 1.657 1.690 1.716 1.612 1.479 

Перутина 476 489 449 338 302 258 204 175 
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Пуковац 3.404 3.694 3.908 4.065 4.186 4.215 3.956 3.864 

Русна 842 909 942 835 746 635 516 404 

Ћурлина 241 266 243 211 199 189 193 183 

Чапљинац 943 1.017 1.034 1.050 1.125 1.104 1.008 922 

Чечина 939 1.004 1.054 956 953 914 834 726 

Шаиновац 843 898 956 993 1.017 1.039 955 898 

Шарлинац 895 953 1.010 958 990 988 906 869 

Извор: РЗС, књига 20, упоредни преглед броја становника од 1948.- 2011. године 

 На основу пописа рађеног после Другог светског рата па све до пописа из 2011. 

године, може се видети да се општина Дољевац популационо увећавала од 1948. до 1981. 

године. Максималан број становника је забележен 1981. године када је на територији 

општине живело 20.663 становника.  У периоду од 1948. до 1981. године се број 

становника на териоторији општине повећао за 3.022 становника. У периоду од 1981. до 

2011. године бележи се пад броја становника на територији општине и тај пад износи 

2.200 становника. 

 У односу на остала насеља општине, општински центар бележи вишеструки пораст 

броја становника. На основу табеле можемо приметити да је општински центар по попису 

из 1948. године имао свега 416 становника, што је 2,3% од укупног броја становника 

општине, док по попису из 2011. године има 1.657 становника, када је становништво 

општинског центра, насеља Дољевац, чинило 9% укупног броја становништва општине. 
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График 3: Приказ пораста и смањења броја становника општине Дољевац по пописима од 1948. 
– 2011. године 

 

Извор: израчунато на основу података из табеле број 6. 

 

Табела 7: Индекс кретања становништва опшине Дољевац у периоду од 1948. – 2011. године 

 Ланчани Базни 

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

Општински 

центар 
104,57 62,99 412,41 121,95 111,47 105,79 101,97 398,32 

Остала 

насеља 
106,76 106,50 97,51 101,03 93,94 95,97 96,61 97,57 

Белотинац 108,33 106,38 99,39 99,92 107,35 95,24 94,17 110,18 

Дољевац 104,57 62,99 412,41 121,95 111,47 105,79 101,97 398,32 

Клисура 109,41 109,50 97,93 94,09 96,41 85,58 83,15 75,74 

Кнежица 103,53 103,95 82,20 96,14 100,15 90,43 89,76 74,19 

Кочане 105,59 130,06 76,99 103,62 99,38 99,75 91,20 99,04 

Малошиште 105,43 104,78 108,98 100,46 98.06 96,96 96,66 111,53 

Мекиш 103,57 103,70 94,72 104,97 97,79 94,91 94,64 98,81 

Орљане 108,22 103,51 102,16 101,99 101,54 93,94 91,75 102,14 

Перутина 102,73 91,82 75,28 89,35 85,43 79,07 85,78 36,76 

Пуковац 108,52 105,79 104,02 102,98 100,69 98,86 97,67 113,51 

Русна 107,96 103,63 88,64 89,43 85,12 81,26 78,29 47,98 

Ћурлина 110,37 91,35 86,83 94,31 94,97 102,12 94,82 75,93 

Чапљинац 107,85 101,67 101,55 107,14 98,13 91,30 91,47 97,77 

Чечина 106,92 104,98 90,70 99,69 95,91 91,25 87,05 77,32 

Шаиновац 106,52 106,46 103,87 102,42 102,16 91,92 94,03 106,52 

Шарлинац 106,48 105,98 94.85 103,34 99,79 91,70 95,92 97,09 

Укупно 17641 18825 19860 20228 20663 20662 19561 18463 

Извор:Израчунато на основу падатака из табеле број 6. 
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Табела 8: Приказ броја насеља према броју становника по пописима од 1948. – 2011. године 

 1-199 200-499 500-999 1000-1999 2000 и више 

1948. / 4 6 4 2 

1953. / 4 4 6 2 

1961. / 4 3 6 3 

1971. / 3 5 6 2 

1981. 1 2 4 7 2 

1991. 1 2 4 7 2 

2002. 2 1 5 7 2 

2011. 3 1 5 5 2 

Извор: Израчунато на основу табеле 6. 

 На основу података из табеле видимо да су у општини Дољевац најбројнија насеља 

која имају између 1000 – 1999 становника. Њихов број се на свим пописима кретао између 

6 и 7 насеља. Међутим, у првој пописној години се види да је свега четири насеља која 

припадају овој категорији. Насеља која припадају групи од 500 – 999 становника су такође 

бројна. Насеља са већим бројем становника су малобројна у свим пописним годинама. 

Према попису из 2011. године на територији општине има свега 2 насеља која имају више 

од 2000 становника и то су села Малошиште (2.835) и Пуковац (3.864). 

 Када говоримо о насељима по броју становника, према последњем попису, 2011. 

можемо рећи да на територији општине Дољевац има највише насеља чији се број 

становника креће од 500 до 2.000 и тим групама припада 10 насеља општине.  

 

 3.2. Размештај становништва и промене у густини насељености 

 

 Када се говори о размештају становништва, подразумева се степен концентрације и 

дисперзије становништва на одређеном простору. Као основни показатељ мера 

интензитета насељености често се користи густина насељености становништва, која 

представља количник броја становника и површине територије на којој становништво 

живи. Густина становништва исказује се бројем становника на квадратном километру, 

односно по хектару, када је настањеност густа у насељима или пољопривредним 

крајевима. Густина насељености је директно зависна од промене броја становника и 

склона је честим променама током времена. 
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 Фактори који утичу на размештај становништва могу се сврстати у пет великих 

група: (Кицишев С., Голубовић П.) 

 Географски фактори: рељеф, клима, педологија, хидрологија биљни и 

животињски свет, природна богатства. 

 Економски фактори: ниво економске развијености, тип економије, 

развијеност пољопривреде, степен индустријализације, развијеност 

саобраћаја, обим трговине и сл. 

 Биолошко-медицински фактори: ендемске болести, епидемије. 

 Друштвено-историјски фактори: колонизације, ратови, исељавања, 

природне катастрофе. 

 Демографски фактори: природно кретање становништва, планирање 

породице, миграције. 

 Према попису из 2011. године, општина Дољевац обухвата површину од 121 km² на 

којој живи 18.463 становника, односно општа густина насељености износи 153 становника 

на km². То је знатно више у поређењу са општом густином насељености републике Србије 

која износи 81 ст/ km². 

Табела 9: Густина насељености становништва у општини Дољевац у периоду од 1948. – 2011. 

године 

 
Површина у 

km² 

Број становника на km² 

1948. 1991. 2002. 2011. 

Република Србија 88.361 74 111 84 81 

Централна Србија 55.968 76 104 97 94 

Нишавски округ 2.729 104 145 140 138 

Општина Дољевац 121 144 171 162 153 

Извор: Израчунато на основу података из табеле број 6. 

 У табели бр. 9 дата је промена густине насељености становништва у периоду од 

1948. до 2011. године на територији Републике Србије, централне Србије, Нишавског 

округа и општине Дољевац, која указује да је општина Дољевац у свим поменитим 

пописима имала већу густину насељености од републичког просека. Такође, можемо 

приметити да у пописима из 2002. и 2011. године општина Дољевац бележи благи пад 

густине насељености. 

 На основу наведених података можемо закључити да општина Дољевац спада у ред 

густо насељених општина Србије са 153 становника по km². 
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4. Природно кретање становништва 

 

 Природно кретање становништва представља промену укупног броја становника на 

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

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

одреднице прородног 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).  

  

 4.1. Наталитет 

 

 Наталитет у природном кретању обично представља позитивну компоненту 

укупног кретања становништва, и уз исте услове делује на пораст броја становништва 

неког подручја. Означава број живорођене деце на 1.000 становника у једној години и 

означава се у промилима (‰). 

  Имајући у виду годишњу стопу у светским мерилима, разликују се три типа 

наталитета: 

 високи (више од 25‰) 

 средњи (15- 25 ‰) 

 ниски (мањи од 15‰) (фригановић М. 1968.) 

 

 Фактори који непосредно или посредно, тј дугорочно или краткорочно утичу на 

ниво наталитета могу се сврстати у три велике групе: (Кицошев С; Голубовић П, 2004) 

 1. Биолошки фактори: фекондитет (означава потенцијалну физиолошку плодност 

односно физиолошку способност учешћа у репродукцији становништва), стерилитет 

(физиолошка неспособност жене, мушкарца или брачног пара да учествује у процесу 

репродукције становништва), полна и старосна структура становништва, просечна старост 

приликом склапања брака, и сл. 



.Проблеми демографског развоја у насељима општине Дољевац у периоду од 

1948. до 2011. године 2016. 

 

25 
 

 2. Социо-економски: степен економског развоја, достигнути ниво 

индустријализације, урбанизације и деаграризације, економски услови за живот, услови за 

формирање нових породица, ниво опшег образовања итд. 

 3. Психолошки: осећај сигурности или несигурности, личне амбиције у животу, 

стање неуроза и сл. 

 Сви наведени фактори утичу на ниво наталитета, не само становништва нишавског 

округа, већ и становништва ширих територија. Сви ови фактори су сложни и међусобно 

повезани, а њихово дугогодишње садејство довело је до данашњег демографског стања 

готово свих компоненти кретања становништва. 

Табела 10: Кретање стопе наталитета у општини Дољевац у периоду од 1963. до 2001. године (у 

‰)  

 
1963.-

1970. 

1971.-

1980. 

1981.-

1990. 

1991.-

2001. 

2002.- 

2011. 

Република 

Србија 
18,4 18,0 15,8 13,2 9,8 

Централна 

Србија 
15,3 14,9 13,0 10,5 9,9 

Нишавски округ 14,3 13,8 12,2 10,0 9,3 

Општина 

Дољевац 
16,1 13,9 12,1 10,9 8,1 

Извор: РЗС, Витални догађаји у Р. Србији; природно кретање становништва у Републици Србији 

 Општина Дољевац спада у групу екстремно ниског наталитета. највећи наталитет 

забележен је у периоду од 1963. до 1970. године. Тада је стопа наталитета износила 16,1‰. 

Што значи да је у том периоду наталитет био на средњем нивоу. У даљим пописним 

периодима наталитет локалног становништва је прешао са средњег на низак ниво (мање 

од 15‰). Данас наталитет износи 8,1‰ и има тенденцију даљег смањивања у наредним 

годинама што ће се директно одразити на смањење броја становника општине, јер са 

оваквом стопом наталитета нема обнављања популације. 

 

 4.2. Морталитет 

 

 Смртност становништва је у суштини биолошки процес. У сваком поједином 

случају смрт означава престанак живота, док смртност становништва представља трајан 

процес и вечиту појаву. Она је негативна компонента природног прираштаја и природног 

кретања у целини. 
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 Ако се смртност становништва посматра са гледишта дугорочног развоја друштва, 

онда се може закључити да је као и плодност условљена многим друштвеним чиниоцима. 

Они су у основи повезани са економским условима живота, нивоом знања, медицинском 

заштитом, начином исхране, итд. Рађањем се становништво повећава, а умирањем се 

смањује. Због тога витална статистика редовно прати смртност становништва, утврђујући 

број умрлих, анализирајући смртност по полу, старости и други, обележјима умрлих лица, 

откривајући на тај начин промене у броју и саставу становништва настале тим природним 

биолошким путем. (Благојев, В, 1976.) 

 Подаци о морталитету становништва су веома важни за објективно оцењивање 

произвођачких способности и здравственог стања становништва. Ови подаци су значајни 

за оцењивање ефикасности и здравствене заштите, за политику здравства и за политику 

земље. (Alica Wertheimer- Baletić, 1973.) 

 Дакле, све ове тенденције и односи, који се формирају у вези са морталитетом 

становништва одражавају се на целокупни друштвено- економски развитак једне земље. 

(Благојев, Б. 1976) 

Табела 11: Кретање стопе морталитета у општини Дољевац у периоду од 1963. до 2011. године 

(у ‰)  

 
1963.-

1970. 

1971.-

1980. 

1981.-

1990. 

1991.-

2001. 

2002.-

2011. 

Република Србија 9,0 9,0 9,8 10,4 14,1 

Централна Србија 8,6 8,9 10,1 11,8 13,8 

Нишавски округ 8,0 8,6 10,3 12,8 14,3 

Општина Дољевац 7,2 7,9 10,3 13,3 15,4 

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

 На основу података из табеле можемо видети да општина Дољевац бележи 

константан раст стопе морталитета. Такође примећујемо да је у периоду од 1963. до 1980. 

године та стопа била маља од републичке стопе морталитета. Најмања стопа морталитета 

забележена је у периоду од 1963. до 1970. године и износила је свега 7,2‰. У каснијим 

годинама је стопа морталитета већа од републичке. У периоду од 2002. до 2011. стопа 

морталитета износи 15,4‰. 

 Један од главних показатеља, смртности становништва, али достигнутог нивоа 

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

се 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 након рођења, 
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 3. постенонатални: смртност од 28. дана после порођаја до навршене прве године 

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

  

 4.3. Природни прираштај 

 

 Природни прираштај становништва представља разлику имеђу броја живорођене 

деце и укупног броја умрлих лица у одређеном временском периоду. Према томе, њихова 

величина директно зависи од ове две компоненте и мења се у зависности од њихових 

промена. 

 Природни прираштај сумира ефекат рађања и умирања, што се одражава на раст 

становништва. Вишак рођених у односу на број умрлих лица представља позитиван, а 

већи број умрлих у односу на број живорођених негативни природни прираштај. 

Позитиван природни прираштај делује у правцу повећања, а негативан у правцу смањења 

броја становника. Он је у највећем делу људске историје био низак, а повремено негативан 

на појединим подручјима. Негативан природни прираштај у прошлости се јавља као 

резултат повећања смртности у условима великих епидемија, ратова, природних непогода 

и других неповољних токова живота. 

 У новије време природни прираштај је низак у развијеним земљама, док је у 

неразвијеним земљама висок. Ако се посматра са друге стране, природни прираштај се на 

појединим подручјима не манифестује као резултат повећања смртности већ настаје услед 

смањења наталитета и старења становништва. (Развитак Србије 1850.- 1991.) 

 У савременим демографским условима великог броја европских земаља, природни 

прираштај становништвасве чешће има негативан предзнак што је узрок дугогодишњег 

опадања наталитета и пораста морталитета због старења становништва. 

 Природни прираштај у апсолутном или релативном смислу, представља резултат 

наталитета и морталитета, а истовремено и основну квалитативну карактеристику 

актуелних демографских токова репродукције становништва. 

Табела 12: Стопа природног прираштаја од 1963. до 2011. (у ‰) 

 
1963.-

1970. 

1971.-

1980. 

1981.-

1990. 

1991.-

2001. 

2002.-

2011. 

Република Србија 9,4 9,0 6,0 2,8 -4,2 

Централна Србија 6,7 6,0 2,9 -1,3 -3,9 

Нишавски округ 6,3 5,2 1,9 -2,8 -4,9 
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Општина Дољевац 9,2 6,0 1,7 -2,2 -7,3 

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

 

   

 
График 4: Приказ стопе природног прираштаја општине Дољевац у односу на републику Србију 

Извор: Израчунато на основу података из табеле број 12 

 Из приложених табели видимо да општина Дољевац данас има негативни природни 

прираштај са тенденцијом даљег смањивања популације у наредном периоду. Највећи 

природни прираштај забележен је у периоду од 1963. до 1970. године  и износио је 9,2‰. 

Велики пад природног прираштаја је видљив у периоду од 1981. до 1990. године, међутим, 

природни приаштај је и у том периоду био позитиван (1,7‰). Природни пад, односно 

негативан природни прираштај у општини Дољевац, бележи се од 1991. године. Од те 

године па до данас у општини Дољевац број становника се константно смањује.  
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5. Миграције становништва 

 

 Појам миграције становништва (механичко кретање) означава првенствено 

просторну покретљивост, односно просторну мобилност становништва. Оне чине промену 

територијалног оквира живота појединаца или група, по својој основи су друштвени 

процес који има веома значајне демографске видове и последице. Миграције су уклопљене 

у демографски развитак, као детерминанте кретања становништва и структурних промена, 

па се у оквиру демографије сматрају демографским процесом. 

 Миграције су по својој дефиницији трајна промена настањивости – везане за 

територију, као један од основних односа човека и простора, тако да су предмет 

посматрања многих наука: географије, екологије, историје, етнологије, социологије. Свака 

од њих посматра миграције са свог аспекта, па је то случај и у демографији. (Петровић, Р., 

1986.) 

 Пресељавање становништва са једне на другу територију веома је стара појава. 

Мотиви и разлози због којих се становништво пресељава, као и последице које изазивају, 

биле су, а и данас су веома различити и разноврсни. Отуда се може рећи да пресељавања 

становништва имају знатан друштвени значај, нарочито у савременим условима због 

убрзаног друштвеног, економског, просторног и другог развоја. (Голубовић, П. и 

Тодоровић, Н. 1997.) 

 Померање становништва на дуже дистанце, односно одлазак становништва у 

удаљене крајеве по обиму мање је мање од пресељавања између суседних подручја. Већи 

миграциони токови су подстицани углавном еконоским факторима, па се због тога 

селидбена струјања одвијају на релацији од неразвијених према развијеним подручјима. У 

пресељавању учествују лица стара од 15 – 34 године живота. Све остале старосне групе 

учествују у миграционим кретањима али у много мањем обиму. 

 Територијална покретљивост нешколованог и школованог становништва није истог 

интензитета. Школовано становништво је знатно мобилније него нешколовано. Осим тога, 

школовано становништво је у знатно већој мери обухваћено миграцијама на дужим 

релацијама него становништво без школе или са основном школом. (Брезник, Д. 1977.) 

 Дакле треба имати на уму да и неквалификована радна снага настоји да у условима 

опшег прогреса , што пре побољша свој положај (економски) и то се види из чињеница, 

што у економској миграцији у великом обиму учествује и неквалификована радна снага. 

(Владимиров, М. 1987.) 
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 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). 

 

табела 13: Порекло становништва општине Дољевац према попису из 2002. и 2011. године 

О
п

ш
т
и

н
а
 

Д
о
љ

ев
а
ц

 Од 

рођења 

станује у 

истом 

месту 

Досељено са подручја 

Исте 

општине 

Друге 

општине 

исте 

републике 

Републике 

бивше 

СФРЈ 

Осталих 

земаља 
Непознато 

2002. 13.561 1970 3680 257 47 46 

2011. 12.373 1.814 3.993 201 80 2 

Извор: РЗС, Попис становништва и станова. Миграције- књига 9 

 

 Према попису из 2011. године примећујемо да 67% становништва општине 

Дољевац представља аутохтоно становништво. Осталих 33% процената је мењало место 

сталног боравка. Што се тиче досељених лица, највећи број је оних који су из других 

општина републике Србије, и они чине 21,6% становништва општине Дољевац. Од лица 

која су населили територију општине Дољевац а да нису рођена на територији републике 

Србије, највише је оних из бивших република Југославије, укупно 201 лице. 

 

Табела 14: Становништво општине Дољевац према години досељавања према попису из 2011. 

године 

О
п

ш
т
и

н
а
 

Д
о
љ

ев
а
ц

 

Укупно 

досељених 

Досељено у периоду 

Непознато 

Пре 

1980. 

1981. 

- 

1986. 

- 

1991. 

- 

1996. 

- 

2001. 

- 

После 

2006. 
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1985. 1990. 1995. 2000. 2005. 

6090 2451 457 464 511 534 516 664 493 

 Извор: РЗС, Попис становништва и станова. Миграције- књига 9 

 

 На основу података из табеле, примећујемо да је највећи део досељених лица, 

41,7%, досељено на територију општине пре 1980. године. 

 Кад се говори о миграцијама становништва неке територије, треба поменути и 

дневне миграције, као један од најшире распрострањених видова кретања становништва. 

 Дневне миграције представљају посебан облик просторне покретљивости 

економски активног становништва, било да су у питању лица која обављају занимање, 

ученици или студенти. На обим и правце дневних миграција утиче читав низ 

демографских, социо-економских и других фактора. 

Табела 15: Број дневних миграната у општини Дољевац према попису из 2011. године 

Општина 

Дољевац 
Укупно 

Активно 

становништво 

које обавља 

занимање 

Ученици 

- 

студенти 

% учешће у 

укупном броју 

становника 

2002. 4481 3380 1101 22,9 

2011. 4117 2797 1320 22,3 

Извор: РЗС, Попис становништва и станова. Миграције- књига 9 

 

 Што се тиче дневних миграната, са територије општине Дољевац свакодневно 

мигрира 4481 становника. Од тога највећи број мигрира ка највећем индустријском и 

школообразовном центру региона Нишу. Док се мањи део дневних миграција креће ка 

Прокупљу и Лесковцу.  
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6. Структуре становништва 

 

 Структуре становништва су врло сложено подручје демографске науке. Оне се 

формирају на основу индивидуалних карактеристика становништва као што су: пол, 

старост, брачно стање, занимање, активност, народност, школска спрема, итд. Састав 

становништва према овим и другим карактеристикама показује квалитативне односе у 

популацији. Али, да би се структуре становништва могле испитивати, потребно је да се 

изврши одговарајућа класификација становништва. 

 Све структуре становништва се током времена мењају, с тим што су код неких те 

промене брже, а код других споре и дугорочне. Између свих структура постоје одређене 

везе. Биолошки, друштвени и социо-психолошки фактори који делују на компоненте 

природног кретања и миграције становништва истовремено условљавају промене 

биолошким и неким другим структурама. Проценат активних лица истовремено зависи од 

величине активно способног становништва, економске развијености, обухвата омладине 

школовањем. 

 Приликом анализирања становништва могу се срести бројне поделе становништва 

према структури. Узимајући у виду основна обележја становништва могу се издвојити 

четири велике групе структуре становништва: (Кицошев, Голубовић, 2004.) 

 биолошке (полни и старосни састав становништва) 

 економске (активност, делатност, занимање и др) 

 образовне (писменост, ниво школске спреме итд) 

 расна етничко-верска и лингвистичка структура. 

 

 6.1. Биолошке структуре 

 Под биолошким структурама становништва подразумевају се подела становништва 

према полу и старости. Ове структуре становништва представљају једне од највише 

анализираних структура становништва. Важност биолошких структура се огледа у томе 

што се кроз призму старосних и полних карактеристика становништва могу изучавати и 

посматрати бројна обележја и карактеристике популације.  

 6.1.1. Полна структура становништва 

 Полна структура становништва представља квантитативнипроцентуални однос 

између мушког и женског становништва у укупној популацији. Сходно томе, она је једна 

од најпроучаванијих и најзначајнијих структура становништва, с обзиром да се многе 

демографске карактеристике становништва анализирају истовремено према полу. 
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 Полна структура становништва зависи од полне структуре живорођене деце, од 

диференцијалне смртности према полу, од миграционих кретања и неких спољних утицаја 

(ратови и др.). Однос броја мушке и броја женске живорођене деце је релативно стабилан 

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

женске деце. (Кицошев, С, Голубовић, П. 2004). Однос полова се са старошћу мења и то 

углавном под утицајем различите смртности све до крајњих граница живота, затим под 

утицајем миграционих кретања и ванредних друштвених ситуација као што су ратови. 

 Мушка деца се више рађају, али и више умиру. Такво стање се задржава све до 

узраста од 10 до 14 година, а затим се успоставља извесна равнотежа. Што је старост већа, 

смртност се повећава код оба пола, али мушко становништво више умире од женског. 

 Разлике у смртности према полу имају значајан утицај на полну структуру 

становништва. Смртност је, код већине популације са ниским морталитетом, већа код 

мушког становништва, што утиче на промене наведене пропорције. С друге стране, код 

популација са високим морталитетом већа је смртност женског становништва, код деце и 

жена у фертилном периоду. полни састав становништва мења се и под утицајем 

миграционих кретања, јер у селидбеном контигенту нису подједнако заступљена оба пола. 

Ратови су такође имали утицај, јер је изгубљено много живота, али су мушкарци као војни 

обавезници увек имали веће губитке. Промене у полној структури становништва испитују 

се, пре свега, на основу процентуалног учешћа  мушког и женског становништва у укупној 

популацији у појединим старосним групама. У демографским анализама као основни 

показатељ полне структуре користе се коефицијенти маскулинитета и феминитета. 

Табела 16: Кретање коефицијента маскулинитета по пописима од 1971. до 2011. 

 1971. 1991. 2002. 2011. 

Република Србија 976,8 984,5 946,5 948,9 

Централна Србија 970,3 970,5 948,7 949,7 

Нишавски округ 977,2 982,2 968,1 966,6 

Град Ниш 978,9 975,6 954,4 948,1 

Општина Дољевац 1019,2 1060,2 1050,4 1050,7 

О. центар 1050,8 993,6 1056,9 1071,3 

Остала насеља 1017,3 1069,1 1055,3 1048,8 

Извор: РЗС, Књига 2, Становништво према поли и старости 

 Табела нам показује како се кретао коефицијент маскулинитета општине у периоду 

од 1971. до 2011. године. На основу података из табеле видимо да је по свим датим 

годинама број мускараца на територији општине Дољевац већи од броја жена.  

 6.1.2. Старосна структура становнишва 
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 Старосна структура становништва једна је од најзначајнијих демографских 

структура. Њена ванализа је основ за сва друга демографска истрживања. На формирање 

старосног састава одређене популације делују фактори који се могу сврстати на 

унутрашње и спољне. 

 Унутрашњи фактори су производ природног кретања становништва, а то су 

наталитет и морталитет. Ако је у прошлости био висок наталитет, он ће утицати на 

формирање у будућности, у којој ће високо учешће имати млађе старосне групе и обрнуто. 

Високи фертилитет условљава велики удео младог становништва, док његово опадање 

доводи до смањења удела младих. Утицај морталитета се манифестује преко промена у 

виси ни стопе смртности према старости. Дејство морталита је далеко сложеније, јер 

његов ниво и динамика промена утиче на висину процентног учешћа свих старосних 

група. Дакле, смањење смртности одојчади и деце утичу на повећање удела младих 

односно на успоравање опадања његовог учешћа у укупном становништву, што на неки 

начин значи да условљава одвијање процеса демографског подмлађивања односно 

успоравања процеса демографског старења. Снижавање смртности старијег средовечног и 

старог становништва утиче преко повећања њиховог удела у укупном становништву, на 

интензивирање процеса старења. (Пенев, Г., 1989.) 

 Као спољни фактори делују миграције и ратови. Деловање миграција на 

формирање старосне структуре становништва је двојако. Овај утицај се испољава преко 

досељавања (имиграционих подручја) или исељавања одређених старосних група 

углавном млађег становништва (емиграционих подручја). Као други спољни фактор су 

ратови који се не могу занемарити. Ратови су значајно утицали на све компоненте кретања 

становништва (директни губици, промене природних карактеристика, миграције), а преко 

њих и на обликовање старосног састава. (Жерјавић, В, 1989.). 

 На основу досадашњих испитивања конкретних популација по старости дошло се 

до закључка да постоје различити типови старосне структуре и то: прогресивни, са 

високим уделом младог становништва (0-14 година) и ниским уделом становништва 

старијег од 50 година; стационарни, са умереним уделом ових старосних група и 

регресивни са ниским уделом деце до 14 година, и високим уделом старијих од 50 година. 

(Wertheimer-Baletić, A. 1892.) 

 На основу апсолутног или релативног учешћа појединихг старосних група у 

укупном становништву и израдом графичких приказа коришћењем тих вредности, 

добијене су старосне пирамиде. Код изразито младих популација (прогресивни тип), 

старосна структура становништва одликује се широком базом пирамиде, која се постепено 

сужава ка врху. То значи да у таквим популацијама има највише деце, омладине и млађе 
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средовечног становништва и да су старије генерације мање заступљене. Становништво 

које припада овом типу има веће  стопе наталитета него стопе морталитета, релативно 

висок природни прираштај и стални пораст становништва. Насупрот овој је старосна 

пирамида популације која је доспела у демографску старост (регресивни тип). У овом 

случају старосна структура показује да у односу на старије генерације учешћа деце и 

омладине опада. Стопе наталитета су ниске и опадајуће, а у одмаклој фази могу чак бити и 

мање од општих стопа морталитета. Такви односи условљавају опадајући или негативан 

природни прираштај, пораста становништва нема  и настаје депопулација. Међутим, може 

се десити, да графичка слика старосне структуре може знатно да одступа од пирамидалног 

облика, попримајући елипсасту форму. Овај случај је интересантан за нова насеља која се 

формирају уз неке радне пунктове (каменоломи, рудници и слично) где је учешће 

средовечног становништва из радног периода веома велико. 

 Имајући у виду наведене чињенице, може се констатовати да постоји 

међузависност између старосне структуре и осталих компонената кретања становништва, 

па је њено проучавање од подједнаког значаја за анализу демографског развитка у 

прошлости и предвиђање будућих промена. 

 

 

График 5: Старосна пирамида општине Дољевац према попису из 1971. године 

Извор: РЗС, попис 1971. година. 
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График 6: Старосна пирамида општине Дољевац према попису из 1991. године 

Извор: РЗС, попис 1991. година 

 

 

График 7:Старосна пирамида општине Дољевац према попису из 2011. године 

Извор: РЗС, попис 2011. 
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 На основу графикона можемо закључити да се старост становништва општине 

Дољевац повећавала у посматраним пописним годинама. Графикон 1971. указује на то да 

је према попису из 1971. године био висок удео популације у категорији од 15-19. година, 

као и висок удео становништва старости између 35 и 45 година. Висок удео становништва 

у категорији од 35-39 година последица је високог послератног природног прираштаја. 

Иста ова категорија у наредним пописима цини становништво старије од 50 година, те се 

у наредним пописима види просирење врха старосне пирамиде, а због ниског природног 

прираштаја, основа пирамиде је све ужа. На старосној пирамиди из 2011. године јасно се 

запажа изузетно уска основа пирамиде где се види да удео становника старости 0-4 износи 

свега 4,7% док удео становника старости између 5-9 година износи 4,8%. Супротно овоме 

врх пирамиде је знатно проширен, а удео становништва старијег од 75 година чини 8,8% 

становништва општине. 

 

 6.1.3. Промене старосне структуре општине Дољевац 

 

Табела 17: Приказ старосног контигента општине Дољевац у односу на републику и регион, 

према попису из 2011. године 

 Укупан 

број 

становника 

Становништво према старости 

0-19 20-39 40-59 60 и више 

број % број % број % број % 

Република 

Србија 
7.186.862 1.427.994 19,9 1.910.323 26,6 2.070.537 28,8 1.778.730 24,7 

Нишавски 

округ 
376.319 72.043 19,1 98.895 26,3 105.178 27,9 100.203 26,7 

Град Ниш 260.237 50.927 19,6 72.555 27,9 73.813 27,6 62.942 24,9 

Општина 

Дољевац 
18.463 3.782 20,5 4.471 24,2 5.026 27,2 5.084 28,1 

Извор: РЗС, Књига 2, Становништво према поли и старости 

 

 Анализирајући становништво по контигентима старости можемо приметити да је 

категорија становништва млађег од 19 година, категорија са најмањим бројем становника. 

Свега 20,5% процената становништва општине Дољевац спада у овај контигент 

становника, што је мање чак и од процента становништва контигента особа старијих од 60 

година, који чине 28,1% становништва општине. 
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 Поред тога становништво које припада контигенту старости до 19 година је веће у 

односу на републички просек, а такође је удео становништва старијег од 60 година веће 

него што је то на републичком нивоу. 

 6.1.4. Функционални контигент 

 У оквиру старосне структуре становништва могуће је издвојити функционалне 

старосне групе становништва према одређеним карактеристикама. У овом раду биће 

анализирани следећи функционални контигенти који су од значаја за формирање старосне 

структуре становништва и то: 

 1. предшкосли контигент (0-6 година)- који обухвата сву децу у предшколском 

узрасту, 

 2. школообавезни контигент (7-14 година)- који обухвата децу у школском узрасту, 

 3. радни контигент (мушкарци 15-65, жене 15-65 година)- који обухвата сво 

становништво радно способног периода. (Кицошев, С, Голубовић, П. 2004.) 

 Предшколски контигент- бројност ове деце значајан је податак на основу којег се 

могу процењивати изгледи за обнављање становништва у будућности. Повећање удела 

овог контигента у укупном становништву, директно утиче на побољшање старосне 

структуре одређене популације. Супротно, смањење удела овог контигента неминовно 

утиче на убрзани процес старења становништва 

Табела 18: Предшколски контигент према пописима из 1961., 1991. и 2011. године 

 
1961. 1991. 2011. 

број % број % број % 

Нишавски округ 37.216 11,4 31.314 7,9 31.314 6,43 

Град Ниш 18.114 12,2 20.973 8,5 17.698 6,91 

Општина Дољевац 2.450 12,3 1.716 8,3 1.221 6,6 

Извор: РЗС, Књига 2, Становништво према поли и старости 

 На основу табеле можемо закључити да се предшколски контигент смањује са 

годинама пописа. То можемо оправдати ниским природним прираштајем. Како видимо у 

табели проценат становника који припадају овом контигенту се дупло смањио у периоду 

између 1961. и 2011. године. 

 

 Школообавезни контигент- граница овог контигента одређена је старошћу коју је 

законодавац одредио за полазак у основну школу и дужином обавезног школовања. 
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Табела 19: Школообавезни контигент према пописима из 1961., 1991. и 2011. године 

 
1961. 1991. 2011. 

број % број % број % 

Нишавски округ 49.516 15,1 39.920 9,9 28.227 7,61 

Град Ниш 22.957 15,5 26.908 10,9 19.150 7,49 

Општина Дољевац 3.119 15,7 2.090 10,1 1.500 8,1 

Извор: РЗС, Књига 2, Становништво према поли и старости 

 

 Што се школообавезног контигента тиче, исти је случај као и код предшколског 

контигента. Смањује се са пописним годинама и можемо приметити на основу табеле да 

се са 15,7%, колико је било становништва које је припадало овом контигенту 1961. године, 

смањило на 8,1% колико има према по попису из 2011. године.  

  

 Радни контигент- старосни распон којим се дефинише радни контигент одређен 

је законом (15-65 година за мушкарце и 15-65 година за жене). 

Табела 20: Радни контигент према пописима из 1961., 1991. и 2011. године 

 
1961. 1991. 2011. 

број % број % број % 

Нишавски округ 212.210 64,8 252.559 63,8 249.450 67,2 

Град Ниш 94.024 64,2 164.386 66,3 177.308 69,4 

Општина Дољевац 15.070 75,9 14.069 68,1 11.981 61,6 

 

 Број радно способних становника Нишавског округа од 1961. до 2011. године 

повећан је за 37.240 лица.  С друге стране у општинама Нишавског округа забележено је 

смањење броја радно способних лица, што је последица ниског наталитета, селективности 

миграција и повећања удела старог становништва. Изузетак представља територија града 

Ниша, где је број радно способних лица у посматраном периоду порастао за чак 83.248. То 

је превасходно последица снажне миграције ка овом подручју у којој углавном учествује 

млађе, радно способно становништво.  

 Радном контигенту општине Дољевац по попису из 2011. године припада више од 

половине становника, тачније 61,6% становништва.  

 Индекс старости – У демографским истраживањима старосне структуре 

становништва, важан показатељ је индекс старости који показује број лица старих 60 и 
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више година у односу на број лица млађих од 20 година. Важност овог индекса се огледа у 

томе што показује пропорцијални однос старог и младог становништва. Као критична 

вредност узима се 0,4. (Кицошев С, Голубовић П. 2004.) За становништво код кога индекс 

старости има већу вредност од ове можемо рећи да се налази у процесу демографског 

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

Табела 21:Индекс старости општине Дољевац у односу на републику и регион од 1961. – 2011. 

године 

 1961. 1971. 1991. 2002. 2011. 

Република Србија 0,28 0,38 0,53 1,01 1,25 

Нишавски округ 0,30 0,47 0,81 1,16 1,39 

Град Ниш 0,24 0,33 0,61 0,95 1,24 

Општина Дољевац 0,23 0.42 0,83 1,15 1,34 

Извор: РЗС, Књига 2, Становништво према полу и старости 

 На основу табеле можемо закључити да је само у првој пописној години, 1961. 

године, становниство општине Дољевац налазило испод  критичне зоне индекса старења. 

У наредним пописним годинама индекс старења се константно повећава па можемо 

закључити да је становништво општине Дољевац у континуираном процесу демографског 

старења. 

  

 6.1.5 Стадијуми демографске старости 

 

 За утврђивање достигнутог стадијума демографске старости у демографским 

истраживањима анализира се више покатеља на основу којих се формирају критеријуми 

који одређују закључак о типу старосне структуре становништва. 

 Прегледније уочавање регионалних разлика у достигнутој демографској старости, 

али и упечатљивије сагледавање промена у старосној структури, посебно становништва 

већег броја мањих територијалних јединица (насеља или општина) може се постићи 

сврставањем становништва у раличите типове старосне структуре. (Кицошев, С; Бубало, 

Ж. М. и Ивков, А., 2005.). Стога је за утврђивање достигнутог стадијума демографске 

старости потребно анализирати вредности више показатеља на основу којих се формирају 

критеријуми који опредељују закључак о типу старосне структуре становништва. 

 У овом раду анализирана су четири показатеља: удео становништва млађег од 20 

година, удео становништва млађег од 40 година, удео становништва старијег од 60 година 

и индекс старења. 
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Табела 22: Критеријумми за одређивање стадијума демогррафске старости 

Стадијуми 

демографске старости 

Индикатори демографске старости становништва 

Просечна 

старост 

Млађи од 

20 година 

(%) 

Млађи од 

40 година 

(%) 

Старији од 

60 година 

(%) 

Индекс 

старења 

1. рана демографска 

старост 
до 20 58+ 85+ до 4 до 0,07 

2. демографска 

старост 
20-25 50-58 75-85 4-7 0,07-0,14 

3. демографска 

зрелост 
25-30 40-50 65-75 7-11 0,12-0,28 

4. праг демографске 

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

5. демографска 

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

6. дубока демографска 

старост 
40-45 20-24 42-52 20-25 0,83-1,25 

7. најдубља 

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

Извор: Крстић В. 2007. год. 

 

 У наредним табелама дати су параметри на основу којих је анализиран процес 

старења и достигнути стадијум демографске старости за 1971, 1991. и 2011. годину. 

Табела 23: Стадијум демографске старости општине Дољевац и Нишавског округа према попису 

из 1971. године 

Извор: РЗС, Књига 2, Становништво према поли и старости 

 

 
индикатор 

Стадијум демографске старости 

према критеријуму 

становништво % индекс 

старења 
1 2 3 4 1-4 

0-19 0-39 60+ 

Нишавски 

округ 
32,5 60,8 10,3 0,30 IV IV IV IV IV 

Град Ниш 34,8 72,3 8,5 0,24 IV III III IV III-IV 

Општина 

Дољевац 
31,3 62,7 13,1 0,42 IV IV IV IV IV 
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Табела 24: Стадијум демографске старости општине Дољевац и Нишавског округа према попису 

из 1991. године 

 
Извор: РЗС, Књига 2, Становништво према поли и старости 

 

Табела 25: Стадијум демографске старости општине Дољевац и Нишавског округа према попису 

из 2011. године 

Извор: РЗС, Књига 2, Становништво према поли и старости 

 

 Становништво Србије, према вредностима изабраних показатеља, од популације 

која се половином 20. 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 претходних педесет година. 

 На основу приказаних табела 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 1991. 

године је период најинтензивнијег старења становништва на територији општине 

 
индикатор 

Стадијум демографске старости 

према критеријуму 

становништво % индекс 

старења 
1 2 3 4 1-4 

0-19 0-39 60+ 

Нишавски 

округ 
25,8 55,3 14,4 0,55 V V IV V IV-V 

Град Ниш 27,7 60,0 10,5 0,37 V IV III IV IV-V 

Општина 

Дољевац 
24,5 51,3 20,1 0,82 V VI VI V V-VI 

 
индикатор 

Стадијум демографске старости 

према критеријуму 

становништво % индекс 

старења 
1 2 3 4 1-4 

0-19 0-39 60+ 

Нишавски 

округ 
19,1 45,4 26,7 1,40 VII VII VI VII 

VI-

VII 

Град Ниш 19,6 57,5 24,1 1,22 VI VII VI VI 
VI-

VII 

Општина 

Дољевац 
20,5 45,2 27,5 1,34 VI VI VII VII 

VI-

VII 
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Дољевац. Овај период карактеришу негативан природни прираштај и веома бурна 

миграциона кретања, која су различито утицала на бројно стање и структуру 

становништва. 

 На последњем попису је први пут забележен већи број особа старијих од 60 година 

од броја особа млађих од 20 година. Тако да је општина Дољевац ушла у седми стадијум 

демографске старости – најдубља демографска старост. 

 

 6.2. Социо-економске структуре становништва 

 

 Економске структуре становништва представљају индикатор друштвеног и 

привредног развоја. Дакле, привредни развој непосредно мења економску структуру 

становништва, док са друге стране, кретање и структура радне снаге становништва утиче 

на ниво и динамику привредног развоја. (Радушки, Н., 1995.) 

 По завршетку Другог светског рата услед промена у структури привреде и услед 

различитих демографских процеса, дошло је до снажне трансформације становништва 

Нишавског округа по економским обележјима. 

 6.2.1. Активно становништво 

 Укупно становништво се према критеријуму активности дели на три групе; активно 

становништво (или радна снага), лица са личним приходима и издржавано становништво. 

 Активно становништво чине лица стара 15 и више година која обављају занимање, 

као и незапослена лица која траже посао и лица која су привремено прекинула обнављање 

занимања због одслужења војног рока (активна лица која не обављају занимање). Под 

занимањем се сматра обављање одређених врста послова у циљу стицања средстава за 

живот. 

 Лица са личним приходом су становници који не припадају скупу активних лица, 

али који имају средства за живот од редовних примања, као што је пензија (старосна, 

инвалидска или породична), приходи од имовине (давање у закуп стана, куће, земље, 

радње и сл.) или други лични приходи (индивидуална, социјална помоћ, алиментација, 

стипендија и сл.). 

 Издржавано становништво чине лица која немају сопствена средства за живот ни 

по ком основу, али имају нека непозната средства, па их већим делом издржавају 

родитељи, рођаци или друга лица, укључујући и правна лица. У ову групу спадају деца, 
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ђаци, студенти, домаћице, старе особе без пензије, лица неспособна за рад, незапослени и 

други.(Кицошев, Бубало-Живковић и Ивков, 2006) 

 Ова класификација омогућава поделу укупног становништва према критеријуму 

„рада“ на активно и неактивно, а према критеријуму „прихода“ на самостално и 

издржавано. У неактивно су укључена лица без личних прихода и издржавана, а у 

самостална спадају лица са личним приходом и активна лица. У зависности од потреба, у 

анализи се користи једна или друга подела 

 Кретање активног становништва (радне снаге) детерминисано је факторима 

демографске и економско-социјале природе. У демографске чиниоце спадају кретање 

укупног становништва и старосно-полна структура (оквири за формирање радног 

контигента), затим брачно стање и ниво фертилитета. У економско-социјалне чиниоце 

спадају структура привреде (у првом реду однос примарног према осталим секторима 

делатности), систем школства и степен обухватности омладине школовањем, радно 

законодавство, политички услови, традиција (нарочито у погледу запошљавања жена) и 

др. Утицаји поменутих фактора су најчешће једновремени, међусобно условљени, са 

различитим и често супротним ефектима на кретање и ниво активности становништва, па 

их је тешко измерити. 

 Ради мерења нивоа активности становништва израчунава се стопа активности. 

Најчешће се у анализама ове врсте употребљава општа стопа активности која изражава 

удео економски активног у укупном становништву. За детаљније и прецизније анализе 

израчунавају се стопе активности мушког и женског становништва, затим стопе 

активности појединих старосних група становништва, пољопривредног и 

непољопривредног становништва идр. 

Табела 26: Кретање активног становништва општине Дољевац 

Попис Укупно 
Активно 

Лица са личним 

приходима 
Издржавано 

Број % Број % Број % 

1971. 20.228 10.843 53,6 5.895 29,1 9385 17,3 

1991. 20.662 9.031 43,7 2.383 11,5 8.797 44,8 

2002. 19.561 7.515 38,4 4.043 20,7 7.975 40,9 

2011. 18463 7.178 38,9 7.480 40,5 3.503 20,6 

Извор: РЗС, Књига 19, Економски активно становништво, 2011. 

 Табела бр. 26 нам показује кретање актиног становништва општине. Анализом 

удела активног становништва на нивоу општине Дољевац може се прметити опадање 

удела активног становништва и повећање становника који имају лични приход. Удео 
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активног становништва 1971. био је 53,6%, а 2011. године 38,9%. Ово упућује на закључак 

да се смањује укупна популација у општини, али и да је смањење удела активног 

становништва последица старења становништва и повећање категорије лица са личним 

приходом (пензионери). У прилог овом иде и то да је 1971. године удео лица са личним 

приходима био 29,1%, а по попису из 2011. године чак 40,5%. Због смањења удела младог 

становништва смањује се и удео издржаваног, јер су највећи део лица из ове групе ђаци и 

студенти. 

 

 6.2.2. Економски неактивно становништво 

 

 Категорију економски неактивног становништва чине лица са личним приходом и 

издржавано становништво. Група лица са личним приходом обухвата становништво које 

не обавља занимање, већ се самостално издржава од прихода које стиче на основу ранијег 

рада (разни видови пензија), затим од прихода имовине (рента), стипендије и сл. Групу 

лица са личним приходом чини претежно старо становништво. У издржавано 

становништво (економски несамостално) сврстана су сва лица која имају приходе али су 

им приходи недовољни за издржавање. Категорија издржаваног становништва обухвата 

претежно младо становништво. (деца, ученици, студенти) и друге групе (домаћице, 

неспособни за рад и др.). 

 Број лица са личним приходима се у периоду од 1971. до 2011. године повећао у 

свим међупописним периодима и код свих посматраних популација. Пораст броја ове 

категорије становништва у односу на активно и издржавано становништво је био 

динамичнији, па је као последица тога дошло до повећања њиховог удела у укупном 

становништву. 

Табела 27: Лица са личним приходима у укупном становништву у периоду од 1971. до 2011. године 

 

1971. 1991. 2002. 2011. 
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Република 

Србија 
440.360 5,2 1.094.616 11,6 1.511.816 20,2 1.660.562 23,1 

Нишавски 

округ 
19.229 5,3 49.063 12,6 79.139 20,8 91.079 24,2 
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Град Ниш 13.702 7,0 34.327 14,0 49.939 20,0 41.695 22,8 

Општина 

Дољевац 
5.895 29,1 2.383 11,5 4.043 20,7 7.480 40,5 

Извор: РЗС, Књига 19, Еконоски активно становништво, 2011. 

 Из приложене табеле можемо закључити да број становника са личним приходима 

у општини Дољевац константно расте. То се не односи само на општину Дољевац, већ је 

то случај и на регионалном и републичком нивоу. 

 

Табела 28: Издржавано становништво у укупном становништву у периоду од 1961. до 2002. 

године 
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Република 

Србија 
4.146.911 49,1 4.184.782 44,2 2.570.639 34,4 

Централна 

Србија 
2.288.720 43,6 2.127.639 38,1 1.863.796 34,2 

Нишавски 

округ 
158.605 43,7 145.313 37,4 131.132 34,4 

Град Ниш 96.574 49,4 96.108 39,3 86.028 34,4 

Општина 

Дољевац 
10.843 53,6 9.031 43,7 7.178 38,9 

Извор: РЗС, Књига 19, Екомоски активно становништво, 2011. 

 На основу табеле број 28 примећујемо да се удео издржаваног становништва, у 

укупном броју становништва, константно смањује. Тај тренд важи на свим нивоима, како 

на нивоу општине Дољевац, тако и на нивоу региона и републике. Као разлог можемо 

навести смањење природног прираштаја. Због смањења удела младог становништва 

смањује се и удео издржаваног, јер су највећи део лица из ове групе ђаци и студенти. 
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 6.2.3. Активно становништво према делатности 

 

 Структура активног становништва према делатности формира се у зависности од 

достигнутог степена економско - социјалног развоја и структурних карактеристика 

привреде одређеног подручја, односно земље. Како је економски развој динамичка 

категорија подразумева се да и економски активно становништво током времена мења 

своју структуру. Истовремено активно становништво је фактор економског развоја и 

промена привредне структуре што значи да постоји међусобна зависност у кретању ових 

двеју категорија. Историјски пут ових промена води од друштвених заједница из 

прединдустријског периода са оријентацијом на примарне делатности и претежном 

производњом за своје потребе, преко експанзије секундарних делатности до модерних 

заједница у којима доминирају терцијарне делатности. (Ђурић, В, 1972.) 

 Када се говори о класификацији радне снаге према делатности мисли се где је 

радна снага запослена у којим привредним гранама без обзира на индивидуално 

појединачно занимање. Дакле, економско обележје даје друштвену поделу рада према 

врстама и гранама делатности и показује утицај које привредно кретање врши на промену 

економског састава радне снаге и становништва, па је због тога одговарајуће средство које 

показује извесно стање или промену нивоа економског развоја. (Радушки, Н, 1995.) 

 Привредни развој неке државе праћен је променом привредне структуре, али и 

демографским променама. Промене у становништву манифестују се кроз промене учешћа 

активног становништва по делатностима. Из тог разлога се промене у оквиру ове 

категорије становништва могу узети као јасан показатељ степена привредног развоја на 

некој територији. (Кицошев, С; Бубало, Ж. М. и Ивков, А, 2005.) 

 У економски неразвијеним државама и регијама главна привредна делатност 

становништва је пољопривреда. Са привредним развојем, учешће пољопривреде у 

укупном дохотку опада, а расте удео индустрије. Временом значај индустрије опада, а 

расте значај терцијарних и квартарних делатности. 

 Основна подела активног становништва се врши према аграрним и неаграрним 

делатностима, производним и непроизводним. У пракси се више примењује подела 

Колина Кларка на примарне, секундарне и терцијалне делатности. Касније су овој подели 

додате и квартарне делатности. (М. Фригановић, 1978.) 

- Примарне делатности – односи 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; 
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- Терцијарне делатности – обухвата становништво које ради у трговини, 

угоститељству, туризму, услужном занатству, банкарству и сл; 

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

култури, одбрани и друго. 

  

Табела 29: Активно становништво према сектору делатности 1971, 1991. и 2011. године 

Попис 

Примарне 

делатности 

Секундарне 

делатности 

Терцијалне 

делатности 

Квартарне 

делатности 

број % број % број % број % 

1971. 5.842 56,9 726 7,1 1.170 11,4 469 4,6 

1991. 1.765 19,5 626 6,9 586 6,5 420 4,6 

2011. 360 5,0 1422 19,8 935 13,0 1253 17,5 

Извор: РЗС, Књига 15, Делатност, 2011. 

 

 На основу података из табеле можемо видети како се кретао број активног 

становништва према сектору делатности између 1991. и 2011. године на територији 

општине Дољевац. Уочљив је константан пад броја запослених у примарном сектору, што 

се директно доводи у везу са смањењем пољопривредног становништва. Број запослених у 

секундарном сектору је у великом порасту према резултатима пописа из 2011. године. 

Терцијални сектор је забележио пораст према последњем попису, када је у овом сектору 

радило 935 активно способних становника. Квартарни сектор је једини сектор који из 

године у годину има константан раст.  

  

 6.2.4. Пољопривредно становништво 

 

 Са економског аспекта, подела становништва на пољопривредно и 

непољопривредно представља један од најважнијих економских фактора. Удео 

пољопривредног становништва у укупном користи се као показатељ привредне 

развијености. На различитим нивоима друштвеног и економског развоја, и учешће 

пољопривредног становништва је различито. Прелазак пољопривредног у 

непољопривредно становништво (деаграризација) је тесно повезано са технолошким 
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прогресом и економским развојем. Истраживања су показала да се процес деаграризације 

одвија према одређеним законитостима: 

 а) У почетној фази развоја деаграризација је последица директног преласка 

неквалификоване радне снаге у неаграрне делатности (директна деаграризација). У 

наредним, вишим фазама економског развоја, запошљавање у непољопривредним 

делатностима одвија се посредством школовања (индиректна деаграризација); 

 б) Опадање релативног учешћа пољопривредног становништва у укупном не мора 

бити последица његовог апсолутног смањења. У почетној фази економског развоја, 

пољопривредно становништво апсолутно расте, што значи да је релативно опадање 

резултат бржег апсолутног повећања непољопривредног становништва; 

 в) Упоредо са смањењем удела пољопривредне у укупној радној снази, смањује се 

и удео пољопривреде у друштвеном производу. (Alica Wertheimer- Baletić, 1982.) 

 У послератном периоду са убрзаним развојем индустрије и других 

непољопривредних делатности, долази до изразите тенденције опадања пољопривредног 

становништва. У Централној Србији од 67,2% пољопривредног становништва у 1953. 

години тај број је у 2002. опао на 10,4%. На тај начин се догодила једна од најкрупнијих 

економских промена у нашем послератном периоду. Пољопривредници су од 

преовлађујућег слоја у друштву постали једна од мањих група становника поред осталих 

бројнијих и економски значајнијих. 

 Тренд опадања броја пољопривредног становништва у посматраном периоду имале 

су све општине Нишавског округа. По попису 1961. године све општине, сем Ниша, су 

имале више од половине пољопривредног становништва. Највећи удео ове категорије 

становника у укупуном становништву (више од 80% пољопривредног становништва) су 

имале општине Гаџин Хан, Мерошина, Дољевац, Сврљиг и и Ражањ. Наредни попис 

(1971.) је забележио смањење пољопривредног становништва у свим општинама, али је тај 

број и даље био висок. Највише пољопривредног становништва имале су исте општине 

као и у претходном попису. Маље од 50% пољопривреног становништва 1981. године 

имало је пет општина Округа. Више од половине пољопривредног становништва у 

укупном становништву су имале општине Гаџин Хан и Ражањ, да би у попису 1991. 

године једино општина Ражањ имала преко половине пољопривредног становништва. До 

пописа 2011. године знатно је опао број пољопривредних радника, као и њихов удео у 

укупном становништву. Највише пољопривредника је имала опшина Ражањ 31,2%, а 

најмање град Ниш 2,0%. 
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 6.3. Школско- образовна структура становништва 

 

 Школско-образовна структура се може посматрати као структура према 

писмености и према завршеном степену формалног образовања. (Кицошев, С; Бубало, Ж. 

М. и Ивков, А, 2005). Ниво писмености и образовања становништва једне земље је 

истовремено показатељ њеног економско-социјалног развоја у прошлости и детерминанта 

тог развоја у будућности. С друге стране неписменост је карактеристика неразвијених 

друштава са релативно високим учешћем пољопривредног становништва. У контексту 

наведених напомена треба ценити и значај анализе података о писмености и школској 

спреми становништва било које популације. Такође треба имати у виду да је одређен ниво 

неписмености (1%- 1,5% укупног становништва) условљен генетским факторима 

(ментална заосталост дела популације), док се узроком неписмености изнад наведених 

процената приписују факторима економско- социјалне природе 

 

 6.3.1. Писменост 

 Писменост је први степен у процесу образовања становништва и основни 

предуслов његовог даљег образовања. Према пописној статистици, под писменим особама 

подразумевају се особе старе 10 и више година, које знају да читају и пишу. 

 У методологијама послератних пописа, осим пописа 1948. године, писменим се 

сматрало лице које је завршило више од три разреда основне школе. Таквим су сматрана и 

лица која су завршила један до три разреда основне школе и лица без школе која су у 

време пописа знала да напишу и прочитају кратак текст у вези са свакодневним животом. 

питања су постављана лицима старим 10 и више година. 

  

Табела 30: Неписмено становништво старо 10 и више година према полу између 1971. и 

2011. године 

 

1971. 

укупно 

10+ 

број неписмених % неписмених 

Свега % Мушко Женско Мушко Женско 

Град Ниш 166.628 20.982 12,6 4.785 16.197 2,9 9,7 

Општина 

Дољевац 
17.230 4.745 27,5 1.206 3.539 6,9 20,5 

                                 2011. 
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Град Ниш 226.453 4.781 2,1 799 3.982 0,7 3,4 

Општина 

Дољевац 
15.742 814 5,2 120 694 0,8 4,4 

Извор: РЗС, књига 3, Школска спрема, писменост 

 

 Анализа неписмености према полу показује да је она знатно распрострањенија код 

женског становништва. Разлике су биле нарочито велике према подацима пописа 1971. 

године. Унаредним пописима уочава се тренд смањења неписмених код оба пола. 

 

 

 6.3.2. Школска спрема 

 

 

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

достигнутом нивоу образовања. Ова структура може се пратити на основу пописа 

извршених после Другог светског рата, у овом случају на основу података пописа из 1961., 

1981. и 2011. године, с том разликом шпто су по методологији пописа из 1961. године 

обухваћена лица старија од 10 година, а пописима из 1981. и 2011. године лица старија од 

15 година. 

 Проучавање школованости становништва базира се на подацима објављеним 

пописом 1961, 1981. и 2011. године по општинама. Презентирани подаци пописа 1961. 

године обухватају становништво старо 10 и више година, па стога нису у потпуности 

упоредиви са подацима пописа 1981. и 2011. године, у којима је обухваћено становништво 

старо 15 и више година. Неупоредност нарочито одлази до изражаја у категоријама 

становништва са образовањем нижим од основног, док код категорије обрзовања вишег од 

основног постоји потпуна упоредивост. 
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Табела 31: Становништво старо 15 и више година према школској спреми 
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Нишавски 

округ 
83,8 6,2 8,9 1,4 13,5 18,7 49,4 6,3 11,6 0,5 

Град Ниш 72,6 8,8 16,1 2,5 7,8 15,0 53,8 7,6 15,3 0,5 

Општина 

Дољевац 
81,9 9,1 8,2 0,8 21,5 25,9 47,2 2,7 2,2 0,5 

Извор: РЗС, књига 3, Школска спрема, писменост 

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

опада. Као што је приложено у табели, проценат лица без школске спреме или са 

непотпуним основним образовањем је у 1971. години износио 81,9%, док по попису из 

2011. износи 21,5%, у посматраном укупном становништву старијем од 15 година. Битно 

је нагласити да је удео женске популације према свакој школској спреми према свим 

пописима знатно мањи од удела мушке популације. 

 Када су у питању остале категорије стручне спреме, у свим се јавља повећање 

удела становника што је последица економског, социјалног и културног развоја општине. 

У категорији основног образовања се удео лица од 1971. до 2011. године увећао више од 

три пута, а у категорији средњег образовања скоро пет пута. Све ово указује на позитивне 

развојне токове у подручју. 

 Образовна структура становништва, по последњем попису, је боља у односу на 

претходне пописе. 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 пораст броја становника који је стекао средње,  

више и високо образовање. 
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7. Становништво према националном саставу 

 

 Истраживање састава и промена у етничкој структури становништва - са 

демографске тачке гледишта – има велики социо-географски значај. Дакле, испитивање 

демографских карактеристика искључиво на просторима са националним саставом 

становништва, представља посебан интерес, јер омогућава уочавање разлика у 

демографским структурама и кретањима фактора који су на њих утицали као и тенденција 

даљег постојања, ублажавања или пораста разлика у погледу демографских 

карактеристика између појединих националности. (М. Сентић и Д. Брезник) 

 Састав становништва Нишавског округа према националној припадности показује 

да је Нишавски округ национално врло хомогехо подручје. У том погледу, Нишавски 

округ је у погледу хомогености изнад станоништва централне Србије, разлике су 

наглашене у односу на покрајину Војводину. 

Табела 32: Етничка структура становништва општине Дољевац према пописима из 2002. и 2011. 

године 

 2002. 2011. 

Укупно 19.561 18.463 

Срби 18.342 17.008 

Роми 1.049 1.218 

Македонци 16 17 

Југословени 10 5 

Горанци 8 2 

Црногорци 7 8 

Хрвати 6 8 

Румуни 3 4 

Бугари 3 3 

Руси 3 5 

Словенци 3 2 

Муслимани 2 2 

Мађари 2 / 

Немци 1 2 
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Остали 1 4 

Регионална 

припадност 
7 2 

Неизјашњени 25 101 

Непознато 73 72 

Извор: РЗС, Књига 1, Становништво према националној припадности 

 Према резултатима пописа 2002. године у општини Дољевац живело је 18.342 

становника српске националности који представљали 93,77% укупног становништва 

општине. Од осталих националности, релативно су бројнији Роми (1.049 или 5,36%), док 

су остале националности у односу на претходне пописе углавном смањене и чиниле су 

свега 0,87% укупног становништва општине. 

 

График 8: Структура становништва према националном саставу општине Дољевац у 2002. 

години 

Извор:Израчунато на основу табеле број 32 

 

 Према резултатима пописа из 2011. године у општини Дољевац је живело 17.008 

становника српске националности који су представљали 92,12% укупног становништва 

општине. Од осталих националности, релативно су бројнији Роми (1.218 или 5,59%). Док 

прирадници осталих националних припадности чине свега 2,29% укупног становништва 

општине. 

 

Срби 

Роми 

Остали 
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График 9: Структура становништва према националном саставу општине Дољевац у 2011. 

години 

Извор:Израчунато на основу табеле број 32 

  

Srbi 

Romi 
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8. Домаћинства 

 

 Под домаћинством се подразумева свака породица или заједница људи чији 

чланови заједно станују и троше своје приходе за подмиравање основних животних 

потреба, као и свако лице које живи само или станује са другим лицима којима троши 

заједнички своје приходе. (Ђурђев, Б. 1998.) Домаћинства су најмање социоекономске 

скупине људи у оквиру које становништво живи, привређује и репродукује се. (Кицошев, 

С; Голубовић, П., 2004.) 

 Породица се дефинише као основна људска заједница родитеља и деце или као 

биолошко- социолошка заједница. Она се заснива на брачном односу супружника и 

крвном сродству родитеља и њихове деце. 

 После Другог светског рата започео је процес трансформације домаћинстава. Ове 

промене огледају се у повећању броја домаћинстава, услед пораста броја становника, али 

и распада до тада патријархалних породичних организација унутар једног домаћинства, 

затим трансфера пољопривредног становништва у непољопривредне делатности, 

миграцијама становништва из села у градове, променама у социо-професионалном саставу 

становништва и слично. 

 Упоредо са порастом броја домаћинстава текао је процес опадања величине 

домаћинства, представљен просечним бројем чланова и промене у структури 

домаћинстава. данашње домаћинство чини нуклеарна породица коју сачињавају родитељи 

и њихова деца. 

 На мењање типа организације домаћинстава у великој мери утицали су 

модернизација друштва, повећање друштвеног стандарда и сл. С друге стране, промене 

настале у просечној величини домаћинства имале су утицаја и на промене њихових 

економских карактеристика. 

 

 8.1. Број и просечна величина домаћинстава 

 

 Према попису из 2011. године, број домаћинстава у општини Дољевац износио је 

5.261, што је скоро дупло више него по резултатима пописа из 1948. године. Пораст броја 
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домаћинстава на територији општине Дољевац је текао до 1991. године, након чега је 

уследио благи пад броја домаћинстава. 

Табела 33: Промена броја домаћинстава од 1948. до 2011. године 

Извор: РЗС, књига 13, Домаћинства, основне карактеристике 

 Из ових података се види да је до пописа из 2002. године сталан раст броја 

домаћинстава, како на републичком и регионалном нивоу, тако и на нивоу општине 

Дољевац. И тада је број домаћинстава износио максималних 5.367. Тај број се смањио до 

последњег пописа 2011. године и тада је износио 5.261 домаћинство на територији 

општине Дољевац. До овог смањења је дошло услед смањења самачких и двочланих 

старачких домаћинстава. 

 

График 10: Промена броја домаћинстава у општини дољевац од 1948. до 2011. 

Извор: Израчунато на основу табеле број 33 

 

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 

1948. 

1953. 

1961. 

1971. 

1981. 

1991. 

2002. 

2011. 

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

Република 

Србија 
1.485.591 1.616.349 1.929.175 2.248.172 2.568.775 2.418.156 2.521.190 2.487.886 

Нишавски 

округ 
61.109 65.712 79.801 99.098 116.950 121.256 127.920 128.303 

Град Ниш 27.798 29.935 39.808 56.581 72.298 78.007 85.269 89.903 

Општина 

Дољевац 
2.732 3.132 4.064 4.823 5.207 5.373 5.367 5.261 
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Табела 34: Структура становништва према броју чланова у општини Дољевац 

 Број домаћинстава 

Удео у укупном 

броју домаћинстава 

у општини (%) 

Домаћинства 

Укупно 5.261 100 

са 1 чланом 784 14,9 

2 1.217 23,1 

3 817 15,5 

4 894 16,9 

5 670 12,7 

6 и више 879 16,9 

Просечан број 

чланова 

домаћинства 

општина Дољевац 3,51 / 

Нишавски округ 2,92 / 

Република Србија 3,03 / 
Извор: Књига 13 – Домаћинства - основне карактеристике 

 Према подацима из горње табеле можемо закључити да у општини Дољевац има 

највише домаћинства са 2 члана, 23,1% од укупног броја домаћинстава на територији 

општине. Велики проценат домаћинства са 3 и 4 члана, а такође се може приметити да је 

велики број домаћинстава са 6 и више члана, 16,9% од укупног броја домаћинстава. 

 Такође, на основу претходне табеле, можемо закључити да је просечан број 

чланова домаћинства, на територији општине Дољевац, већи и од регионалног и 

републичког просека и износи 3,51 члан по домаћиству. 

Табела 35: Структура општине према типу у општини Дољевац 2011. године 

 
Општина Дољевац 

Удео у укупном броју породица у 

општини (%) 

Број породица – укупно 5.716 100 

Брачни пар без деце 2.121 37,1 

Ванбрачни пар без деце 96 1,7 

Брачни пар са децом 2.792 48,8 

Ванбрачни пар са децом 160 2,8 

Мајка са децом 386 6,8 

Отац са децом 161 2,8 

Извор: Књига 12 – Породице, 2011. 

 Када говоримо о структури породице према типу у општини Дољевац је, према 

попису из 2011. године, забележено укупно 5.716 породица. Од укупног броја породица на 

територији општине већина спада у групе брачних парова без деце (37,1%) и брачних 

парова са децом (48,8%).  
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9. Закључак 

 

 На развој целокупне територије општине Дољевац су утицали бројни фактори. 

Повољан географски положај, саобраћајна повезаност. Кроз општину пролази 

међународна пруга и међународни коридор 10 који повезује средњу и западну Европу са 

Грчком. 

 Када је реч о становништву, можемо рећи да се број становника општине Дољевац 

константно повећавао до 1981. године када је достигао свој максимум од 20.663 

становника. Након тога следи деценија стагнације, да би се у задња два пописа могао 

приметити осетан пад броја становника. Што се тиче општинског центра, насеља 

Дољевац, оно бележи највећи пораст броја становника када се посматра период од 1948. 

до 2011. године. У насељу Дољевац је у том пероду повећан број становника скоро четири 

пута. На попису из 2011. густина насељености на територији општине износи 153 ст/ km², 

што значи да општина Дољевац спада у групу густо насељених предела. Након Другог 

светског рата стопа природног прираштаја, у општини, је износила 9,2 ‰, Од 70-их година 

почиње тренд наглог опадања природног прираштаја и то траје до данас. На попису из 

1991. се први пут јавља негативан природни прираштај. Ниска стопа наталитета, а висока 

морталитета, незапосленост, одлазак становништва као и свемање склопљених бракова 

утицали су на пад природног прираштаја општине Дољевац и смањивање броја 

становника из године у годину. 

 Старосна структура је под утицајем негативног природног прираштаја у све 

неповољнијем стању, тако да највећи удео чини становништво од 15 до 64 година, а оно 

што није добро је то да има више лица старијих од 65 година него млађих од 14 година. 

Становништво је у непрестаном старењу, а наставиће се тим током и у наредним 

годинама. Према последњем попису налази се у VII стадијуму демографске старости. 

Социо-економска структура нам је показала да је заступљен тренд пораста запослених у 

терцијалном и кварталном сектору, док се може приметити пад у примарном сектору. 

Више је економски активног мушког становништва, а код издржаваног становништва 

преовладавају жене. 

 Образовање је све боље, према последњем попису највећи је део становника са 

завршеном средњом школом, док је забележен континуиран раст становника са завршеном 

вишом и високом школом. Структура становништва по националном саставу нам показује 

да је ово хомогено подручје уз доминантно учешће српског становништва. Од 
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националних мањина треба напоменути да Роми имају висок удео у укупном броју 

становника општине Дољевац, и њихов број на последњим пописима константно расте. 

 Пораст броја домаћинстава је бележен до 1991. године, када је забележен максимум 

(5.373), након чега следи благи пад у наредне две пописне године. Према попису из 2011. 

године на територији општине Дољевац има 5.261 домаћинство. 

 У општини Дољевац, као и у целој земљи, присутан је процес старења зато што пре 

свега треба радити на повећању наталитета јер он директно утиче на пораст броја 

становника. Такође се треба посветити пажња запошљавању младих како би се они 

задржали у општини јер је поред ниског природног природног прираштаја запажено 

значајно исељавање становништва. Лоша материјална ситуција се одразила и на 

нупцијалитет, тако да је све више младих који имају проблем да заснују породице што 

директно утиче на смањену стопу наталитета јер је доказано да се највише деце роди у 

првим годинама брака. 

 Имајући у виду демографско стање у ком се налази становништво општине 

Дољевац закључује се да 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. 
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