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1.Увод 

 

 Општина Ужице припада Златиборском управном округу, који се налази у Западној 

Србији. Највеће насељеје град Ужице. Осим њега, на територији општине постоји још 40 

насеља.Од већих је још само Севојно. Према попису из 2011.године општина броји 78.040 

становника, док град Ужице има 59.747 становника. 

 Сама општина смештена је у дугачкој узаној котлини формираној у долини река 

Ђетиње, Рзава и Лужнице које су одвојене узвишењима Старог Града и Доварја. Највећим 

делом простире се на нижем планинско-котлинском појасу просечне надморске висине 

изнад 400 метара. 

 Главна тема мастер рада су демографске промене на територији општине Ужице у 

другој половини XX и првој половини XXI века.Циљ рада је регистровање и анализирање 

тих промена и предлагање мера, уколико је то потребно, како би се унапредила тренутна 

ситуација и омогућила стабилнија будућност млађим генерацијама. 

 У првом делу рада, пажња је посвећена физичко-географским карактеристикама 

овог подручја.Изучавање елемената попут рељефа, климе, хидрологије, педолошког 

покривача, има велики значај у погледу одабира примарне делатности код 

становништва.То се пре свега односи на сеоско становништво коме пољопривредна 

производња представља главни извор прихода.У зависности од поменутих фактора, 

становништво се одлучује за узгајaње одређене пољопривредне културе.Такође, 

анализирање географског положаја је важно јер од њега зависи повезаност општине са 

суседним регијама и великим градским насељима. 

 Други, важнији део рада, односи се на друштвено-географске карактеристике ове 

општине.Анализирањем пописних података на нивоу општине, предочене су 

квантитативне и квалитативне одлике становништва, као и демографске промене које су 

захватиле овај простор по завршетку Другог светског рата.Осим тога, истакнути су 

најважнији проблеми, као и тенденције демографског развоја општине.Истраживања на 

овом простору показала су да се увећава број старог и радно неспособног становништва, 

док се млада популација смањује услед смањеног наталитета и честих емиграција. 
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3. Физичко-географске карактеристике 
 

3.1 Геолошка грађа терена 

 

 Западна Србија се одликује јако сложеном геолошком грађом у чијемсаставу 

учествују различите седиментне и метаморфне палеозојске и мезозојске творевине, 

ултрабазични магматити и базити који овим теренима дају специфично обележје, као и 

младе терцијарне и квартарне седиментне наслаге.Почеци геолошких истраживања 

Златибора, Таре и нижих терена у долинама река Ђетиње, Скрапежа и Великог Рзава 

отпочети су у другој половини XIX века. 

 У тектонском погледу издвајају се антиклинала Јелове горе и Златиборски 

перидотитски масив.У долинама Дрине, Лужнице и Рогачице, на Јеловој гори, Кадињачи и 

широј околини Ужица, јављају се велике наслаге пешчара, филита, зелених шкриљаца, 

кварцита, као и ретке појаве мермера.Највећи део ових наслага припада седиментима 

карбонске старости, чија је дебљина процењена на око 5.000 метара.Формације настале у 

тријасу пронађене су на Тари и Забучју и представљени су кречњачко-доломитским 

стенама. Јура се одликује већом разноврсношћу у погледу стенских формација: на овом 

простору регистровани су дијабаз-рожначка формација на Тари и Златибору, затим 

перидотитске стене Златиборског масива, као и серпентини који се јављају по ободу 

масива (Завод за геолошка и геофизичка истраживања, 1978). 

 Слатководни терцијарни седименти лоцирани су у спуштеним подручјима која су 

настала као последица раседања у завршној фази пиринејског убирања. У басенима као 

што су Мачкат – Беле Земље, Кремна, Бранешко поље издвојене су три јединице: доња – 

шљунковито-песковита, средња – песковито-глиновита и горња у којој су таложени глине, 

лапорци, магнезити, доломити и местимично туфити. Поред Дрине, Ђетиње, Великог 

Рзава и неких мањих река, формирани су алувијални и терасни седименти и плавинске 

лепезе.Поједине делове терена као што су Потпећ и Тара покривају наслаге бигра чија 

дебљина достиже и до 30 метара (Завод за геолошка и геофизичка истраживања, 1978). 
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3.2 Карактеристике рељефа 

 

 Простор Ужичког краја одликује се јако сложеним рељефом.Он захвата делове 

територије Западне Србије, и лежи у планинско-котлинској области при чему обухвата 

делове Старовлашко-рашке висије и Западног Поморавља. Овај крај је претежно 

планински са просечном надморском висином од око 800 метара, која се увећава идући од 

истока ка западу.  

Западни и југозападни део наше земље представљен је планинским рељефом који 

одговара Западној зони млађих веначних планина.Ове планине припадају јужном орогеном 

стаблу и једним именом су означене као Динарске планине (име су добиле по планини 

Динари у Хрватској).У оквриру Динарских планина издвојене су следеће групе планина: 

Рудне и флишне планине, Шумадијске планине, Копаоничке планине, Старовлашко-

рашке, Проклетијске и Шарске планине (Родић, Павловић, 1994). 

 Највећи део златиборског округа припада Старом Влаху који захвата југозападни 

део наше земље.Стари Влах захвата области северно од реке Лима и источно од Дрине, у 

сливу Голијске Моравице и Увца. У његовом рељефу истичу се простране висоравни и 

благо нагнуте површи са којих се дижу високи и оштри планински врхови који имају 

висину од 1.300-1.800 метара (Родић, Павловић, 1994).Идући од Дрине у правцу 

југоистока, шире се простране висоравни рашчлањене долинама Ђетиње, Моравице, Лима 

и Увца. Са ових висоравни издижу се планине Тара, Златибор, Чемерно, Златар, Јавор, 

Гиљева, Голија итд.Међу поменутим планинама, огранци планина Тара и Златибор 

захватају делове општине Ужице па ће о њима бити више речи. 

Масив планине Тара ограничен је на западу кањоном реке Дрине, док му се 

огранци спуштају ка креманској долини и долини реке Ђетиње, ослањајући се на огранке 

Златибора. Подручје планине Таре у ширем смислу може се поделити на три предеоне 

целине: 

 Тара у ужем смислу или Равна Тара – овај део масива обухвата Калуђерске баре и 

пространу кречњачку висораван; 

 Црни врх – простире се у граничном појасу Србије и Босне и 

 Звијезда која представља западни огранак Таре (Кићовић и др.,2012) 
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Хетерогену рељефну пластику чини скуп планинских узвишења са две изражене 

површи. Прва површ има надморску висину од око 1.000 метара и пружа се преко 

локалитета Калуђерске баре, док друга, виша, има висину од 1.200 метара и нагнута је у 

правцу севера и североистока (Кићовић и др.,2012). На овом масиву регистрован је већи 

број крашких облика у рељефу међу којима су најважнији Совљачка и Рачанска 

пећина.Планина Тара проглашена је за национални парк 1981.године како би се заштитили 

највреднији делови нетакнуте природе. 

Златибор је најпознатија старовлашка планина.Највећим делом изграђен је од 

серпентина.У географском смислу, то је таласаста висораван која припада Динарским 

планинама.Просечна надморска висина је око 1.000 метара, а највиши врхови су Торник, 

Бријач и Чигота чија надморска висина надмашује 1.400 метара(Родић, Павловић, 

1994).Поменути највиши врхови се налазе у јужном делу планине, док се идући ка северу 

висина врхова смањује.На Златибору су честе појаве заравњених површина које су овде 

означене као поља.Највећа поља су Бранешко код села Бранежаца и Марково у Мокрој 

Гори. На планини су регистроване веће површине под кречњацима на којима су развијени 

већи број крашких облика у рељефу. Утврђено је да на Златибору постоје 142 спелеолошка 

облика: 98 пећина и 44 јама. Најпознатија пећина је Стопића пећина (www.graduzice.org). 

Јелова гора спада у групу маљенско-повленских планина у динарском планинском 

систему.Од Ужица је удаљена 9 km у правцу североистока.Ова заталасана висораван има 

површину од око 20 km2 и лежи на надморској висини од око 850 метара.Највећа река која 

пролази планином је Таталија, која се спаја са Тмушом и улива у Скрапеж. Ипак, оно по 

чему је ова планина препознатљива јесу површине прекривене боровницом 

(www.turizamuzica.org.rs). 

Крас старовлашких планина јавља се спорадично и има одлике плитког 

краса.Углавном је развијен на тријаским кречњацима, испод којих леже шкриљци или 

серпентини.Одликује се мањом дебљином и чистоћом кречњака. Јован Цвијић је овај тип 

краса означио као „прелазни тип Косова“(Родић, Павловић, 1994).Овај крас карактерише 

одсуство правих крашких поља (постоје крашке депресије) и шкрапа, док пећине имају 

краће канале.Развијене су вртаче и увале, али на простору ужичког краја ни оне немају 

знатне дубине.Већих увала има на Тари и Пониквама на Златибору. 
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Према Кепеновој класификацији климата, ужички крај одговара Cfb климату, 

односно умерено топлој, влажној клими са топлим летом (Милосављевић, 1984.).Овај 

климатски тип одликују нешто ниже летње температуре са слабије израженим сушним 

периодом.Количина и годишња расподела падавина погодују развоју шумске вегетације. 
 

Табела 1: Средње месечне и средња годишња температура ваздуха у Ужицу за 2015. год 

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

t (°C) 1,4 0,7 3,4 8,6 15,4 17,2 22,3 22,1 17,1 9,7 8,1 4,1 10,9 

Извор табеле: РХМЗ (2016.), Метеоролошки годишњак 1. 

  

Табела 1.показује да је средња месечна температура ваздуха током целе 2015. 

године имала позитивне вредности. Најхладнији месец био је фебруар, са средњом 

месечном температуром од 0,7°C, док је најтоплији месец био јул са средњом месечном 

температуром од 22,3°C. Годишња амплитуда средњих месечних температура у Ужицу 

износи 21,6°C. У априлу је средња месечна температура износила 8,6°C, што је јако 

погодовало развоју вегетације. 

Просечна вишегодишња количина падавина у Ужицу износи око 800 mm што је 

ближе горњој граници просечних вредности за Србију. Подаци из табеле 2 показују велику 

разлику у количини падавина које су излучене на територији Ужица током две узастопне 

године.Количина падавина која је излучена 2014.године, износила је 1217,3 mm, док је 

количина падавина наредне године била скоро упола мања и износила је 680,5mm. Разлог 

овако драстично веће количине падавина 2014. године можемо потражити у климатским 

приликама које су погодиле нарочито западни и северозападни део уже Србије, што се 

касније и манифестовало бројним поплавама.  

Упоређујући ове две године, могу се приметити знатне разлике како у погледу 

количина по месецима, тако и у погледу најкишовитијих и најсушнијих месеци током 

године.Највећа количина падавина 2014.године забележена је у мају и износи 218 mm, док 

је 2015. године то остварено у марту са свега 102,2 mm излучених падавина. Најмања 

количина падавина 2014.године остварена је у фебруару и износила је 12,3 mm, док је 

2015. године, минимум забележен у децембру са свега 4,5 mm.  
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Табела 2: Упоредни приказ месечних и годишњих сума падавина у Ужицу за 2014. и 2015. 

год.  

Месеци Ј Ф М А М Ј Ј А С О Н Д Ук.год
2014 
(mm) 19,1 12,3 83,3 155,5 218 124,7 172,9 118,8 158,8 46,1 16,2 91,6 1217,3 

2015 
(mm) 39,8 62,1 102,2 52,8 52 101,7 11,6 37,1 91,9 74,3 50,5 4,5 680,5 

Извор табеле: РХМЗ (2015., 2016.), Метеоролошки годишњак 1. 

 

 Ветрови представљају значајан модификатор локалних климатских прилика.Током 

зимског периода године условљавају суво време праћено падом температуре, док током 

летњег периода доносе облачност и расхлађење у виду киша.Најчешћи ветрови који дувају 

на овом подручју су северозападни, западни и југозападни ветрови који доносе и највећу 

количину падавина овом крају.Најмање утицаја на климу овог подручја имају јужни и 

југоисточни ветрови.У Ужицу су честе и појаве тишина током године. 
 

Табела 3: Честине ветрова из појединих праваца и тишина (С) у промилима за 2015. 

годину 

Правац 
ветра N NE E SE S SW W NW C 

Честине 
(‰) 134 150 75 56 46 135 165 178 156 

Извор табеле: РХМЗ (2016.), Метеоролошки годишњак 1. 

 
Облачност је климатски елемент обрнуто сразмеран инсолацији и представља 

прекривеност видљивог дела неба облацима (Милосављевић, 1984.). Просечна годишња 

облачност у Ужицу износи 5,3 десетина покривености неба облацима. Највећа је у јануару 

и марту, а најмања у јулу и августу (Табела 4). 
 

Табела 4: Средње месечне и годишње вредности облачности (1/10) и инсолације (h) у 

Ужицу 

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

Инсолација 80,8 101,4 108,1 210,6 206,2 242,8 325,3 269,3 185,2 123,7 154,1 163 180,9 

Облачност 7,1 6,2 7,1 4,9 6 5,4 2,8 3,7 5,9 6,7 4,2 3,8 5,3 

Извор табеле: РХМЗ (2016.), Метеоролошки годишњак 1. 
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Инсолација представља укупну количину сунчевог зрачења и условљена је 

облачношћу: уколико је облачност мања, инсолација је већа и обрнуто (Милосављевић, 

1984.). У табели 4.видимо да је највећа количина сунчевог зрачења у јулу (325,3 сати), а 

најмања у јануару (80,8 сати). Укупна количина сунчевог зрачења у Ужицу за 2015.годину 

износи 2170,5 сати. 

 

3.4 Хидрографске карактеристике 

 
 

 Цео ужички крај је благо нагнут од југа ка северу и од југозапада ка 

североистоку.Већи део средишње области нагнут је ка североистоку, а у том правцу 

нагнути су и ободни делови на западу. Због тога, иако крај у целини припада црноморском 

сливу, правци пружања планина нису омогућили ниједној реци да се пробије дужином 

целе области, па су овде изражена два слива: у источном делу области највећи број река 

припада сливу Голијске Моравице, односно сливу Западне Мораве, док мањи, западни део 

припада сливу Дрине. Међу рекама које скоро целим својим током теку кроз овај крај 

истичу се Голијска Моравица, Ђетиња, Скрапеж, Велики Рзав као и друге мање реке. 

 Голијска Моравица извире на северним обронцима Голије на висини од око 1.350 

метара.Тече у правцу севера и прима знатан број десних и левих притока.Корито је засуто 

шљунковитим наносом и већим делом деградирано услед веома изражене ерозије и 

бујичних карактера водотока.Моравица код Међуречја прима са леве стране Ношницу, код 

села Буковице реку Буковицу. Даље у правцу севера улази у Ивањичку котлину и протиче 

кроз град Ивањицу. У овом делу тока прима притоку Лучку реку са десне и Грабовичку 

реку са леве стране.На изласку из котлине протиче кроз Манастирску клисуру у близини 

манастира Свети Арханђели. У свом доњем току тече кроз Ариљску котлину где са леве 

стране прима највећу притоку, реку Рзав. Према северу наставља кроз клисуру Сутеска, 

одакле низводно у Пожешкој котлини се спаја са Ђетињом и формира Западну Мораву. На 

Моравици је 1911. године у Ивањици изграђена хидроцентрала, пета у тадашњој Србији. 

 Ђетињаје река која настаје на обронцима планине Таре недалеко од села Кремна 

спајањем четири мањих речних токова: Братешине, Коњске реке, Ужичког потока и 

Томића потока. У горњем току, све до Ужица, Ђетиња тече кроз атрактивну клисуру која 

на појединим местима има и одлике кањона.Ова река протиче кроз Ужице, а код Пожеге 
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након што се притока Скрапеж, улије у њу, спаја се са Моравицом и чини Западну Мораву 

(због веће дужине Моравице сматра се да је она главни крак Западне Мораве).На току 

Ђетиње може се уочити велики број крашких облика у рељефу међу којима су 

најатрактивније две велике пећине – Мегара и Потпећка пећина.У самој клисури 

регистрован је већи број извора топле воде (Милијашевић, 2010). 

 Скрапежпочиње изворишном челенком на јужним падинама Буковика и 

југоисточним падинама Повлена спајањем речице Сечице и Годљеваче. Горњи токпознат 

је под називом Рјечица, тече уском долином.Пред улазак у прву клисуру, дугу око 3 km, 

наилази на понор у коме повремено лети губи сву воду.На свом току више пута мења име 

према селима кроз која протиче (Ковачевић-Мајкић, 2009).Најважније притоке су јој 

Добрињска река са леве и Лужница са десне стране.У Пожешкој котлини, где се улива у 

реку Ђетињу, има одлике равничарске реке са широким коритом, меандрима и великом 

количином наноса који таложи при ушћу. 

 Језеро Врутци је највеће вештачко језеро на Ђетињи, настало 1984.године 

подизањем бране високе 77 метара.Прављењем бране Ужичани су решили један од 

највећих проблема града – снабдевање града водом.Друга функција бране је заштитна јер 

спречава настанак поплавногталаса у горњем току реке. Осим поменутих двеју функција, 

језеро пружа могућности за развој различитих видова туристичких кретања: излетнички, 

рекреативни, купалишни и спортско-манифестациони. Само језеро дуго је 8 km и лежи на 

надморској висини од око 700 метара.Осим језера Врутци, на Ђетињи су изграђена још два 

вештачка језера – Мала и Велика Брана у циљу електрификације Ужица која је отпочела 

крајем XIX века(www.turizamuzica.org.rs). 
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3.6 Биљни и животињски свет 

 

 Разлике у надморској висини, у климатским карактеристикама, као и у педолошким 

својствима терена, допринели су да постоје разлике у вегетационом покривачу између 

појединих делова ужичког краја.Ипак, овај простор може се похвалити богатством биљног 

и животињског света.Природна вегетација у највећем делу области била је шума, која је 

услед насељавања становништва сечена и паљена.Процес крчења шума нарочито је био 

изражен на Златибору. 

 Ако се посматра шире подручје ужичког краја, може се уочити спратовност са 

променом надморске висине.Ратарска производња углавном је заступљена у нижим 

котлинским и долинским областима са максималном надморском висином од 500 

метара.Изнад овог спрата, на висини до 700 метара, налази се спрат воћа и вештачких 

шумских засада лишћара.Ту се углавном узгајају брескве и кајсије, као и тополе, багреми и 

врбе.На висинама до 800 метара углавном се узгајају јабуке, шљиве и крушке, изнад којих 

доминира шумски рејон. Лишћари представљени грабом, кестеном, храстом и јасеном 

егзистирају до висине од 1.000 метара, док на висинама до 1.200 метара има црног бора, 

брезе, липе, ораха итд. На већим висинама расту јела, буква и јавор, изнад којих је појас 

пашњака обраслих клеком (www.graduzice.org). 

 Тара је прекривена старом, боровом и буковом шумом са лепим пашњацима и 

пропланцима.Овде доминира лишћарско-четинарска вегетација пре свега буква, јела и 

смрча. Ту је сачуван „рефугијум прашумских мешовитих типова“ од којих је најпознатија 

Панчићева оморика.На Златибору, на серпентинској подлози, доминирају травнати 

терени.На стрмијим странама и сиромашнијем земљишту могу се уочити заједнице белог и 

црног бора.Осим четинара, поједини лишћари нашли су место на овој планини изузетне 

вредноси као што су храстови, грабови или брезе. 

 Животињски свет такође је врло разноврстан.Планина Тара је станиште преко 153 

врста ретких птица.Осим птица, на овој планини још увек се могу наћи примерци мрког 

медведа, дивокозе, мрмота и сл.Златибор се такође одликује великим богатством 

животињског света.Стално присутне врсте су вук, лисица, срна, куна златица и куна 

белица.Међу птицама су најбројније птице певачице које су под сталном заштитом. 
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4. Најстарији трагови насељености 

 

 На територији општине Ужице услови за живот постојали су још у старијем 

каменом добу – палеолиту.Ипак, не постоје прецизни докази о томе јер пећине у којима су 

пронађене кости животиња нису у потпуности истражене.Званично, најстарији трагови 

људске насељености на територији општине Ужицедатирају из неолита – млађег каменог 

доба.Досадашњим истраживањима пронађено је већи број налазишта од којих је 

најзначајније у атару села Стапари. На овом локалитету пронађен је велики број предмета 

од костију, обрађених јеленских рогова, као и оних добијених обрађивањем керамике.Први 

зачеци металургије јављају се на преласку из каменог у метално доба.Из овог прелазног 

периода пронађен је амфорни комад бакра, такође у Стапарима. За период бронзаног и 

гвозденог доба углавном се везују налазишта некропола у Стапарима, Губином Долу и 

Рибашевинама (www.graduzice.org). 

 Упркос томе што Ужице није познато као значајнији римски центар, већ је улазило 

у састав општинског подручја на територији данашње Пожеге, на територији самог града 

откривена је неколицина занимљивих налаза.У ужем центру града пронађен је један 

римски саркофаг као и стари римски новац.У селу Кремна, на месту званом Црквине 

откривена је римска некропола од које су данас сачувани само фрагменти.Велики 

економски и војни значај имале су друмске комуникације.Најпознатији пут био је 

Municipium који је повезивао Поморавље са Босном и приморјем. 

 Подручје Ужица било је изван праваца кретања велике сеобе народа када је велики 

број варварских племена преплавио Балканско полуострво.На ужем општинском подручју 

нису пронађени трагови Хуна, источних Гота или Авара чији трагови су пронађени у 

другим деловима Балкана. Из рановизантијског периода једини траг у околини Ужица 

представља сребрни реликвијер са натписом на латинском језику.Крајем XII века Ужице 

са околином улази у састав Немањине средњовековне државе о чему сведочи повеља 

манастира Студенице из 1196.године.  

 Ужице се први пут помиње у документу из Дубровачког архива од 9.октобра 1329.  

године. Средином XIV века широм територијом ужичког краја управљао је Војислав 

Војиновић, а власт је након његове смрти преузео Никола Алтомановић. Крајем XIV века 

власт над ужичким крајем припала је кнезу Лазару, да би након пада српске деспотовине 
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цео крај пао у турске руке.Током XVI века Ужице је било седиште нахије, а у току XVII 

века постаје важно занатско и културно седиште. 

 За време аустро-турских ратова, крајемXVII и у XVIII веку, град добија на значају 

као велика војна база, да би у време Првог српског устанка постао и важно војно-

стратегијско место.Ужичка варош ослобођена је од стране устаника 1805.године, али је 

након слома Првог српског устанка 1813. године поново пало под турску власт. До 

коначног ослобођења дошло је знатно касније – 1862.године (www.turizamuzica.org.rs). 

 Након потпуног ослобођења од Турака почиње развој града као индустријског 

центра.Маја 1899.године краљ Александар Обреновић поставио је камен темељац за 

изградњу прве хидроцентрале на Ђетињи, да би електрично осветљење град добио одмах 

следеће године. Период између два светска рата означен је као период препорода у коме се 

град с једне стране опорављао од ратних разарања, а са друге стране привредно јачао кроз 

развој индустрије.Током немачке окупације, за време Другог светског рата, 1941.године 

Ужице је било привремено ослобођено од стране партизана. У периоду од 24.септембра до 

29. новембра створена је тзв. „Ужичка република“ која је захватала територију Западне 

Србије и Шумадије. По завршетку рата Ужице је преименовано у Титово Ужице заједно са 

још седам градова широм бивше СФРЈ. После распада СФРЈ 1992.године губи придев 

Титово из назива. 
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5. Број становника и територијални размештај 
 

 Под бројем становника подразумева се скуп људи који живе и раде на неком 

одређеном простору и који је подложан променама у квантитативном смислу.То значи 

проучавање промене укупног броја становника на одређеној територији (регион, 

покрајина, округ или општина), или насељу (град, приградско насеље или село) током 

одређеног временског периода.Појава промене броја становника у демографији означава 

се као кретање становништва (Кицошев, Голубовић 2004.). 

 На промене броја становника (његов пад или раст) утиче велики број фактора међу 

којима највећи значај имају природно (наталитет и морталитет) и механичко (емиграције и 

имиграције)кретање становника.Најбољи показатељи кретања становништва јесу пописи 

становништва. На територији Србије након Другог светског рата извршено је 8 пописа и 

то: 1948.,1953.,1961.,1971.,1981.,1991.,2002.,2011.године. 

 

Табела 5:Упоредни преглед броја становника у периоду од 1948.до2011. године 
Година 1948. 1953. 1961. 1971. 1981. 1991. 2002. 2011. 

Република 
Србија 

6.527.583 6.978.119 7.641.962 8.446.726 9.313.686 7.822.795 7.498.001 7.186.862 

Златиборски 
округ 

270.830 293.015 308.918 324.065 335.570 335.826 313.396 286.549 

Општина 
Ужице 

45.667 50.755 57.062 67.555 77.049 82.723 83.022 78.040 

Општински 
центар 

12.066 16.487 24.067 38.639 51.701 60.365 62.528 59.747 

Остала 
насеља 

33.601 34.268 32.995 28.916 25.348 22.358 20.494 18.293 

Извор табеле: РЗС (2014.), Упоредни преглед броја становника од 1948. до 2011., књига 

20 
 

На основу пописних резултата за посматрани период може се уочити да је најмањи 

број становника на територији општине Ужице забележен 1948.године. Разлог томе може 

се тражити у последицама Другог светскограта када је страдао велики број људи, нарочито 

мушкараца.Период од 1948.године па све до 2002. године карактерише пораст броја 

становника, а резултати последњег пописа показали су да се број становника у општини 

поново смањује.  
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Графикон 1: Графички приказ промене броја становника у општини Ужице 

Извор: Графикон урађен на основу података из табеле 5. 

 

Ако се посматрају одвојено сеоска насеља и општински центар, могу се уочити 

знатне разлике.Наиме, у сеоским насељима у периоду од 1953.па до 2011. године уочава се 

константан пад бројности становништва, при чему је минимум забележен на последњем 

попису. Овакав негативан тренд кретања броја становника резултат је пре свега 

механичког кретања становништва, тј.масовног пресељења из села у град. С друге стране, 

становништво које остаје у селима је старије, самим тим и неспособно за репродукцију, па 

је стопа наталитета незнатна, док је стопа морталитета висока.За град Ужице у 

посматраном периоду важи исти тренд кретања броја становника као и на нивоу 

општине.Број становника се повећавао у периоду од 1948.до 2002. године када је и 

регистрован максимални број становника. У том периоду становништво је напуштало 

сеоска насеља и пољопривредне активности и селило у град где су били бољи услови 

живота и веће могућности за проналажење посла.Резлултати последњег пописа показују 

даје број становника у паду.Узрок пада броја становника може се тражити у ниској стопи 

природног прираштаја као и у миграторним кретањима на релацији град-град. 
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Табела 6: Пораст/пад укупног становништва у периоду од 1948.до 2011. године у општини 

Ужице 

Период 1953/48 1961/53 1971/61 1981/71 1991/81 2002/91 2011/02 2011-
1948 

Општина 
Ужице 5.088 6.307 10.493 9.494 5.674 299 -4.982 32.373 

Општински 
центар 4.421 7.580 14.572 13.062 8.664 2.163 -2.781 47.681 

Остала 
насеља 667 -1.273 -4.079 -3.568 -2.290 -1.864 -2.201 -15.308 

Индекс промене 

  
Ланчани Базни 

1953/48 1961/53 1971/61 1981/71 1991/81 2002/91 2011/02 2011-
1948 

Општина 
Ужице 111,1 112,4 118,3 114,1 107,3 100,4 94 170,8 

Општински 
центар 136,6 145,9 160,5 133,8 116,7 103,5 95,5 495,1 

Остала 
насеља 101,9 96,3 87,6 87,7 88,2 91,6 89,3 54,4 

Извор табеле: Израчунато на основу  података из табеле 5 

 

 Укупан пораст броја становника на нивоу општине за период од 1948. – 2011. 

године износи 32.373 становника, где је у Ужицу пораст броја становника износио 47.681, 

док је у сеоским насељима забележен пад од 15.308 становника. Из претходне табеле може 

се закључити да је највећи пораст броја становника у општини забележен у периоду од 

1961. – 1981. године. Током овог периода број становника је увећан за скоро 20.000, при 

чему је пораст забележен у градском насељу, док је у том истом периоду забележен пад од 

скоро 8.000 становника у сеоским насељима.Како је већ раније наведеноу тексту, овај 

период карактерише развој секундарног привредног сектора тј.развој индустрије, када је 

становништво из сеоских насеља масовно мигрирало у градска насеља. Оно што забрињава 

јесу резултати из последњег пописа, где је забележен пад од 4.982 становника на нивоу 

општине. 

 Размештај становништва приказује степен концентрације и дисперзије 

становништва на одређеном простору.На његовразмештај утиче велики број фактора међу 

којима највећи значај имају: географски, демографски, економски, друштвено-историјски 

као и биолошко-медицински. Као основни показатељ размештаја становништва узима се 

густина насељености, која представља количник броја становника и површине територије 
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на којој то становништво живи и изражава се бројем становника по километру квадратном 

(Кицошев, Голубовић 2004.). 

 Општина Ужице спада у густо насељене општине у нашој земљи.Резултати 

последњег пописа показали су да је на територији општине Ужице (667 km2) живело 

78.040 становника.Самим тим то значи да је густина насељности износила 117 ст/km2. 

Просечна густина насељености у Србији износи 81,3 ст/km2, што значи да густина 

насељености општине Ужице премашује просечну вредност густине насељености наше 

земље.  

Табела 7.Кретање опште стопе густине насељености за период од 1948.до 2011. године 
Година 1948. 1953. 1961. 1971. 1981. 1991. 2002. 2011. 

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

Златиборски 
округ 44,1 47,7 50,3 52,8 54,6 54,7 51,0 46,6 

Општина 
Ужице 68,5 76 85,5 101,3 115,5 124,0 124,5 117,0 

Извор табеле: Израчунато на основу података из табеле 5 

  

Из табеле 7 се види да је у општини Ужице густина насељености бележила пораст у 

периоду од 1948. – 2002. године. Минимална густина насељености са вредношћу од 

68,5ст/km2 регистрована је 1948. године, док је максимална густина насељености 

забележена 2002. године и износила је 124,5ст/km2.Резултати пописа из 2011.године 

показали су да је густина насељености 117 ст/km2 што је за 7,5 ст/km2 мање у односу на 

податке добијене претходним пописом. Тренд смањења густине насељености се и данас 

наставља а као најважнији разлози томе истичу се негативна стопа природног прирештаја 

као и емиграција становништва у веће градске центре Србије или у иностранство. 
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6. Природно кретање становништва 
 

Природно кретање становништва представља промену укупног броја становника на 

некој одређеној територији насталу услед деловања његове две основне компоненте: 

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

означава се као природни прирештај или као пад популације (Кицошев, Голубовић 2004.). 

На природно кретање становништва поред природних процеса, велики утицај имају 

различити социјални, економски, културни, психолошки и други процеси и фактори.У 

високоразвијеним земљама на поменуте биолошке процесе може се утицати путем боље 

здравствене заштите и бољих хигијенских услова живота, затим кроз планирање породице 

као и кроз контролу рађања. 

 

6.1 Наталитет 

 

 Наталитет представља позитивну компоненту природног кретања становништва 

која доводи до повећања бројности неке популације на одређеној територији.На ниво 

наталитета утичу различите врсте фактора које се могу сврстати у три групе: 

1. Биолошки фактори који обухватају: фекондитет (физиолошка способност 

учествовања у репродукцији), стерилитет (физиолошка неспособност учествовања у 

репродукцији), полна и старосна структура становништва, просечна старост 

приликом склапања брака, наследне особине итд; 

2. Социо-економски фактори који подразумевају услове за формирање породице 

(решено стамбено питање и запосленост), степен економског развоја, затим 

достигнути ниво деаграризације, индустријализације и урбанизације, ниво 

образовања нарочито код жена, контрола рађања итд и 

3. Психолошки фактори који се односе на личне ставове о потомству, као што су 

постојање/непостојање жеље за децом, давање предности каријери, затим 

психолошка стања попут страха од порођаја, депресија, апатија и други(Кицошев, 

Голубовић 2004.). 
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 Осим праћења броја живорођене деце, још један начин изражавања броја 

живорођених јесте стопа наталитета.Она представља количник броја живорођених током 

једне године и укупног становништва средином године, а добијене вредности се 

израчунавају у промилима. Према предлогу Уједињених нација усвојена је скала која 

утврђује ниво наталитета: 

1. Екстремно ниска – испод 10 ‰  

2. Веома ниска – од 11 до 15 ‰  

3. Ниска – од 16 до20 ‰ 

4. Средња – од 21 до25 ‰ 

5. Висока – од 26 до30 ‰ 

6. Веома висока – од 31 до40 ‰ 

7. Екстремно висока – од 41 до50 ‰ 

8. Максимална – преко 51 ‰ (Кицошев, Голубовић 2004.) 
 

Табела 9: Стопа наталитета изражена у промилима (‰) у Златиборском округу и општини 

Ужице у периоду од 1961.до2015. године 

Година 1961. 
1961. 

– 
1970. 

1971. 
1971. 

– 
1980. 

1981. 
1981. 

– 
1990. 

1991. 
1991. 

– 
2001. 

2002. 
2002 

.- 
2010. 

2011. 2014. 2015. 

Златиборски 
округ 23,4 20,4 17,9 16,9 14,0 13,4 13,2 10,7 10,3 9,5 8,0 8,6 8,4 

Општина 
Ужице 20,0 18,2 17,0 16,4 13,9 14,5 12,0 10,5 9,5 8,3 8,4 9,0 9,0 

Извор табеле: РЗС публикације (Природно кретање становништва у Републици Србији 

1961. – 2010.; Витални догађаји у Републици Србији за 2011., 2014. и 2015. годину) 

 

На основу скале Уједињених нација може се закључити да је стопа наталитетана 

територији општине Ужице као и у Златиборском округу у целини, током целог 

посматраног периода ниска при чему резултати из последњег међупописног периода 

показују да она припада групи са екстремно ниском стопом (мање од 10 ‰).Од 

2011.године бележи се благи пораст стопе наталитета и на нивоу Златиборског округа, као 

и на нивоу општине. 
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6.2 Морталитет 

 

 Морталитет представља негативну компоненту природног кретања становништа 

која на одређеној територији условљава смањење бројности популације. На висину 

морталитета,велики утицај имају биолошки, социо-економски и психолошки 

фактори.Промене вредности морталитета највише се одражавају на полну и старосну 

структуру становништва, а самим тим и на економску структуру, што има значајан утицај 

на привредни и економски развој неке земље(Кицошев, Голубовић 2004.). 
 

Табела 10: Кретање броја умрлих у Златиборском округу и општини Ужице 

у периоду од 1961.до 2015. године 

Извор табеле: РЗС публикације (Природно кретање становништва у Републици Србији 

1961. – 2010.; Витални догађаји у Републици Србији за 2011., 2014. и 2015. годину) 

 

 Из табеле 10 може се уочити тренд повећања броја умрлих, како на територији 

Златиборског округа, тако и на територији општине Ужице. Највећа смртност забележена 

је у међупописном периоду од 1991.до 2001. године. Разлог томе може се тражити у 

политичкој ситуацији и ратним сукобима који су били актуелни у том периоду.Након 

1999.године, појава канцерогених обољења је повећана, а самим тим и смртност, што се 

сматра индиректном последицом бомбардовања осиромашеним уранијумом. Када 

посматрамо табелу 10 уочава се континуитет у порасту стопе морталитетана територији 

општине Ужице све до 2105.године, када је и забележена највиша стопа морталитета 

(13,3‰). Изузетак представљају 1981.и 2014. година, где су регистроване незнатно мање 

вредности стопе морталитета у односу на претходне пописне резултате. 
 

 

 

Година 1961. 
1961.

– 
1970. 

1971. 
1971.

– 
1980. 

1981. 
1981.

– 
1990. 

1991. 
1991.

– 
2001. 

2002. 
2002.

– 
2010. 

2011. 2014. 2015. 

Златиборс
ки округ 2.448 24.21

6 2.516 24.91
0 2.705 29.11

1 3.043 36.99
4 3.517 32.94

7 3.835 3.645 3.782 

Општина 
Ужице 422 4.620 530 5.416 591 6.420 665 8.586 864 8.132 993 925 1.006 
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Табела 11: Стопа морталитета изражена у промилима (‰) у Златиборском округу и 

општини Ужице у периоду од 1961.до 2015. године 

Извор табеле: РЗС публикације (Природно кретање становништва у Републици Србији од 

1961.до2010.; Витални догађаји у Републици Србији за 2011, 2014. и 2015. годину) 

 

 
Графикон 3: Кретање стопе морталитета у Златиборском округу и општини Ужице 

у периоду од 1961.до 2015. 

Извор: Графикон урађен на основу података из табеле 11 

 

 Још један демографски показатељ који се користи за приказивање смртности 

становништва јесте смртност одојчади.Под одојчетом се подразумева дете старо до 364 

дана након порођаја.Стопа смртности одојчади представља број умрле одојчади на 1.000 

живорођене деце. У зависности од дужине трајања ембриона или одојчета, разликујемо 3 

стадијума смртности: 

 

0.0

2.0

4.0
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8.0
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14.0
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1961.1971.1981.1991.2002.2011.2014.2015.

Златиборски округ

Општина Ужице

Кретање стопе морталитета (‰)

Година 1961. 1961.– 
1970. 1971. 

1971. 
– 

1980. 

1981
. 

1981.
– 

1990. 
1991. 

1991.
– 

2001. 
2002. 

2002.
– 

2010. 
2011. 2014. 2015. 

Златиборск
и округ 7,9 7,7 7,8 7,6 8,1 8,7 9,1 10,1 11,2 12,0 13,1 13,1 13,7 

Општина 
Ужице 7,4 7,5 7,8 7,5 7,7 8,1 8,0 9,4 10,4 11,1 12,6 12,1 13,3 
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• перинатални – смртност од 28 дана трудноће до 7. дана након порођаја 

• неонатални – смртност од 7. до 27. дана након порођаја 

• постнеонатални – смртност од 28. дана након порођаја до навршене прве године 

живота (Кицошев, Голубовић 2004.). 

 

Табела 12: Смртност одојчади и стопа смртности одојчади (‰) у општини Ужице 

у периоду од 1961.до 2015. године 

Година  1961. 1961.-
1970. 1971. 1971.-

1980. 1981. 1981.-
1990. 1991. 1991.-

2001. 2002. 2002.-
2010. 2011. 2014. 2015. 

Смртност 
одојчади 66 551 33 412 44 390 13 92 15 52 8 6 5 

Стопа 
смртности 
одојчади 

57,7 49,0 28,7 35,0 41,0 33,5 13,1 9,5 19,0 7,4 12,1 8,7 7,3 

Извор табеле: РЗС публикације (Природно кретање становништва у Републици Србији од 

1961.до2010.; Витални догађаји у Републици Србији за 2011, 2014. и 2015. годину) 

  

 

Графикон 4: Кретање стопе смртности одојчади у општини Ужице 

у периоду од 1961.до 2015. 

Извор: Графикон урађен на основу података из табеле 12 

 

Из табеле 12 и графикона 4 може се уочити да је највећа стопа смртности одојчади 

на територији општине Ужице забележена 1961.године (57,7 ‰), након чега је била у 
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опадању до 1981. године. Резултати пописа из 1981.године  показали су да је дошло до 

увећање стопе смртности одојчади за 12,3 ‰ у односу на попис из 1971. године када је 

стопа смртноси одојчади износила 28,7 ‰. Почетак XXI века означен је знатно нижом 

стопом смртности одојчади, што говори о томе да је здравствена заштита на знатно бољем 

нивоу у односу на почетне године посматраног периода, као и то да је достигнут виши 

ниво животног стандарда. 

 

6.3 Природни прираштај 

 

 Природни прираштај представља разлику између његове позитивне (наталитет) и 

негативне (морталитет) компоненте у оквиру неке популације.Он може бити позитиван 

када је рађање веће од умирања, па самим тим и број становника расте, а може бити и 

негативан кад је рађање мање од умирања што доводи до пада бројности 

становништва.Такође, становништво код кога су поменуте компоненте једнаке кажемо да 

има нулти природни прираштај, односно природну стагнацију. Разликујемо четири типа 

природног прираштаја: 

1. низак – испод 5 ‰, 

2. умерен –  од 5 до14 ‰, 

3. висок – од 15 до 19 ‰ и 

4. врло висок – преко 20 ‰ (Кицошев, Голубовић 2004.). 

 

Табела 13:Природни прираштај у Златиборском округу и општини Ужице 

у периоду од 1961.до 2015. године 

Година 1961. 
1961. 

– 
1970. 

1971. 
1971. 

– 
1980. 

1981. 
1981. 

– 
1990. 

1991. 
1991. 

– 
2001. 

2002. 
2002. 

– 
2010. 

2011. 2014. 2015. 

Златиборски 
округ 4.796 40.119 3.277 30.636 1.980 19.368 1.376 2.385 -296 -6.746 -1.487 -1.241 -1.468 

Општина 
Ужице 722 6.589 618 6.348 482 5.120 326 1.027 -76 -1.315 -332 -234 -326 

Извор табеле: РЗС публикације (Природно кретање становништва у Републици Србији од 

1961.до2010.; Витални догађаји у Републици Србији за 2011, 2014. и 2015. годину) 

Подаци из претходне табеле показују да је природни прираштај на простору 

Златиборског округа и општине Ужице у паду.Највеће вредности природног прираштаја за 
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7. Нупцијалитет и диворцијалитет 
 

 Брак представља друштвено признату и одобрену емотивно-полну и друштвену 

заједницу између две одрасле особе супротног пола ради стварања новог 

живота.Целокупно становништво према брачном стању можемо поделити у четири групе: 

1. непородично (неожењени и неудате), 

2. породично (ожењени и удате), 

3. разведени и 

4. удовци и удовице (Кицошев, Голубовић 2004.). 

Приликом демографског изучавања брачности, доста пажње посвећује се анализи 

старости супружника приликом склапања првог брака зато што је процес репродукције 

најизраженији у првим годинама брака.Осим старости супружника, демографија прати и 

појаве сродничких тј.консангнивних бракова. У различитим земљама законом је утврђен 

степен сродства између супружника.Тако на пример, у нашој земљи је то од четвртог 

степена сродства уз дозволу надлежних органа.Појаве сродничких бракова углавном се 

везују за слабо насељена подручја, док је у градским срединама то ретка појава. 

Најважнији показатељ брачности јесу стопе нупцијалитета и диворцијалитета.Ове 

стопе показују односе између броја склопљених односно разведених бракова током једне 

календарске године и броја становника средином исте године. 

Табела 15: Закључени и разведени бракови у општини Ужице 

у периоду од 1995.до 2015. године 

Година 

Закључени бракови Разведени бракови 

Укупно На 1.000 
становника Укупно На 1.000 

становника 

На 1.000 
закључених 
бракова 

1995. 481 5,7 91 1,1 189,2 
1999. 420 5 71 0,8 169 
2003. 474 5,72 82 0,99 173 
2007. 457 5,66 69 0,86 150,98 
2011. 369 4,7 102 1,3 276,4 
2015. 403 5,3 95 1,3 235,7 

Извор табеле: РЗС публикације: Саопштења за јавност CH50 
 

 У нашој земљи другу половину XX века карактерише постепени пад стопе 

нупцијалитета, али такође и стопе диворцијалитета.Године 1950.те стопе износиле су 12, 7 
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‰ за нупцијалитет односно, 1,5 ‰за диворцијалитет, да би 1997. године те стопе износиле 

5,2 ‰ и 0,6 ‰ у корист нупцијалитета.(Кицошев, Голубовић 2004.).Ако посматрамо табелу 

15 видимо да је у последње две деценије на територији општине Ужице највећи број 

бракова склопљен 1995.године (481), док је најмањи број бракова склопљен 2011. године 

(369). Највећи број разведених бракова забележен је 2011.године (102), док је најмањи број 

забележен 2007. године (69).  
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8. Механичко кретање становништва 

 

 На промену у бројности популације на неком подручју може доћи како природним 

кретањем становништва, тако и механичким кретањем, односно миграцијама.Миграциона 

кретања се могу објаснити као пресељење лица из родног места, односно места сталног 

боравка у друго место, односно садашње место боравка.У зависности од тога да ли се 

становништво досељава или исељава, у демографији су издвојене две врсте миграторних 

кретања: имиграција кад се становништво досељава у неко подручје и емиграција кад се 

становништво исељава из неког подручја.  

 Постоји велики број фактора који утичу на одлуку о пресељењу неког лица.Међу 

њима велики примат имају социо-економски разлози попут бољих услова живота, лакшег 

долажења до посла, решавања стамбеног питања и други.Осим њих, миграције могу бити 

подстакнуте епидемијама, природним катастрофама, ратовима као и другим политичким 

разлозима.Миграције које су узроковане овим факторима најчешће имају карактер сталних 

миграција, односно код оваквих кретања углавном не постоји жеља за повратком у 

завичајно место. 

 У демографији се издвајајуследећи критеријуми за класификацију миграција: 

 критеријум времена – према овом критеријуму миграције се могу поделити на 

сталне или дефинитивне миграције(трајно пресељење); сезонске (привремено 

пресељење ђака и студената ради школовања, обављање сезонских послова и сл.) и 

дневне и седмичне миграције (свакодневно или седмично путовање без намере о 

пресељењу), 

 критеријум државне границе – све миграције се могу означити као унутрашње 

(обављају се унутар државних граница) и спољашње (обављају се преко државних 

граница), 

 критеријум узрока – постоји велики број узрока који се могу сврстати у четири 

групе: економски (бољи услови живота и посла), политички (ратови, прогони на 

верској и етничкој основи итд), здравствени (здравија средина, миграције у циљу 

лечења), као и индивидуално-психолошки (личне потребе и амбиције) (Кицошев, 

Голубовић 2004.). 
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Табела 16: Мигрантско становништво према подручју са којег се доселило и 

времену досељења 

Година Укупно 
досељено 

Досељено из Републике Србије Досељено из других земаља 

из другог 
насеља исте 
општине 

из друге 
општине исте 

области 

из друге 
области 

из бивших 
република 
СФРЈ 

из осталих 
земаља 

1980. и раније  17.508 5.553 7.969 2.385 1.454 140 
1981.-1985. 2.933 989 1.136 397 338 73 
1986.-1990. 2.417 835 922 349 277 33 
1991.-1995. 2.356 688 599 260 798 10 
1996.-2000. 1.790 651 526 408 174 31 
2001.-2005. 1.774 691 570 322 136 54 

2006. и 
касније 2.423 999 598 543 150 130 

непозната 
година 1.065 364 487 131 74 9 

укупно 32.266 10.770 12.807 4.795 3.401 480 
Извор табеле: РЗС (2013.), Миграције, књига 9 

 

Подаци из табеле 16 показују да је највећи број људи досељено на територију 

општине Ужице у периоду пре 1980.године. Оваква ситуација је сасвим разумљива ако се 

у обзир узме чињеница да се ради о већем броју година.У периоду од 1981.до 2006. године, 

највећи број досељеника са територије Србије досељен је у периоду од 1981. до 1986. 

године. Разлог томе може се потражити у развоју индустрије на простору Ужица, нарочито 

Севојна где је смештена позната ваљаоница бакра и алуминијума.Када говоримо о 

становништву које је досељено из других земаља, већи број становника из бивших 

југословенских република досељен је у периоду од 1991.до 1995. године. Највећи број 

досељеника је из Босне и Херцеговине (550) и из Хрватске (132), што говори о томе да је 

становништвоуслед ратова на овим просторимабежало у Србију. 
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Табела 17: Миграциона кретања на територији општине Ужице 2015. године 

Ужице 

Досељени Одсељени Миграциони 
салдо 

укупно 

из другог 
насеља у 
оквиру 
истог 
града 

из другог 
града у 
оквиру 
исте 

области 

из 
друге 
области 

укупно 

у друго 
насеље 

у 
оквиру 
истог 
града 

у други 
град у 
оквиру 
исте 

области 

у 
другу 
област -374 

785 234 315 236 1.159 234 368 557 
Извор табеле: РЗС публикације: Саопштења за јавност CH60 

 

 Табела 17 нам даје податке о имигрантима и емигрантима на територији општине 

Ужице током 2015.године. Највећи број досељеника води порекло из других општина у 

оквиру Златиборског округа.С друге стране највећи број становника се одселио у друге 

области, како у Србији тако и у иностранству.Ако се посматра укупан број досељених и 

одсељених лица током 2015.године, може се закључити да је за 374 лица број одсељених 

већи, самим тим миграциони салдо има негативне вредности. 

 

8.1 Дневне миграције 

 

 Проучавање дневних миграција између насеља произилази из сложености односа 

дневних миграција и миграција становништва са исходом промене места 

пребивалишта.Дневни мигранти су често потенцијални мигранти, а дневна миграција је 

често вид прилагођавања миграната (Петровић, 2016.).Најчешћи узроци дневних миграција 

везани су за обављање различитих послова или за школовање, самим тим овај вид 

миграција је најинтензивнији у ужим градским зонама. 

Табела 18: Дневне миграције становништва из општине Ужице у 2011- ој години 

Дневни мигранти Укупно 
У истој области 

У другој 
области 

У 
страној 
држави 

У истој 
општини 

У другој 
општини 

Активно 
становништво које 
обавља занимање 

7.768 5.602 1.788 362 16 

Ученици/студенти 
који се школују 2.081 1.703 268 82 28 

Укупно 
 миграната 9.849 7.305 2.056 444 44 

Извор табеле: РЗС (2013.), Дневни мигранти, књига 9 
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 На територији општине Ужице током 2011.године регистровано је 9.849 лица која 

су учествовала у дневним миграцијама. Највећи удео дневних миграната чине лица која 

обављају неко занимање у оквиру саме општине (5.602), док најмањи удео чине радници 

који раде у иностранству (16).Када говоримо о ученицима и студентима, више од две 

трећине лица се образује у оквиру општине Ужице, знатно мање у другим општинама, 

затим другим областима и најмање њих у страним државама. 

 

8.2 Становништво на привременом раду – боравку у иностранству 

 

 Најпрецизније информације о броју и особинама становништва Србије у 

иностранству могу се добити из пописа становништва, док статистика праћења токова 

међународних миграција није потпуно доступна.Подаци о броју становника Србије у 

иностранству забележени су први пут пописом из 1971.године, док пописи из каснијих 

година (1981., 1991. и 2002. године) пружају детаљније информације и сматрају се 

поузданијим. На основу пописних података из 1971. године из Србије је на привременом 

раду или боравку регистровано 204.000 радника, што је представљало 2,8 % укупног 

становништва, да би тај број становника на следећем попису увећан за 65.000. Године 

1991.бројрадника у иностранству је увећан за свега 4.800 што је било условљено тежим 

запошљавањем у западноевропским земљама. Лоша економска ситуација и политичка 

криза довеле су до ратних сукоба на овим просторима, што је поново интензивирало 

емиграцију.Попис из 2002.године показао је да је на привременом раду у иностранству 

415.000 лица из Србије, што представља 5,3 % укупног становништва Србије (Предојевић-

Деспић, 2011.). 
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9.Структуре становништва 

 

 Становништво представља скуп људи који се међусобно разликују по многим 

особеностима: старости, полу, брачном стању, делатности, занимању, степену образовања, 

националној, верској и расној припадности итд. Поменуте карактеристике могу се 

класификовати у виду демографских структура становништва.Оне зависе од природног и 

механичког кретања становништва, али и условљавају исте.На основу основних обележја 

становништва издвојене су четири велике групе структура или састава становништва: 

• биолошке структуре (полна и старосна структура становништва); 

• економске структуре (активност, делатност и занимање становништва); 

• интелектуалне или образовне структуре (писменост и ниво школске спреме) и  

• расна, етничко-верска и лингвистичка структура (Кицошев, Голубовић 2004.).  

 

9.1 Полна структура становништва 

 

 Полна структура представља квантитативни пропорционални однос између мушког 

и женског становништва у укупној популацији.Овај однос може бити уједначен, што значи 

да одређена група становништва има избалансирану полну структуру, и супротно – 

уколико је однос између удела мушког и женског становништва неуједначен, говоримо о 

неуравнотеженој полној структури становништва.Уколико је полна структура 

неуравнотежена, то може имати негативних утицаја на брачност а самим тим и на 

наталитет и природни прирештај.На полну структуру становништва,с друге стране, утиче 

велики број фактора, међу којима су најзначајнији наталитет, морталитет, полна 

селективност миграција, ратови, услови рада као и различити психолошки разлози. 

Табела 19: Становништво општине Ужице према полу  

Година Укупно 
Мушко Женско 

Број % Број % 
1971. 67.555 33.335 49,34 34.220 50,66 
1991. 82.723 40.845 49,37 41.878 50,63 
2002. 83.022 40.660 48,97 42.362 51,03 
2011. 78.040 37.874 48,53 40.166 51,47 

Извор табеле: РЗС публикације (1971., 1991., 2002., и 2011.) Књиге пописа 
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 Претходна табела показује однос између мушког и женског становништва на 

територији општини Ужице за период од 1971.до 2011. године, с тим да је 1981. година 

услед недостатка података изостављена. Овај однос током целокупног периода показује 

уједначеност, са постепеним повећањем удела женског становништва. 

 

 
Графикон 6: Полна структура становништва општине Ужице у периоду од 1971.до 

2011.године 

Извор: Графикон урађен на основу података из табеле 19 

 

 Још један показатељ који се користи у демографији за приказивање полне 

структуре становништва јесте стопа маскулинитета која показује број мушкараца на 1.000 

жена.Табела 20 приказује поменуте стопе за општину Ужице у периоду од 1971.до 2011. 

године. Према подацима из табеле види се да су стопе испод 1.000 што значи да је већи 

удео женског становништва (нпр. 2011. године тај однос је био 1000 : 942,9 у корист жена).  
 

Табела 20: Стопа маскулинитета у општини Ужице 

Година 1971. 1991. 2002. 2011. 
Стопа 

маскулинитета 974,1 975,3 959,8 942,9 

Извор табеле: Израчунато на основу података из табеле 19 
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9.2 Старосна структура становништва 

 

 Старосна структура становништва једна је од најважнијих демографских 

структура.Анализом старосне структуре може се доћи до података који су значајни за сва 

остала демографска истраживања.Такође, на основу ње може се посматрати демографски 

развој неке популације за дужи временски период.На старосну структуру, као и на полну, 

утичу фактори попут наталитета, морталитета, миграција и неке 

екстремнеоколности.Ипак, као најважнији фактор, узима се наталитет, односно пад стопа 

наталитета.Опадањем стопа наталитета долази до демографског старења неке популације, 

што је последњих деценија честа појава.Један од најпрецизнијих показатеља старосне 

структуре становништва и процеса демографског старења јесте индекс старења 

становништва који показује однос између старог и младог становништва (Кицошев, 

Голубовић 2004.). 

 На основу удела појединих старосних контигената у старосној структури укупне 

популације, можемо разликовати три типа старосне структуре: 

1) прогресивни тип који је заступљен код популација које у свом саставу имају висок 

удео становништва старости од 0-14 година,док је јако мали удео старијих од 60 

година. Оваква старосна структура карактеристична је за популације које имају 

висок природни прираштај и стални раст броја становника. 

2) стационирани тип, код кога је удео младог, зрелог и старог становништва углавном 

уравнотежен, и где је природни прираштај низак, или чак једнак нули. 

3) регресивни тип имају популације код којих је мали удео деце млађе од 14 година, а 

знатно већи удео старијих од 60 годинау укупној старосној структури што је 

последица негативног природног прираштаја. Овај тип старосне структуре имају 

високоразвијене земље (Wertheimer-Балетић, 1982.) 
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Табела 21: Становништво Општине Ужице према старости у периоду од1971.до 2011. 

године 

Година Укупно 
Старост  

0-19 20-39 40-59 60 и више 
Број % Број % Број % Број % 

1971. 67.555 23.655 35 22.568 33,4 14.307 21,2 6.754 10 
1991. 82.723 22.608 27,3 26.332 31,8 21.883 26,5 11.578 14 
2002. 83.022 18.796 22,6 23.107 27,8 24.320 29,3 16.335 19,7 
2011. 78.040 14.897 19,1 20.113 25,8 24.506 31,4 18.524 23,7 

Извор табеле:РЗС (2013), Старост и пол, Књига 2; РЗС публикације (1971.,1991.) књиге 

пописа 

 На основу података из претходне табеле можемо закључити да је у посматраном 

периоду опао број становника млађих од 19 година, а порастао је број становника старијих 

од 60 година.Резултати пописа из 1971.године нам казују да је највећи процентуални удео 

те године чинило најмлађе становништво (35%), док је старијих од 60 година било најмање 

са учешћем од свега 10%. С друге стране, попис из 2011. године показао је да се удео 

млађих од 19 година смањио за скоро 16%, док се удео старијих од 60 година увећао за 

13,7 %. Оваква ситуација нам говори да становништво општине Ужице има регресивни 

тип старосне структуре, и да је у процесу демографског старења. 
 

Табела 22:  Старосна структура лица старих 65 и више година за 2011. годину 

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

Мушки 1.609 1.757 1.275 737 269 
Женски 1.865 2.101 1.839 1.065 516 
Укупно 3.474 3.858 3.114 1.802 785 
Извор табеле:РЗС (2013), Старост и пол, Књига 2 

 

 Табела 22 нам говори да највећи број старих лица припада категорији од 70-74 

година.Такође, може се закључити да је у свим категоријама удео жена већи, при чему је 

најуједначенији однос у категорији 65-69. 

 Старосна структура неког становништва се најчешће представља помоћу старосне 

пирамиде, тј.графичког приказа који обједињује елементе полне и старосне структуре. На 

овим пирамидама врши се приказ старосне структуре женског и мушког дела популације 

по старосним групама. Разликујемо три основна типа старосних пирамида: прогресивни 

код којих су базе пирамиде широке, док се при врху сужвавају (код овог типа пирамиде 
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9.2.1 Функционални контигенти 

 

 У оквиру старосне структуре неке популације можемо издвојити функционалне 

старосне групе према одређеним особеностима. За формирање старосне структуре 

становништва велики значај имају следећи функционални контигенти: предшколски, 

школообавезни, радни и фертилни контигент. 

 Предшколски контигент обухвата децу у предшколском узрасту (од 0 до 6 

година).Године 2011.удео деце млађе од 6 година на територији општине Ужице износио 

је 5,18%, што је незнатно мање у односу на Златиборски округ у целини (5,34%).  

Школообавезни контигент обухвата децу старости од 7 до 14 година која су 

законским прописима у обавези да похађају основну школу.И за школообавезни контигент 

важи да је процентуални удео деце која похађају основну школу нижи на нивоу општине у 

односу на цео округ. 
 

Табела23:  Предшколски и школообавезни контигент у Златиборском округу и општини 

Ужице за 2011. год 

Контигент Предшколски контигент Школообавезни 
контигент 

Број % Број % 
Златиборски 

округ 15.309 5,34 25.862 9,03 

Општина 
Ужице 4.039 5,18 6.464 8,28 

Извор табеле: РЗС (2013), Породице с децом, Књига 17 

 

 Радни контигент обухвата становништво које је према законским прописима радно 

способно. За мушкарце овај контигент обухвата становништво између 15 и 64 година, док 

је код жена то од 15 до 59 година.Овај контигент код мушкараца чини трећину 

становништва, како на нивоу Златиборског округа, тако и на нивоу општине Ужице, док је 

код жена тај удео незнатно мањи.Ипак, мора се узети у обзир чињеница да радни 

контигент код мушкараца обухвата још једну старосну групу, па због тога и разлике у 

процентуалном уделу. 
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Табела 24 : Радни контигент у Златиборском округу и општини Ужице за 2011. год 

Радни 
контигент 

Мушкарци Жене 

Број % Број % 
Златиборски 

округ 98.389 34,33 86.232 30,09 

Општина 
Ужице 26.911 34,48 24.776 31,75 

Извор табеле:РЗС (2013), Старост и пол, Књига 2 

  

Најважнији контигент за формирање старосне структуре је фертилни 

контигент.Овај контигент зависи од плодности становништва и то важи за оба пола.И код 

мушкараца и код жена доња граница старости износи 15 година, док је горња граница за 

жене 49 година.Код мушкараца је горња граница знатно виша. 
 

Табела 25: Фертилитет женског становништва општине Ужице за 2011. годину 

Старост Укупно Није 
рађала 

Жене које су рађале према броју живорођене деце 
свега 1 2 3 4 5 и више 

15-19 2.086 2.073 13 12 1 / / / 
20-24 2.505 2.205 300 240 58 2 / / 
25-29 2.359 1.306 1.053 548 456 38 9 2 
30-39 5.150 1.108 4.042 1.221 2.372 402 41 6 
40-49 5.852 621 5.231 960 3.698 513 46 14 
Укупно 17.952 7.313 10.639 2.981 6.585 955 96 22 

Извор табеле:РЗС (2013), Фертилитет женског становништва, Књига 6 

 

Како се може уочити из табеле 25 број фертилних жена 2011.годинеу општини 

Ужице износио је 17.952 жене, при чему њих 7.313 није рађало. Највећи број жена које су 

рађале налазе се у старосној групи од 40-49 година, при чему је већина њих родила двоје 

деце. 

9.2.1 Стадијуми демографске старости 

 

 Ради утврђивања стадијума демографске старости, приликом изучавања 

становништа користи се већи број показатеља. Најважнији показатељ јесте индекс 

старости становништва, али се осим њега користе и показатељи као што су удео 

становништва млађег од 20 година, удео становништва млађег од 40 година, као и удео 
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становништва старијег од 60 година. На основу ових показатеља, Г.Пенев је извео 

типологију старосне структуре становништва која се састоји од седам стадијума 

демографске старости. 

Табела 26: Критеријуми за утврђивање стадијума демографске старости 
Стадијум демографске 

старости 
Просечна 
старост 

Млади до 20 
година (у %) 

Млађи од 40 
година (у %) 

Стари 60 год. 
и више (у %) 

Индекс 
старења 

I Рана демографска 
старост 

до 20 58+ 85+ до 4 до 0,07 

II Демографска 
младост 

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

IIIДемографска 
зрелост 

25-30 40-50 65-75 7-11 0,14-0,28 

IV Праг демографске 
старости 

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

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

VI Дубока 
демографска старост 

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

VIIНајдубља 
демографска старост 

43 + до 20 до 45 25 + 1,25 + 

Извор табеле: http://www.dgt.uns.ac.rs/download/regraznolikost01.pdf 

  

На основу поменутих критеријума извршена је анализа демографског старења на 

територији општине Ужице у периоду од 1971.до 2011. године. Године 1971.становништво 

ове општине је било на прагу демографске старости, да би већ 2011. године зашло у 

дубоку демографску старост.Индекс старења становништва је порастао са 0,3 на 1,2 што је 

последица ниских стопа наталитета, а самим тим и малог удела деце у општини. 
 

Табела 27: Становништво општине Ужице према стадијуму демографске старости  

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

Година 

Индикатор (критеријум) 
Стадијум демографске 

старости према критеријуму 
Удео 

становништва у 
% 

Индекс 
старења 

0-19 0-39 60+ 1 2 3 4 
1971. 35 54,6 10 0,3 IV V III IV 
1991. 27,3 58,3 14 0,5 V IV IV IV 
2002. 22,6 57,1 19,7 0,9 VI V V VI 
2011. 19,1 57,2 23,7 1,2 VII V VI VI 

Извор табеле:Табела урађена на основу табеле 26 
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9.3 Економске структуре становништва 

 

 Економске структуре становништва представљају састав становништва према 

његовим економским карактеристикама. Ако посматрамо и анализирамо становништво 

према активностима, делатности и занимању, онда говоримо о економској структури 

становништва, а ако се овој анализи придода и положај у занимању, сектор власништва, 

подела становништва на сеоско, мешовито и градско, величина поседа, образовне одлике 

становништва и слично, онда се говори о социо-економској структури 

становништва(Кицошев, Голубовић 2004.). 

 Економске структуре становништва су важни показатељи привредног али и укупног 

друштвеног развоја одређеног простора.Кретање и структуре становништва утичу на ниво 

привредног развоја, док са друге стране привредни развој условљава промене у 

економским структурама становништва. 

 

9.3.1 Активно становништво 

 

 Укупно становништво према критеријуму активности можемо поделити у три 

основне категорије: 

 Активно становништво – обухвата лица која обављају неко активно занимање и 

на тај начин обезбеђују средства за живот; 

 Лица са личним приходима – обухвата лица која живе од прихода који потичу 

од њиховог ранијег рада или активности (пензионери), као и лица која живе од 

прихода остварених на основу неког облика приватне својине (рентијери), или 

од различитих облика државне или социјалне помоћи и 

 Издржавано становништво – обухвата лица без сопствених прихода (деца, ђаци, 

студенти,домаћице) која издржавају родитељи, рођаци или друга лица(Кицошев, 

Голубовић 2004.). 
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Табела 28: Становништво општине Ужице према активности у периоду од1991.до 2011. 
година 

Година 
Активно становништво 

Лица са личним 

приходима 

Издржавано 

становништво 

Број % Број % Број % 

1991. 39.344 47,6 10.796 13,0 32.120 38,8 

2002. 40.023 48,2 15.810 19,0 27.052 32,6 

2011. 34.555 44,3 18.298 23,4 25.187 32,3 

Извор табеле: РЗС (2013), Економска активност становништва, Књига 7;  
РЗС (2003), Активност и пол, Књига 5; РЗС публикације (1991): Књиге пописа 

 
 Ако посматрамо табелу 28можемо приметити да је у периоду од 1991.до 2011. 

године дошло до опадања удела активног становништва са 47,6 % на 44,3 %. Током истог 

периода дошло је до увећања удела лица са личним приходима са 13 % на 23,4 % што 

указује да се увећао удео старог становништва које живи од пензије. С друге стране удео 

издржаваног становништва се смањио са 38,8 % на 32,3 % што је доказ смањења омладине 

као последица смањења наталитета. 

 Пописом из 2011.године регистровано је 34.555 економски активних лица. Међу 

њима је 28.011 који активно обављају посао, док су 6.544 незапослени зато што траже први 

посао или су остали без посла.Међу економски неактивним лицима, којих је на територији 

Општине Ужице регистровано 43.485, више од 40 % чине пензионери. 

 

 
Графикон 8: Процентуални удео становништва општине Ужице према активности за 

2011. Годину 
Извор: Графикон урађен на основу података из табеле 28 
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Табела 29: Активно становништво према полу у општини Ужице у периоду од 1971.до 

2011. године 

 

Извор табеле:РЗС (2013), Економска активност становништва, Књига 7;  

РЗС (2003), Активност и пол, Књига 5; РЗС публикације (1991 и 1971): Књиге пописа  
 

Табела 29 показује стопу активности према полу на територији ове општине.Током 

целог посматраног периода активност код мушког дела популације је већа у односу на 

женску популацију.Највеће разлике у учешћу активног становништва у укупном запажају 

се 1971.године када је учешће мушког дела популације било двоструко више од учешћа 

жена. Те године је код мушкараца у погледу активности достигнут максимум, док је исте 

године код жена остварен минимум активности за посматрани период.У периоду од 

1971.до 2002. године постепено се увећавало учешће жена што говори о развоју свести и 

већој материјалној независности. Године 2011.дошло је до пада активног становништва у 

укупном како код мушкараца тако и код жена, што је последица смањења привредне 

активности и економске кризе. 

9.3.2 Делатност становништва 

 

 Активно становништво према делатности указује на ангажованост радне снаге по 

привредним гранама. Све делатности су груписане у четири сектора: 

1) Примарни сектор – обухвата становништво запослено у пољопривреди, 

шумарству, лову и риболову; 

2) Секундарни сектор – обухвата становништво запослено у рударству, 

индустрији, грађевинарству и производном занатству; 

Година 
Укупно становништво Активно становништво 

Учешће активног 

становништва у укупном (%) 

Мушко Женско Мушко Женско Мушко Женско 

1971. 33.335 34.220 22.011 11.232 66,0 32,8 

1991. 40.845 41.878 22.640 16.704 55,4 39,9 

2002. 40.660 42.362 21.701 18.322 53,4 43,2 

2011. 37.874 40.166 18.391 15.624 48,6 38,9 
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прихода.Са друге стране, масовни развој индустрије у градским срединама, условио је 

повећање броја становника који живе у градовима тј.довео је до интензивирања 

урбанизације.  

 Општину Ужице одликује интензиван процес деаграризације нарочито у 

последњим деценијама XX века.Удео пољопривредног становништва је знатно умањен, 

док се увећавао удео становништва у остала три сектора. 

 

Табела 30: Пољопривредно становништво према активности и полу у периоду  од1971.до 

2011. године 

Година Свега 
Активно пољопривредно становништво 

Укупно % Мушко Женско 

1971. 67.555 10.956 16,2 6.424 4.532 

1991. 82.723 4.107 5,0 2.421 1.686 

2002. 83.022 2.660 3,2 1.394 1.266 

2011. 78.040 3.215 4,1 2.011 1.204 

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

Занимања 

 

 Табела 30 показује да је током 40-огодишњег периода удео пољопривредног 

становништва смањен чак четири пута.Године 1971.регистровано је 10.956 лица која су 

била активно укључена у процес пољопривредне производње. Најмањи удео 

пољопривредног становништва забележен је 2002.године, када је ова општина забележила 

максималан број становника (83.022). Резултати последњег пописа показују незнатно 

увећање удела активних пољопривредника што може бити резултат преласка радника из 

секундарног, терцијарног и квартарног сектора у примарни услед неадекватних пословних 

прилика. 

9.5 Школско-образовна структура 

 

Образовна или интелектуална структура становништва представља важну 

карактеристику сваке популације.Анализа струкуре становништва према образовању има 

велики значај јер омогућава прикупљање података о писмености популације, о степену 

обухваћености деце и омладине обавезним школовањем, размештају становништва према 
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школској спреми итд.Два основна обележја становништва према образовној структури су 

писменост и школска спрема. 

9.5.1 Писменост 

 

 Ниво писмености и образовања становништва је показатељ актуелног социо-

економског развоја, као и предуслов даљег развоја. Писменим становништвом  се према 

нашој пописној статистици сматрају лица стара 10 и више година која знају да пишу и 

читају. Мањи удео писменог становништва одлика је неразвијених земаља, у којима је 

главна привредна активност пољопривреда. 
 

Табела 31: Неписмено становништво у општини Ужице старо 10 и више година према 

полупо пописима 1971., 2002. и 2011. година 

Година 
Укупно становништво старо 10 

и више година Неписмено становништво 
Учешће неписмених у 

становништву старом 10 
и више година (%) 

Свега Мушко Женско Свега Мушко Женско Свега Мушко Женско 
1971. 56.720 27.828 28.892 8.377 1.113 7.264 14,77 4 25,14 
2002. 75.113 36.614 38.499 1.996 149 1.847 2,66 0,41 4,8 
2011. 71.102 34.374 36.728 1.025 78 947 1,44 0,23 2,58 

Извор табеле: РЗС публикације (1971.,2002., 2011), Књиге пописа 

 

 Из претходне табеле може се приметити да се удео неписмених знатно смањио ако 

се упореде 1971.и 2011. година. Најмањи удео неписмених забележен је 2011.године, и 

износи свега 1,44 % од укупног становништва старијег од 10 година (0,23 % мушкараца и 

2,58 % жена).Током целокупног периода удео неписмених жена је знатно већи у односу на 

мушкарце, што је последица ранијих схватања о образовању жена и њиховом положају у 

друштву. 
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Табела 32: Неписмено становништво у општини Ужице према старости по пописима 

1971.,2002., и 2011. година 

Година 
Неписмено становништво Учешће старосне групе у укупном 

неписменом становништву (%) 
Укупно 

Старосна група 
10-19 20-34 35-64 65+ 10-19 20-34 35-64 65+ 

1971. 8.377 94 371 5.394 2.518 1,12 4,42 64,39 30,01 
2002. 1.996 24 27 175 1.742 1,2 1,35 8,77 87,27 
2011 1.025 15 27 57 926 1,46 2,63 5,56 90,35 

Извор табеле: РЗС публикације (1971.,2002., 2011), Књиге пописа 

 

 Резултати из табеле показују да је највећи број неписмених лица забележен 

1971.године, и то у старосној групи од 35-64 године (5.394). Најмањи број неписмених 

лица регистрован је 2011.године у старосној групи од 10-19 година (15). Према 

резултатима из последња два пописа највећи удео неписмених припада старосној групи 

преко 65 година. 

 

9.5.2 Школска спрема 

  

Анализа становништва врши се према достигнутом нивоу образовања, односно 

према завршеној школи.  За ту анализу користе се четири модалитета: лица без школске 

спреме и основног образовања, лица са завршеном основном школом, лица са завршеном 

средњом школом и лица са вишим и високим образовањем. 

 

Табела 33:  Становништво старо 15 и више година према школској спреми, 2002. и 2011. 

година 

Година Укупно 
15+ 

Без школске 
спреме и 
основног 

образовања 

Основна 
школа Средња школа Виша и 

висока школа 

Број % Број % Број % Број % 
2002. 69.964 11.621 16,6 17.043 24,36 32.915 47,05 8.018 11,46 
2011. 67.503 7.161 10,61 13.564 20,01 35.834 53,09 10.752 15,93 
Извор табеле: РЗС (2013.) Школска спрема, писменост и компјутерска писменост, 

Књига 3 
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Резултати последња два пописа дају тренутну слику о степену образовања на 

територији општине Ужице. Попис из 2011. године показао је да од укупног броја лица 

старијих од 15 година, највећи број је оних који су завршили средњу школу (35.834), од 

чега је 15.996 лица завршило трогодишње, док је 16.619 лица завршило четворогодишње 

стручне школе. Позитивна промена која се може приметити између ова два пописа јесте да 

се број лица без основног и само са основним образовањем смањује, док се број лица са 

вишим и високим образовањем повећава. 

 

9.6 Становништво према националном саставу 

 
 У пописима након Другог светског рата, становништво се о националној 

припадности изјашњавало према сопственом нахођењу, што је било у складу са уставним 

правом сваког појединца.Проблеми око неслагања јављали су се услед промена става о 

националној припадности што је било проузроковано односом политике према вери и 

нацији. 

Табела 34: Становништво општине Ужице према националности  у периоду од 1971.до 

2011.године 

Етничка 
група 

1971. 1981. 1991. 2002. 2011. 
Број % Број % Број % Број % Број % 

Срби 65.741 97,32 72.831 94,53 79.989 96,69 81.375 98,01 76.089 97,5 
Југословени 414 0,61 2.873 3,73 1.227 1,48 149 0,18 80 0,1 
Црногорци 519 0,77 615 0,8 644 0,78 278 0,33 144 0,18 
Хрвати 152 0,23 120 0,15 112 0,14 90 0,11 69 0,09 
Роми 33 0,05 44 0,06 48 0,06 54 0,06 70 0,09 

Мађари 43 0,06 33 0,04 26 0,03 22 0,03 22 0,03 
Албанци 42 0,06 21 0,03 18 0,02 3 0,01 10 0,01 
Остали 611 0,9 512 0,66 659 0,8 1.051 1,27 1.556 2 
Укупно 67.555 100 77.049 100 82.723 100 83.022 100 78.040 100 

Извор табеле: РЗС публикације (1971., 1981., 1991., 2002., и 2011.) Књиге пописа 

 
У целокупном посматраном периоду већинско становништво општине Ужице 

чинили су Срби, док се учећше других народа мењао из пописа у попис.Највећи удео 

српског становништва регистрован је 2002. Ггодине где је то учешће износило чак 98,1 %. 

Други по бројности били су Југословени (1981. и 1991. године) док остале етничке групе 

чине врло мали удео. Током овог периода смањен је број Црногораца,Хрвата и Албанаца а 

увећан је број Рома. 
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10. Домаћинства 
 

Домаћинства су најмања социо-економска скупина људи у оквиру које 

становништво живи, привређује и репродукује се.Величина домаћинства и начин 

привређивања последица су читавог низа демографских и социо-економских особина 

неког народа.У Србији је трансформација домаћинстава отпочела након Другог светског 

рата.Ту се пре свега мисли на пораст броја домаћинстава као и смањењу броја чланова 

истих.Главни узроци ових промена могу се образложити порастом становништва и 

распадом патријархалне породичне организације унутар једног домаћинства, затим 

мигрирањем сеоског становништва у градове, развојем индустријализације и секундарне 

урбанизације, порастом броја развода и друго(Кицошев, Голубовић 2004.). 

 

Табела35: Упоредни преглед броја домаћинстава у општини Ужице у периоду од 

1948.до2011.године 

Година 1948. 1953. 1961. 1971. 1981. 1991 2002. 2011. 
Пораст/пад 
 1948.-2011 
Број % 

Општина 
Ужице 9.720 11.953 14.571 18.760 22.829 25.646 27.167 26.977 17.257 177,5 

Општински 
центар 4.065 6.026 8.008 12.102 16.011 18.821 20.422 20.603 16.538 406,8 

Остала 
насеља 5.655 5.927 6.563 6.658 6.818 6.825 6.745 6.374 719 12,71 

Извор табеле: РЗС (2014), Упоредни преглед броја домаћинстава од 1948.до2011., и 

станова од 1971.до2011., Књига 21 

 

Табела 36: Индекс промене броја домаћинстава од 1948.до 2011. године 
Индекс промене 

  
Ланчани Базни 

1953/48 1961/53 1971/61 1981/71 1991/81 2002/91 2011/02 2011-
1948 

Општина 
Ужице 122,9 121,9 128,7 121,6 112,3 105,9 99,3 277,5 

Општински 
центар 148,2 132,8 151,1 132,3 117,5 108,5 100,8 506,8 

Остала 
насеља 104,8 110,7 101,4 102,4 100,1 98,8 94,5 112,7 

Извор табеле: Израчунато на основу  података из табеле 35 
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У периоду од 1948.до 2011. године број домаћинстава у општини Ужице увећавао 

се као и број становника.Повећање броја домаћинстава резултат је повећања броја 

становника са једне стране, као и честе деобе великих домаћинстава и смањења просечне 

величине домаћинства са друге стране.За време овог временског раздобља на нивоу целе 

општине забележено је увећање броја домаћинстава, при чему на територији града тај број 

увећан четири пута.При последњем попису уочен је благи пад броја домаћинстава у 

односу на 2002.годину што је последица како исељења целог домаћинства, тако и умирања 

последњих чланова породица у сеоским насељима при чему домаћинства престају да 

постоје.  
 

Табела 37: Просечан број чланова у домаћинствима општине Ужице 
упериоду од 1948.до2011. године  

Година 1948. 1953. 1961. 1971. 1981. 1991 2002. 2011. 
Општина 
Ужице 4,7 4,25 3,92 3,6 3,37 3,23 3,06 2,89 

Општински 
центар 2,97 2,74 3 3,2 3,23 3,21 3,06 2,9 

Остала 
насеља 5,94 5,78 5,03 4,34 3,72 3,28 3,04 2,87 

Извор табеле: Израчунато на основу података из табела5 и 35 

 
 Из тсбеле 37 може се закључити да је просечан број чланова домаћинства на 

територији општине Ужице у константном паду.У периоду од 1948.до 1971. годинесеоска 

домаћинства су имала већи просечан број чланова него градска домаћинства. У наредном 

периоду тај број је скоро изједначен, тако да и сеоска и градскадомаћинства имају 

приближно подједнаки број чланова.Домаћинства у граду су увећавала просечан број 

чланова до 1981.године, а од тада је тај број у паду. 

Табела38:Домаћинства према броју чланова у општини Ужице 2002. и 2011. године 

Година 

Број домаћинстава 

Укупно 
Са 1 

чланом 2 3 4 5 6 и више 

Број  % Број  % Број % Број % Број  % Број % 

2002. 27.167 4.523 16,6 6.320 23,3 5.304 19,5 7.362 27,2 2.161 7,9 1.497 5,5 

2011. 26.977 5.218 19,4 7.112 26,4 5.465 20,2 5.813 21,5 1.966 7,3 1.403 5,2 
Извор табеле: РЗС (2013), Домаћинства према броју чланова, Књига 10; РЗС (2002), 

Домаћинства према поседовању пољопривредног газдинства и броју чланова 
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 На територији општине Ужице у последњем међупописном периоду дошло је до 

промена у погледу броја чланова домаћинстава.Највећи пад у погледу бројности чланова 

бележи се код четворочланих домаћинстава.Пораст броја домаћинстава бележи се код 

двочланих, што може бити резултат склапања бракова.С друге стране, посебно 

забрињавајућа чињеница је пораст самачких домаћинстава, што је нарочито изражено у 

сеоским срединама, где је заостало старо становништво. 
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 Општина Ужице броји 41 насеље од којих су само Ужице и Севојно градска, а 

остала припадају сеоским насељима (Слика 7).Како се може закључити из табеле 5, у 

периоду од 1948.до 1961. године број становника у сеоским насељима био је већи него у 

градским, да би од 1971. године број становника у селима био у паду, док се у градовима 

увећавао. Главни разлог томе може се потражити у развоју индустрије у другој половини 

XX века, при чему је већи број становника из околних села емиграрало у градски 

центар.Углавном се селило млађе становништво, при чему је старије, неспособно за 

репродукцију, заостајало у селима која данас постепено изумиру.Према последњем 

попису, град Ужице броји три пута више становника у односу на укупан број становника у 

сеоским насељима. 
 

Табела 39: Дистрибуција насеља према броју становника у општини Ужице у периоду 

odод 1948. до 2011. 

Година Број 
насеља 

Насеља према броју становника 
до 299 300-499 500-999 1000-1499 1500-5000 Преко 5000 

1948. 41 1 6 19 11 3 1 
1971. 41 3 7 20 8 2 1 
2002. 41 9 9 18 3 0 2 
2011. 41 11 12 14 2 0 2 

Извор табеле: Израчунато на основу података РЗС 

 

Из табеле 39 се може видети да је број становника у насељима општине Ужице у 

опадању. То је очигледно ако се посматрају колоне „до 299“ и „300-499“ у којима се види 

да се увећава број насеља која имају мање од 300 и 500 становника. С друге стране, у 

периоду од 1948.до 2011. године драстично је смањен број насеља која су имала између 

1000 и 1500 становника. Данас је у целој општини свега 2 насеља која имају више од 1.500 

становника – Ужице и Севојно. 
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12. Пројекције становништва 

 

 Пројекције становништва, нарочито средњерочне и дугорочне, имају за циљ 

сагледавање демографских, али и других социо-економских последица остварења 

одређених претпоставки на којима су оне засноване. Да би се израдили друштвено-

економски и просторни планови, неопходно је претходно израдити демографске 

пројекције из области величине и структуре становништва (нпр.планирање у области 

образовања, социјалног осигурања, запошљавања итд) (РЗС,2014). 

 На територији Србије пројекције становништва се врше од пописа из 1981.године. 

Реч је о средњерочним пројекцијама које се односе на тридесетогодишњи период и 

приказују пројектован број становника према полу и старосним групама.Све до пописа из 

2011.године пројекције су вршене само за Србију у целини, централну Србију и за 

покрајине, док је последњим пописом извршена пројекција и за све градове/општине 

појединачно. Пројекције су урађене у две варијанте: средња варијанта и варијанта нултог 

миграционог салда.Друга поменута варијанта базирана је на претпоставци о нултом 

миграционом салду по старости и полу за цео посматрани период.То би значило да 

пројектован број становника добијен овом варијантом зависи искључиво од природног 

кретања становништва.Средња варијанта узима у обзир миграције, и то кроз претпоставке 

о „очекиваним миграцијама“.Приликом постављања хипотеза, коришћени су подаци који 

се односе на досадашње кретање фертилитета, морталитета, унутрашњих миграција, као и 

процењен број становника на основу добијених резултата пописима из 2002.и 2011. 

године.(РЗС,2014). 

Табела 40: Пројекције становништва од 2011.до 2041. 

Година 
2011. 2041. 

Процене становништва 
средином године Средња варијанта Варијанта нултог 

миграционог салда 
Република 
Србија 7.234.099 6.824.556 6.136.010 

Златиборски 
округ 286.825 254.060 248.658 

Општина 
Ужице 78.141 71.866 66.663 

Извор табеле: Пројекције становништва Републике Србије од 2011.до 2041. 
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 Резултати пројекција приказани су за обе поменуте варијанте у табели 40 и односи 

се на укупно становништво по полу, на почетку и на крају пројекционог периода.Оно што 

се да закључити на први поглед јесте пад броја становника на сва три нивоа (ниво 

општине, ниво округа и републички ниво) према обема варијантама.Према проценама, 

број становника у Србији 2041.године биће смањен за скоро милион становника, док ће 

округ изгубити око 40 хиљада. Број становника у општини Ужице биће умањен са 78.141 

на 66. 663 становника, што представља пад од 14,7 %. Процес депопулације одразиће се на 

старосну структуру становништва, при чему ће се увећавати удео старијег становништва, 

док ће удео младих бити у још већем паду.Таква старосна структура неповољно ће се 

одразити на економску структуру у погледу смањења радно-способног становништва. 
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13. Закључак 

 

 На основу бројих археолошких истраживања утврђено је да је територија којој 

припада општина Ужице била насељена од најстаријих периода.Након пропасти римског 

царства, чији су трагови пронађени и у атарима ужичких села, овај простор ушао је у 

састав Немањине Србије. Турци дошавши на Балканско полуострво, постепено су освајали 

територије Србије, при чему је падом Смедерева Србија у потпуности пала под турску 

власт. У периоду турске владавине, Ужице је једно време било седиште нахије, да би у 

XVII веку добио статус важног културног и занатског седишта.Крајем XIX века коначно је 

ослобођен од Турака, а током XX века добија на значају као седиште одакле су се 

спремале офанзиве против окупатора. 

 Раст и развој општине, како у демографском тако и у привредном смислу, почиње 

да се интензивира након Другог светског рата.Током друге половине XX века постепено се 

увећавао број становника, нарочито у градским центрима, услед интензивирање 

секундарног, а касније и терцијарног сектора привреде.Почетак XXI века обележен је 

смањењем броја становника како у сеоским, тако и у градским насељима.Узрок оваквом 

тренду можемо потражити у стопама природног прирештаја које су од 2002.године 

константно негативне. Услед депопулације, становништво општине Ужице захваћено је 

интензивним процесом старења.Овакав састав становништва, код кога је учешће старијег 

становништва веће од учешћа омладине, неповољно се одражава на економске структуре 

становништва, јер се смањује степен активности популације.Такође, депопулација 

становништва последица је емиграције становника у развијеније делове Србије, или у 

иностранство у потрази за бољим условима живота и рада.У општини су само Ужице и 

Севојно градска насеља, а остала припадају сеоским насељима. После II светског рата број 

становника у сеоским насељима био је већи него у градским, да би од 1971. године број 

становника у селима опадао, док се у градовима увећавао. То се десило углавном због 

развоја индустрије у том периоду. Углавном се селило млађе становништво, а старије 

остајало у селима која данас постепено изумиру.Према последњем попису, има три пута 

више становника у Ужицу у односу на укупан број становника у сеоским насељима. 
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 Што се тиче полне структуре становништве, број жена је већи од броја мушкараца. 

То се дешава од 50 – их год. Тај тренд је из пописа у попис све више израженији. Тренутна  

стопа маскулинитета је испод 1.000. 2011. године однос је био 1000 : 942,9 у корист жена. 

Стопа наталитетана територији општине Ужице као и у Златиборском округу у 

целини, током целог посматраног периода ниска при чему резултати из последњег 

међупописног периода показују да она припада групи са екстремно ниском стопом (мање 

од 10 ‰). Од 2011.године бележи се благи пораст стопе наталитета и на нивоу 

Златиборског округа, као и на нивоу општине. 

Приметан је тренд повећања броја умрлих на територији општине Ужице. Највећа 

смртност забележена је у међупописном периоду од 1991.до 2001. године. Разлог томе 

може се тражити у политичкој ситуацији и ратним сукобима  у том периоду. Након 

1999.године, повећан је број оболелих од канцера, а самим тим и смртност, што се сматра 

индиректном последицом бомбардовања осиромашеним уранијумом. Морталитет је у 

порастуна територији општине Ужице све до 2105. године, када је и забележена највиша 

стопа морталитета (13,3‰). Изузетак представљају 1981.и 2014. Година.Тада су 

забележене незнатно мање вредности у односу на претходне периоде. 

 Још један од проблема овог простора јесте и недовољна искоришћеност природних 

потенцијала који би могли да допринесу побољшању економског стања општине, а самим 

тим и да ублаже, а можда чак и спрече даљу депопулацију.Упркос повољним климатским 

приликама, задовољавајућем квалитету животне средине, добрим условима и традицијом у 

гајењу воћа, пољопривреда овде није достигла очекивани ниво развоја.Разлог томе може се 

потражити у многобројним проблемима као што су недовољна инфраструктурна 

опремљеност села, екстензивна пољопривредна производња, мали број стручних лица 

међу пољопривредним произвођачима, недовољна едукација становништва о 

могућностима развоја делатности компатибилних са пољопривредном производњом итд. 

 На основу тренутног стања и израђених пројекција, може се наслутити наставак 

опште депопулације овог простора.У циљу успоравања исте, држава се мора ангажовати у 

погледу спровођења мера популационе политике.Ту се пре свега мисли на стимулисање 

омладине да брже ступају у брак, затим пружање социјалне подршке будућим мајкама и 

деци, увођење додатних пореских олакшица за породице које имају већи број деце и сл.У 

циљу унапређења пољопривреде неопходно је доношење одговарајућих стратегија 
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руралног развоја како на општинском, тако и на републичком нивоу.Део средстава треба 

усмеравати у туризам, који постепено постаје један од најважнијих извора прихода целе 

Западне Србије. 
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