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Увод 
  

 Град Краљево заузима простор око доњег тока реке Ибар и средњег тока реке 

Западне Мораве и површински је највећа јединица локалне самоуправе у Републици 

Србији. Територија града Краљева представља колевку српске државе и  културе. 

Краљево је добило име у знак сећања српског народа на обнову краљевства после 

турског ропства. Краљево је изграђено на једној од најважнијих саобраћајних 

раскрсница средњег дела Србије.  

 Градски грб се састоји од седам круна, што симболизује крунисање седам 

краљева у Манастиру Жича, који се налази на 5 km од центра града. Краљево је 

административни, привредни, спортски и културни центар уже Србије а такође и 

раскрсница важних магистралних праваца. 

 Мастер рад се састоји од неколико повезаних поглавља, поред увода, закључка и 

литературе. Главна тема рада су демографске промене у општини Краљево крајем XX и 

почетком XXI века. Међутим, како би стекли праву слику о демографској слици овог 

подручја, морамо обрадити и природно-географске карактерисике простора и видети у 

којој мери утичу на демографску слику општине. 

 У првом делу рада су обухваћене најзначајније компоненте природно-

географских карактеристика, од рељефа, климатских, хидролошких карактеристика, 

педолошких покривача итд. Указано је на повољност географског положаја општине и 

њене повезаности са околним регијама и великим градовима. Преко климатских, 

хидролошких и педолошких карактеристика приказане су  могућности и повољности за 

или против насељавања на подручју општине. 

 Други део рада односи се на друштвено-географске крактеристике датог 

подручја. Указано је на најстарије трагове насељености на подручју општине и дата 

кратка историја настанка и мењања назива општинског центра.  У овом делу се 

спомиње и насељавање, број и територијални размештај становништва по насељима. 

Природно кретање становништва нам даје увид у пораст или пад популације у 

одређеном временском периоду и указује на природну репродукцију становништва. 
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Механичко кретање, и то унутрашње, на простору општине је било значајно у другој 

половини XX века. Такође, представљене су и најважније структуре становништва, 

како биолошке, тако и социо-економске. На основу полне и старосне структуре 

одређујемо стадијум демографске старости општине. У последњим поглављима рада, 

обрађене су и теме везане за националну припадност становништва општине, где је 

акценат бачен на најбројније групе становништва које учествују у укупном броју 

становништва, затим домаћинства и насеља.  

 У раду су највише коришћени подаци преузети из пописа Републичког завода за 

статистику. Они су обрађивани путем различитих метода: анализе, синтезе, 

комппарације, дескрипције и статистичке методе. 
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1. Географски положај општине 
 

 Краљево је град у Рашком округу на југозападу Србије. Град Краљево се налази 

на трима рекама: Ибар, Западна Морава и Рибница. Град Краљево се налази у 

централном делу Србије на 43˚ 43ˈсгш и 20˚ 41ˈсгд и захвата површину од 1.529 km2. 

Налази се на надморској висини 190-208 m на ушћу Ибра у Мораву,  у котлини између 

шумадијских и старовлашких и копаоничких планинских масива. 

 Краљево је центар Рашког управног округа који још чине и општине: Врњачка 

Бања, Рашка и Тутин и град Нови Пазар. Општина Краљево се граничи са следећим  

општинама: на северу са општином Кнић, на североистоку са општинама Крагујевац и 

Рековац, на истоку са Трстеником, Врњачком Бањом и Александровцем, на југу са 

Рашком, на западу са Чачком и Лучанима и на југозападу са Ивањицом.  

 Краљевачка котлина је ограничена са свих страна планинама и њиховим 

побрђем. Територија града има издужен облик правца југозапад-југоисток, а пружа се 

између планине Чемерна (1.579m) на југозападу и Гледићких планина (922m) на 

североистоку. Вододелнице ових планина чине природну границу града на овим 

деловима. На југу се град простире до планине Жељин (1.784m), а на југоистоку до 

планине Гоч (1.124m), на северозападу до планине Јелице, а на северу до планине 

Котленик. 

 Краљевачка котлина на основу природних и друштвених карактеристика 

припада средишњем делу Западног Поморавља. Западно Поморавље обухвата крај око 

долине Западне Мораве и њених притока Ђетиње Скрапежа, Доње Моравице и доњих 

токова Ибра и Груже. Западно Поморавље је најјужнији крај перипанонске Србије и 

Панонске низије што се види по обалским линијама бившег панонског језера, које се 

могу пратити све до Сталаћа и Троглава. Близина воде, шумом богати терени, велико 

пространство плодног, алувијалног земљишта, као и саобраћајна отвореност локација 

на све четири стране долинама река, били су основни разлози за насељавање.  
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Слика 1: Положај општине Краљево у Републици Србији 

Извор: https://sr.wikipedia.org/wiki/Град_Краљево 

 

 Град Краљево се налази у срцу Шумадије, 180 км јужно од Београда а 185 км 

северно од Приштине, 400 км удаљено од Јадранског а 600 км од Егејског мора. Од 

врха Копаоника дели га 100 км, од Чачка 36 км, Крагујевца 50 км а од Крушевца 56 км, 

од Ниша 147 км, од Приштине 186 км, од Новог Пазара 100 км. Ту се укрштају путеви и 

железничке пруге између Панонског басена на северу, Јадранског и Егејског басена на 

југу, средњег Поморавља на истоку и средњег Подриња и Републике Српске на западу. 

Према попису из 2011. било је 64.175 становника (према попису из 2002. било је 57.411 

становника). 

Општина има 124.554 становника. Градско подручје Краљева чини насеље Краљево и 

још 15 насеља: Адрани, Чибуковац, Грдица, Јарчујак, Конарево, Матаруге, Матарушка 

Бања, Метикош, Ратина, Рибница, Витановац, Врба, Заклопача, Жича и Тавник. 

Град Краљево, према подацима Републичког завода за статистику, обухвата простор од 

1.530 км²  са 121.707 становника и 23.397 избеглих и интерно расељених лица. 

  

 

 

https://sr.wikipedia.org/wiki/Град_Краљево
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2. Физичко-географске карактеристике 
 

2.1. Геолошка грађа и рељеф 

 

 Геолошки састав Краљевачког подручја чине: палеозојске, мезозојске и 

кенозојске творевине.  

 Палеозојске стене углавном су предхерцинске старости. То су серпентисани 

периодити ибарског комплекса, затим мермери, доломити, филити и серитски 

шкриљци. Серпентин захвата велики простор и распрострањен је на Троглаву, 

Столовима, западним деловима Гоча, на Чемерну и јужним деловима Котленика. 

Филити и серитски шкриљци изграђују северне делове Гоча и источне делове Чемерна, 

а мермери и доломити јужне делове Чемерна. (Малетић, 1966) 

 Мезозојску формацију чине аргилофилитичне стене и битуминозни 

танкослојевити кречњаци. Њихова моћност је око 100 метара, а распрострањени су на 

Јелици и у долини Лопатнице. (Малетић, 1966) 

 Терцијарни седименти представљени су првим медитераном, тортоном, 

сарматом, а затим и паноном и понтом. Неогени седименти, који припадају медитерану 

откривени су на левој обали Лопатнице, и у горњем току Лађевачке реке. Тортоно-

доњо-сарматска серија распрострањена је у Чачанско-Краљевачком басену. Изграђена 

је од конгломерата, пешчара, глинаца и лапораца. Панонско-Понтијску серију чине 

централни делови Чачанско-Краљевачког, Гружанског и Врњачкобањнског басена. 

(Луковић, 1948) 

 Квартарне наслаге су распрострањене у долинама Западне Мораве, Ибра и 

Груже и њихових притока. Припадају старијој-лимничкој и млађој-речној фази. Првој 

припадају конгломерати, глинови пескови, песковите глине, гвожђевити пескови и 

шљункови. Има их на левој обали Западне Мораве, у селима Сирчи, Поповићима и 

Опланаћима. У речној фази у долинама Западне Мораве, Ибра и делимично Груже 

изграђене су шљунковите и песковите терасе, а преко њих леже лесолике глине. У 

алувијалним равнима Западне Мораве и Ибра јављају се спрудови и песковите глине. 

(Малетић, 1966) 
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 На простору града Краљева изражено је седам посебних јединица рељефа: 

четири планине и три удолине. Планинско земљиште је распоређено на четири краја 

тог рејона, а између тих планина су удолине.  

 У северним деловима територије су:  на западу је планина Котленик, на истоку 

Гледићке планине, а између њих је у средишту Доњегружанска удолина. У јужним, 

пространијим деловима тог рејона од запада ка истоку се пружају северноисточни 

делови Старовлашких планина, а то су: Радочело, Чемерно, Троглав и делови Јелице у 

средишту удолине Ибра, а на истоку северни огранци Копаоника и ту спадају: обронци 

Жељина, Столови, Гоч, Равна планина, Студена планина. Северне и јужне делове 

краљевачке општине раздваја удолина Западне Мораве.  

 Гледићке планине и Котленик  су јужни огранци шумадијских планина, 

плећатих темена, рашчлањена бројним долиницама притока Груже и Западне Мораве. 

То су делови једне исте масе стена, која је раздвојена на два дела када су њени 

средишњи делови дуж дубоких пукотина у земљиној кори били спуштени и ту је 

образована Гружанска удолина.  

 Северни огранци Копаоника и Старовлашких планина такође су делови исте 

стеновите масе. Они су данас одвојени у мање планине, пре свега дубоком долином 

Ибра, затим и долинама његових левих и десних притока. Њихова темена су такође 

плећата, са нешто ужим висоравнима које су ступњевито нагнуте све ниже према 

северу.  

 Планине на југу и северу су такође делови  једне исте основне масе, међутим, 

средишњи делови те масе су потонули дуж дубоких раседних пукотина и тако се 

створио средишњи део западноморавске удолине. 

 У погледу рељефа већи део територије града је нераван, таласаст, испресецан 

рекама, потоцима и речицама. Има много нагиба, јаруга а само једна четвртина 

подручја града припада равничарском терену. 

 Преко територије града Краљева протичу делови трију река средишњег дела 

Србије: средњи део Западне Мораве, доњи део реке Ибра и део реке Груже. Најниже 

терене овог подручја представљају алувијалне равни Западне Мораве и Ибра и 

заузимају највеће пространство. Овакви топографски услови су погодни за све врсте 
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градње. На основу анализа састава терена, нагиба, осунчаности и сеизмичности могу се 

издвојити зоне повољне, условно повољне и неповољне за градњу. 

 Специфична изграђеност рељефа на територији Краљева омогућује да се изврши 

реонизација простора и то: простор непосредно уз водотоке Западне Мораве, Ибра, 

Груже и Рибнице (зона I), затим зона приградских насеља (зона II) и насеља у 

планинском појасу (зона III). Град Краљево, као централно и највеће урбано насеље, 

развио се на дну котлине, на месту где се Ибар улива у Западну Мораву, и налази се на 

надморској висини од 203 до 257m. Због великог пространства краљевачке котлине и 

ширине долина Западне Мораве и Ибра, Краљево има много карактеристика 

равничарског  града, иако се не налази у равници. Међутим, садашња тенденција 

ширења на нешто више терене даје Краљеву неке елементе планинског града. 

 Геолошку подлогу Краљева чине разноврсне стене и седименти. Од магматских 

стена највише су заступљени дацит, андезит и перидотит. Дацит заједно са андезитом 

сачињава масив Котленика. Масиви Троглава, Столова и дела Чемерна грађени су од 

перидотита. 

 Земљишта поред Западне Мораве, Ибра и Груже образована су на растреситим 

седиментима углавном на алувијалним наносима. Њихов површински слој од 1m је 

иловастог састава. 

 На вишим терасама супстрат за образовање земљишта чине углавном језерски 

седименти који су по механичком саставу јако глиновити и не садрже карбонате па су 

земљишта на њима кисела и сиромашна базама. 

 Гледићке планине грађене су од глине и глинених шкриљаца на којима је 

формирано кисело смеђе земљиште. 

 Пољопривредне површине на територији Краљева, по подацима републичког 

Завода за статистику, заузимају укупно 718,31km², док обрадиве површине заузимају 

укупно 474,03km². Обрасла шумска површина, према подацима Републичког завода за 

статистику, у 2006. години обухватала је 73.188 ha. 

 На читавој територији Генералног плана Краљева нема никаквих експлоатација, 

што би значило поткопавање терена. У смислу нарушавања целовитости геолошких 

формација на територији града одвијају се једино процеси вађења шљунка и песка из 

корита Рибнице, Ибра и Западне Мораве у грађевинске сврхе. 
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2.2. Климатске карактеристике 

 

 Највећи део територије града Краљева одређен је котлинама Западне Мораве, 

која се на југу спаја са Ибарском котлином. У Краљевачком подручју су изражена два 

основна климатска типа: низијска умерено-континентална клима и висинска планинска 

клима.  

 Утицај умерено-континенталне климе из Панонске низије, која се одликује 

топлим у сувим летима и хладним зимама, овде је изражен због ваздушних струјања 

која допиру долином Западне Мораве и због близине планина она је доста 

модификована. Одлике висинске климе и на нижим падинама карактеришу доста дуге, 

оштре зиме, с великом количином снега и лета са падавинама. На ово подручје утиче и 

клима која продире са југа и то се може запазити у пролеће, наглим топљењем снега.  

 Средња годишња температура ваздуха износи 11º C, најхладнији месец је јануар 

са средњом температуром -1,3 º C, док је најтоплији јул са око 22 º C. 

 Највиша забележена температура ваздуха забележена је 22.јула 1939.године и 

износила је 44,3 º C, док је најнижа, зимска температура забележена 17.фебруара 

1956.године и износила је -27,1º C. 

 На режим падавина у Краљеву највећи утицај има продор влажних ваздушних 

маса са западних и северозападних области са Атлантског Океана, топлих са југа и 

југозапада из области Средоземља, као и хладних ваздушних маса са севера и 

североистока. 

 Најкишовитије годишње доба јесте лето са просечном висином падавина од 

228,1mm (30,2%), док је зима годишње доба са најмањом висином падавина, просечно 

157,7mm(20,9%). Највише падавина има у јуну, просечно 90,6mm, а затим у мају 

88,4mm, а најмање у фебруару и марту, 46mm. У пролеће, средња висина падавина је 

197,7mm, док је у јесен 171,5mm. Просечна годишња количина падавина је 761mm. 

 Период јављања снега је од октобра до маја. Снег се најчешће јавља у јануару, 

29%, па затим у фебруару 26%, у децембру 22%, у марту 16%, у новембру 6%, у априлу 

2% и у октобру 1%. Просечно трајање снежног покривача износи 47,5 дана. 

 Просечно годишње јављања магле је 54,5 дана, распоређена на све месеце, са 

најчешћом појавом у октобру, просечно 7,1 дан.  
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 Облачност је најмања у августу и износи око 40%, највећа просечна облачност је 

у децембру и износи око 74%, док је просечна годишња облачност 58%. Зими је 

облачност највећа, а лети најмања.   

 Инсолација у Краљеву износи просечно 2032 сата, што одговара средњем 

трајању инсолације које износи 5,6 сати дневно. Најсунчанији месец је јул са просеком 

од 278,9 часова, док је најкраћи период осунчаности у децембру и износи 57,9 часова. 

 Најчешћи ветар у току године је западни (70%), а долази и до  појаве ветрова са 

северозапада (60%) и југозапада (60%). Ређе долази до дувања источног (50%), 

северног(18%) и јужног (9%) ветра.  

 

Табела 1: Средње месечне, годишње и екстремне вредности општине Краљево у периоду од 1961. до 

2010. године 

 1961/1990 1981/2010 

Просечна температура ваздуха-јануар (º C) -0,5 0,3 

Просечна температура ваздуха-јул (º C) 20,8 21,8 

Просечна температура ваздуха-годишња(º C) 11 11,5 

Средњи број мразних дана-годишње 88,30 86 

Средњи број тропских дана-годишње 25,20 34 

Просечна влажност ваздуха-годишња (%) 74,10 73 

Просечан број ведрих дана-годишње 63,50 62 

Просечан број облачних дана-годишње 126,00 114 

Просечна количина падавина-годишње (mm) 761,00 740,30 

Просечан број дана са снегом-годишње 38,40 37 

Просечан број дана са снежним покривачем-годишње 47,50 49 

Просечан број дана са маглом-годшње 54,50 50 

Просечан број дана са градом-годишње 1,20 1 

Извор: http://www.kraljevo.org/OpstinaKraljevo-Dobrodosli_124_lat 

 

 

 

 

 

http://www.kraljevo.org/OpstinaKraljevo-Dobrodosli_124_lat
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2.3. Хидрографске одлике 

 

 Најзначајнији хидрографски објекти на подручју града Краљева су: Западна 

Морава, Ибар и Гружа. Остали, већи број токова који углавном имају карактер малих 

планинских речица и притока припадају њиховим  сливовима. Од великог значаја је и 

постојање термалних вода Матарушке и Богутовачке бање.  

 Западна Морава је највећи ток који протиче кроз територију града Краљева. 

Постаје од вода Моравице и Ђетиње, источно од Пожеге и затим тече ка истоку кроз 

Овчарско-Кабларску клисуру, Чачанску клисуру, Краљевачко сужење, Крушевачку 

котлину и источно одатле се састаје са Јужном Моравом у Параћинској котлини где 

гради Велику Мораву. Предњи део тока, између села Обрве и Врбе припада граду 

Краљеву. Код Обрве, која се налази око 130km узводно од спајања Западне и Јужне 

Мораве, река је на 210 метара надморске висине, а код Врбе, река је на око 175 метара 

надморске висине. Кроз општину Краљево протиче 35km тока Западне Мораве и на тој 

дужини ширина корита је око 25m. 

 Река Ибар настаје од пет врела и извора на северној страни  планине Хајла (2400 

mnv) од којих је најнижи извор и најјачи, а тек онда тече претежно кллисурастом 

долином са мањим, уметнутим проширењима на исток до Косовске Митровице, а затим 

на север до Краљева и источно од њега улива се у Западну Мораву. Краљевачкој 

општини припада доњи део тока, низводно од Биљановца, на дужини око 70km. Ибар је 

бржа река од Западне Мораве, нарочито у клисури између Биљановца и Матаруга, на 

дужини од око 50km и ту је његово корито широко око 50m. Ибар, низводно од села 

Матаруга добија извор равничарске реке, прави велике и мале лактове крећући се од 

једне до друге стране широк едолине и ту се његов ток смањује и местимично се рачва  

у рукавце између наносних речних основа. Годишња  количина воде која протиче 

Западном Моравом узводно од ушћа Ибра, мања је од количине воде коју доноси Ибар. 

Ибром годишње протекне 1,5 до 2 милијарде кубних метара воде, док Западном 

Моравом, низводно од Ибра протекне око 2,7 до 3,3 милијарде кубика. Закључак је да 

количина воде у Ибру достиже преко 500 милиона кубних метара воде више него у 

Западној Морави узводно од ушћа Ибра, и Ибар се због тога може сматрати једном од 

најзначајнијих притока у читавом сливу Мораве.  
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 Гружа настаје у источном делу планине Рудник и тече мало ужом, мало широм 

долином, углавном ка југу до ушћа у Западну Мораву, низводно од села Витановац. 

Има врло неуравнотежен водостај и одо 1967.године њен ток је продужен на 220m што 

је довело до тога да се данас у њу улива Чукојевичка река која се раније уливала у 

Западну Мораву. Ова река је преграђена  изградњом бране  и формирана је 

вишенаменска акумулација Груже, чије је пуњење завршено 1983.године. Примарна 

намена акумулације је водоснабдевање Крагујевца, Краљева и околних села и данас се 

овом водом снабдева више од 300.000 грађана.  

 Река Лопатница настаје на источној граници општине од реке Толишнице и 

Каонске реке, испод села Станча. Код Богутовца се улива у Ибар као његова лева 

притока, а одликују је карактеристике типично планинског водотока. 

 Река Рибница је највећа река која целим својим током пролази кроз територију 

општине Краљево. Њен горњи (где се зове Сокоља) и средњи ток изграђен је у 

планинском терену између Столова и Гоча, где се јавља низ притока са бујичарским 

режимом вода. Доњи ток Рибнице изграђен је  у језерским наслагама и крупним речним 

наносима јужно од Краљева. Дужина реке износи око 26 km а површина слива од 115 

km². 

 Река Студеница је најважнија притока Ибра. Извире на планини Голији а улива 

се у Ибар као његова лева притока код села Ушће. Она тече кроз дубодолину, коритојој 

је урезано у крупном наносу облутака. У периоду киша и отапања снега, воде 

Студенице и њених притока нагло набујају, док у периоду суша у току лета, воде 

омале. 

 Од осталих притока издвајају се Сирчанска река, Дубочица, Мусина рка, 

Брезаница, Премовац, Магазница и друге. 

 У хидрографији Краљева термални извори имају посебно место и значај. Ради се 

о великом потенцијалу минералних, термалних и термоминералних вода и њиховим 

искоришћавањем настала су позната лечилишта и летовалишта Матарушка бања и 

Богутовачка бања.  

 Минералне воде Матарушке бање потичу из термалне издани, по хемијском 

саставу вода је сумпоровита, а темература воде углавном иде између 28 и 48º C.  
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 Богутовачка бања има три термална извора радиоактивне и цлабосумпоровите 

воде. Извори термалне воде су смештени у раседној зони где се укрштају два раседа, а 

температура воде износи 25º C.  
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2.4. Педолошке карактеристике 

 

 У педогенетском погледу се издвајају земљишта и пољопривредног и земљишта 

шумског региона.  У пољопривредном региону су издвојене три групе земљишта: 

1. климатогена генетски развијена земљишта, где спадају подзоли, 

2. топогена генетска развијена земљишта, где спадају смонице, 

3. топогена генетски неразвијена земљишта-алувијална, делувијална и скелетна 

земљишта. 

 

1. Подзоли захватају 43% укупне површине укупног реона. Највише их има на 

десним долинским странама Ибра и Западне Мораве. Педогенетски се разликују 

два варијетета подзола:  

 подзоли јужног типа у низијском делу области и  

 подзоласта земљишта изложена ерозији у брдском делу. 

 Подзоли Краљевачког реона јако су осиромашени влажним минералним 

састојцима, али то ипак нису неплодна земљишта.  

2. Смонице у Краљевачком округу су обухваћене деструктивним процесима. У 

варијанте овдашњих смоница спадају: 

 смонице у оподзовљавању 

 смонице оподзољене 

 смонице родиране 

 ливадска земљишта 

 ливадска земљишта оподзољена 

 Углавном су заступљена на левој страни Западне Мораве. 

3. Алувијална земљишта распрострањена су у долинама Западне Мораве, Ибра и 

њихових притока. Издвајају се три варијетета: 

 алувијум бескарбонатни и иловасти (више терасе Западне Мораве и Ибра) 

 алувијум дубоки, лаки, карбонатни 

 алувијум плитки, лаки, карбонатни (лева и десна обала Западне Мораве и Ибра ). 
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 Земљиште шумског региона чине: подзоли, смоничанска земљишта и црнице. 

Највише су распрострањени подзоли који се јављају у варијететима подзоласког 

земљишта са бујавицама и подзоласто слабо еродирано земљиште. Смоничанска 

земљишта су махом деградирана, док се црнице јављају у два варијетета – црница на 

серпентину и планинска црница. После смонице, црнице су најбоља земљишта у 

висинском делу области, како у пољопривредном тако и у шумском искоришћавању.  
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3. Најстарији трагови насељености 
 

 Положај Краљева је од самих почетака одређен као место сусрета утицаја разних 

сила, од природних до оних које је људска култура стварала. Из мноштва долазећих 

таласа и питомог поднебља настало је компактно насеље на брегу леве обале Ибра који 

се улива у Западну Мораву. 

 Према неким претпоставкама, доњи Ибар је „првобитна српска област“, 

најстарије језгро привредног, друштвеног и политичког живота код Срба. Српска 

држава Рашка настала је у XI веку, а малобројни подаци говоре да је област Краљева у 

најактивнијем делу српске државе. О томе сведоче и бројни манастири: 

 Студеница (1188.) - задужбина и маузолеј Стефана Немање; Жича - од 1219. 

године седиште српске аутокефалне архиепископије и место крунисања српских 

краљева; затим Љубостиња, Градац, Стара Павлица и средњевековни град Маглич. 

(Туристичка организација Краљева, 2004)  

 Први писмени помени о насељу Рудо Поље потичу из пореских књига 

Смедеревског санџака из 1476.године. У периоду турске владавине касаба са одређеном 

структуром турских и српских домова постаје место сукоба, трговине и пограничног 

прелаза између две моћне царевине, Аустрије и Отоманске државе. Познато под 

називом Карановац, у време након ослобођења започиње свој развој, добијајући и 

урбанистички образац по идеји Лазе Зубана из 1832. године. Кружни трг са венцом 

радњи и јавних грађевина, као и оснивање седишта Окружног начелства и Жичке 

епархије, оснивање и изградња првих специјализованих школа, цркве Свете Тројице, 

формирање првих представника трговачког и занатског сталежа обележавају време 

средине XIX века. (Туристичка организација Краљева, 2004) 

 Атрибут “краљевског града” стиче 1882.године указом Краља Милана 

Обреновића, који је на свом путу по Србији, а на молбу становника да промене име 

општине, видео јасан знак њиховог родољубља и наредио да се “у спомен Нашег 

доласка у њихову варош Карановац убудуће назива Краљево”. Близина првобитног 

седишта Архиепископије у манастиру Жичи, као и значај крунисања Немањића и 

каснија миропомазања краљева и престолонаследника обе династије, Обреновића и 

Карађорђевића, давали су граду наговештај оне пуноће и сјаја, који су недостајали у 
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дугим столећима сталних опсада, напада, одбрана и разарања током XVIII и почетком 

XIX века. (Туристичка организација Краљева, 2004) 

 Празник Краљева је 7.октобар, зван и “краљевдан”, јер је посвећен првом 

крунисаном српском краљу Стефану Првовенчаном. Хиљадугодишња историја, 

култура и традиција српске „Рашке“ државе исписана је у манастиру Жича. На овај 

изузетан историјски споменик Краљевчани су посебно поносни, јер је у непосредној 

близини града. Изградња велике задужбине прве српске династије, Немањића, започела 

је пре осам векова (1206.). 

 Жича је предворје долине векова како се назива већи део клисуре Ибра која води 

ка Рашкој, упоредо са добро реконструисаним делом Ибарске магистрале. На том 

подручју су још неке од најзначајнијих сакралних грађевина средњег века. На самом 

уласку у кањон, на левој страни издиже се Маглич, град-тврђава из Немањићког доба, 

монументални споменик градитерљства, али без много података о настанку. 

 Испред насеља Ушће добар пут води ка планини Радочело. Путнику застаје дах, 

како од лепоте пејзажа, још више при доласку пред манастир Студеницу, коју је 

подигао велики жупан Стефан Немања. Од 1986. Године Студеница је на листи 

UNESCO-а, као културно и цивилизацијско добро светског значаја. Повратком у Ушће 

и настављајући према Рашки, наилази се на село Брвеник, а узводно реком Брвеницом, 

прича о српском“златном средњем веку “, добија ново поглавље - манастир Градац. 

 Данашњи грб града Краљева има симболично значење. Црвена подлога 

симболизује краљевско порекло, а седам круна исто толико крунисања и једну од 

најлепших легенди о седмовратој цркви Св. Спаса у Жичи, где је за сваког владара лозе 

Немањића, пре устоличења, отваран нов портал. Соко раширених крила допуњује слику 

успона српске средњевековне, државе, постојање племства, изгубљених врлина – 

витештва и јунаштва. Прапорци на ногама сокола означавају верно служење, али не и 

безусловно покоравање. Порука на грбу је израз жеље за личним благостањем и 

благостањем за све оне који у град пристижу са добрим намерама. (Туристичка 

организација Краљева, 2004) 

 Због свог културно-историјског наслеђа, као и данашњег изгледа Краљево је 

јединствено у односу на остале српске градове. 
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4. Број становника и територијални размештај 
 

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

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

категорија првенствено посматра промене у укупном броју становника на одређеној 

територији  (општина, округ, покрајина исл.)  или насељу  (село, приградско насеље, 

град идр.)  и, најчешће, у одређеном временском периоду. (Голубовић, Кицошев, 2004). 

 Становништво представља скуп људи који живи на одређеној територији и 

представља најважнији друштвено-географски елемент, који условљава развој привреде 

и насеља.  

 

Табела 2: Упоредни преглед броја становника у периоду од 1948. до 2011. године 

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

 

 На основу података из табеле 2, добијених на извршеним пописима 1948. године 

у општини Краљево живело је 75.657 становника и можемо закључити да долази до 

пораста броја становника све до пописа 1991.године када број становника износи 

125.772 становника. По подацима из табеле, 2002. године број становника износио је 

121.707 што указује на пад број становника у односу на  попис 1991. године када је број 

становника износио 125.772, док 2011. године број становника износи 125.488 што 

указује на пораст броја становника долази до повећања у односу на попис из 2002. 

године, када је број становника износио 121.707 становника.  

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 

Рашки округ 186.092 206.008 228.991 251.230 282.644 300.274 291.230 309.258 

Општина 

Краљево 
75.657 82.454 91.580 106.153 121.622 125.772 121.707 125.488 

Градска насеља 13.535 18.112 25.738 38.760 56.834 62.742 63.106 68.749 

Сеоска 

насеља 
62.122 64.342 65.842 67.393 64.788 63.030 58.601 56.739 
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 Долазимо до закључка да 2002. године долази до смањења броја становника, док 

је на пописима 2011.године забележен пораст броја становника. 

  

Табела 3: Пораст/пад укупног становништва у периоду од 1948. до 2011. године 

Извор: Израчунато на основу табеле 2 

 

 На основу података из табеле 3 закључујемо да се највећи просечни пад у 

рашком округу десио у пописном периоду 1991-2002. године(-9.044). У истом 

пописном периоду забележен је највећи пад на територији општине Краљево (-4.065). У 

пописном периоду 1991-2002.године у градским насељима забележен је највећи пад 

становништва (364). Највећи пад у сеоским насељиматакође је забележен у пописном 

периоду 1991-2002. године (-4-429). 

 Размештај становниптва приказује степен концентрације и дисперзије 

становништва на одређеном простору. Као основни показатељ интензитета 

насељености користи се густина насељености, која представља количник између броја 

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

Кицошев, 2004.) 

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

Република Србија 450.536 663.843 804.764 1.066.960 

-

1.790.89

1 

-324.794 -311.139 659.279 

Рашки округ 19.916 22.983 22.239 31.414 17.630 -9.044 18.028 123.166 

Општина Краљево 6.797 9.126 14.573 15.469 4.150 -4.065 3.781 49.831 

Градска насеља 4.577 7.626 13.022 18.074 5.908 364 5.643 55.214 

Сеоска насеља 2.220 1.500 1.551 -2.605 -1.758 -4.429 -1.862 -5.383 

 

Територија 

Индекс промене 

Ланчани Базни 

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

Општина Краљево 108,98 111,06 115,91 114,57 103,41 96,76 103,10 165,86 

Градска насеља 133,81 142,10 150,59 146,63 110,39 100,58 108,94 507,93 

Сеоска насеља 103,57 102,33 102,35 96,13 97,28 92,97 96,82 91,33 
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 Општина Краљево захвата површину од 1530 km2  и на тој површини по попису 

из 2011.године је живело 125.488 становника. Просечна густина насељености износила 

је 82 ст/km2  што сврстава ову општину у слабо насељене општине у Србији.  

 

Табела 4: Кретање опште густине насељености (ст/km2) у општини Краљево у периоду од 1948. до 

2011. године 

Година Површина (km2) Број становника 
Густина насељености 

(ст/km2) 

1948. 1.530 75.657 49 

1953. 1.530 82.454 53,89 

1961. 1.530 91.580 59,85 

1971. 1.530 106.153 69 

1981. 1.530 121.622 79 

1991. 1.530 125.772 82 

2002. 1.530 121.707 79,54 

2011. 1.530 125.488 82 

Извор: Израчунато на основу табеле 1 
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5. Природно кретање становништва 
 

 На кретање становништва може утицати велики број фактора као што су: 

миграције, биолошке карактеристике становништва, социјални и економски услови, 

епидемије, ратовања, итд., чије последице сврставамо у две велике групе: -природно 

кретање становништва и –механичко кретање становништва. 

 Механичко кретање становништва представља разлика између броја усељених 

(имиграција) и исељених (емиграција) (Голубовић, Кицошев, 2004.). 

 Природно кретање становништва подразумева промене укупног броја 

становника на одређеној територији услед деловања његове две компоненте: рађања 

(наталитет) и умирања (морталитет). Разлика између рађања и умирања представља 

природни прираштај или пад неке популације. Вредности наведених компоненти 

одређују ритам и смисао природног кретања (динамике) становништва. Природно 

кретање становништва временом узрокује многе промене код бројности и структура 

неке популације (Голубовић, Кицошев, 2004.). 

 

5.1. Наталитет  

 

 Наталитет (родност, рађање) представља позитивну компоненту природног 

кретања становништва, која доводи до пораста бројности неке популације на одређеној 

територији. Њиме се проучавају квантитативне појаве које су непосредно, односно 

дугорочно или краткорочно утичу на ниво наталитета могу се сврстати у три велике 

групе: 

 Биолошку: фекондитет, стерилитет, полна и старосна структура становништва, 

просечна старост приликом склапања брака, период између сукцесивних 

трудноћа, наследне особине, ток трудноће, порођај итд. 

 Социо-економску: степен економског развоја, достигнути нивои 

индустријализације, деаграризације и урбанизације, економски услови за живот 

породице, услови за формирање нових породица, став дружтва о оптималној 

величини породице итд. 

 Психолошку: страх од порођаја, осећај способности за рађање, осећај 

сигурности или несигурности, личне амбиције у животу, однос према сексу, 
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жеља за потомством, стање неурозе, депресије или апатија и сл. (Голубовић, 

Кицошев, 2004.) 

 

 Најједноставнији начин за утврђивање нивоа наталитета јесте стопа ефективног 

наталитета, која представља количник броја живорођених и броја становника одређене  

територије на 1000 становника. Стопа наталитета увек је позитивна или једнака нули, 

никада не може бити негативна.  

 Према годишњој стопи у светским размерама наталитет може бити: 

- високи (виши од 25  ‰) 

- средњи (15-25 ‰) 

- ниски (мањи од 15 ‰) 

 

Табела 5 : Упоредни приказ стопе наталитета (у ‰) у Србији, Рашком округу и општини Краљевоу 

периоду од 1961. до 2015. године 

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

становништва у Републици Србији 1961.-2010. 

 

 На основу података из табеле 5 можемо закључити да се стопа наталитета  на 

подручју Републике континуирано смањивала од 1961. го 2015. године, а самим тим је 

долазило до пада наталитета у Рашком округу, као и у општини Краљево. По попису из 

1961.године, на подручју Републике стопа наталитета је износила 20,4‰, док је 2015. 

године износила 9,3‰. На подручју Рашког округа  по попису из 1961. године стопа 

наталитета је износила 22,9‰, а 2015. године је износила 11,1‰, док је на подручју 

општине Краљево 1961. године стопа наталитета износила 16, 1‰, а 2015. године се 

стопа смањила за скоро половину и износила је 8,8‰. 

 

 1961. 1971. 1981. 1991. 2002. 2011. 2015. 

Република 

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

Рашки 

округ 
22,9 11,9 17,0 15,3 14,4 11,7 11,1 

Општина 

Краљево 
16,1 15,4 12,3 11,6 11,0 9,0 8,8 
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Табела 6: Кретање броја живорођене деце у Рашком округу и општини Краљево у периоду од 1961. до 

2015. године 

 

Година  1961. 
1961.-

1970. 
1971. 

1971.-

1980 
1981. 

1981.-

1990. 
1991. 

1991.-

2001. 
2002. 

2002.-

2010. 
2011. 2015. 

Рашки 

округ 
5.248 49.180 4.863 50.127 4.805 48.112 4.609 45.177 4.198 37.191 3.496 3.426 

Општина 

Краљево 
1.472 14.808 1.632 16.864 1.502 15.382 1.455 14.758 1.339 11.515 1.056 1.066 

Извор: РЗС, Природно кретање становништва у Републици Србији 1961. – 2010., Витални догађаји у Републици Србији за 2011. и 2015.годину 

 

 

У табели 6 приказани су подаци који се односе на број живорођене деце у 

Рашком округу и у општини Краљево. Број живорођене деце бележи константан пад од 

1961. године па све до 2015. године. Највећи број живорођене деце у Рашком округу 

био је 1961. године и износио је  5.248, а 2015. године је забележен најизразитији пад 

када је број живорођене деце био 3.426.  

 

 

 

 

 

5.2. Морталитет  

 

 Морталитет (смртност) становништва представља негативну компоненту 

природног кретања становништва, које доводи до смањивања бројности популације на 

једној територији, под морталитетом подразумевамо учесталост умирања у оквиру 

једне популације. На висину морталитета већи утицај имају друштвени аспекти, него 

што имају на наталитет.  

 На морталитет пре свега утиче сплет различитих биолошких (старосна 

структура), социо-економских (животни стандард, ниво образовања и здравствени 

услови) и психолошких фактора. (Кицошев, Голубовић, 2004.).  

 

 

 

 

 

 



24 
 

Табела 7: Стопе морталитета (у ‰) у Републици Србији, Рашком округу и општини Краљево у периоду 

од 1961. до 2015. године 

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

1961-2010 

 

 На основу података из табеле 7 можемо закључити да је стопа морталитета у 

Рашком округу бележила раст од 1981. године па све до данас. Стопа морталитета у 

општини Краљево је бележила раст од 1971. године, а највише је износила 2015. 

године-14,5 ‰. 

 

Табела 8: Кретање броја умрлих у Рашком округу и општини Краљево у периоду од 1961. до 2015. године 

Година  1961. 
1961.-

1970. 
1971. 

1971.-

1980. 
1981. 

1981.-

1990. 
1991. 

1991.-

2001. 
2002. 

2002.-

2010. 
2011. 2015. 

Рашки 

округ 
1.812 17.858 1.896 19.733 2.107 23.708 2.673 31.509 3.176 30.505 3.478 3.612 

Општина 

Краљево 
627 6.997 847 8.847 986 11.251 1.339 16.151 1.636 15.492 1.699 1.771 

Извор: РЗС, Природно кретање становништва у Републици Србији 1961. – 2010., Витални догађаји у Републици Србији за 2011. и 2015.годину 

 

 Из табеле 8 долазимо до закључка да број умрлих расте у континуитету у 

Рашком округу и општини Краљево од 1961. године до 2015. године. Број умрлих у 

Рашком округу 1961 године износио је 1.812 и од тада се бележи пораст до 2015. 

године када је износио 3.612. Број умрлих у општини Краљево 1961. године износио је 

627 и из године у годину се повећавао и 2015. године је износио 1.771. 

 

 

 

 

 

Година 1961. 1971. 1981. 1991. 2002. 2011. 2015. 

Република 

Србија 
9,1 9 9,4 10 13,7 14,1 14,6 

Рашки 

округ 
7,9 7,5 7,5 8,9 10.9 11,6 11,7 

Општина 

Краљево 
6,8 8,0 8,1 10,6 13,5 14,4 14,5 
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5.3. Природни прираштај 

 

 Природни прираштај представља разлику између рађања (наталитета) и умирања 

(морталитета) у одређеном временском периоду и може бити позитиван или негативан. 

Када је рађање веће од умирања јавља се природни прираштај, када је умирање веће од 

рађања онда је негативан и тада се јавља природни пад становништва. Трећа могућност 

је када је рађање једнако умирању и такво становништво има природну стагнацију.  

 

У пракси се разликују четири типа природног прираштаја:  

 врло висок- преко 20‰ 

 висок- 15-19‰ 

 умерен- 5-14‰ 

 низак-испод 5‰. (Голубовић, Кицошев, 2004.). 

 

Табела 9: Стопа природног прираштаја (у ‰) у Републици Србији, Рашком округу и општини Краљево у 

периоду од 1961. до 2015.године 

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

становништва у републици Србији 1961.-2010. 

 

 Подаци у табели 9 нам показују да природни прираштај константно опада, а 

негативне вредности у општини Краљево бележи у последња два пописна периода. 

Највиши природни прираштај је био 1961. године и износио је 9,3 ‰, и од тада се 

бележи константни пад природног прираштаја. Негативне вредности су први пут 

забележене 2002. године, када је природни прираштај у општини Краљево износио -

2,5‰, 2011. пописне године је износио -5,4‰, док је 2015. пописне године износио -

5,7‰.  

 

Табела 10: Природни  прираштај у Рашком округу и општини Краљево у периоду од 1961. до 2015. 

године 

 1961. 1971. 1981. 1991. 2002. 2011. 2015. 

Република 

Србија 
11,3 8,9 6,9 4,6 -3,3 -5,1 -5,3 

Рашки округ 15,0 11,9 9,5 6,4 3,5 0,1 -0,6 

Општина 

Краљево 
9,3 7,4 4,2 1,0 -2,5 -5,4 -5,7 
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Година  1961. 
1961.-

1970. 
1971. 

1971.-

1980. 
1981. 

1981.-

1990. 
1991. 

1991.-

2001. 
2002. 

2002.-

2010. 
2011. 2015. 

Рашки 

округ 
3.463 31.322 2.967 30.394 2.698 24.404 1.936 13.668 1.176 6.686 18 -186 

Општина 

Краљево 
845 7.811 785 8.017 516 4.131 116 -1393 -297 -3977 -643 -705 

Извор: РЗС, Природно кретање становништва у Републици Србији 1961. – 2010., Витални догађаји у Републици Србији за 2011. и 2015.годину 

 

 Из табеле 10 долазимо до закључка да је природни прираштај на простору 

Рашког округа и општине Краљево у паду. Највеће вредности природног прираштаја за 

посматрани период забележене су 1961. године како за Рашки округ тако и за општину 

Краљево. У општини Краљево је у међупописном периоду 1991.-2001. забележен 

негативан природни прираштај и од тада се све до пописне 2015. године бележи 

негативан природни прираштај. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

6. Нупцијалитет и диворцијалитет 
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 Још један од битних фактора природног кретања становништва јесте 

нупцијалитет и диворцијалитет, односно склапања и развод бракова. Како се највећи 

део репродукције јавља унутар брачних заједница, нупцијалитет и диворцијалитет 

представљају важан показатељ.  

 У најширем смислу, брак представља везу између два лица различитих полова 

ради заједничког живота и стварања потомства. Брак се може посматрати и као 

друштвена заједница друштвено призната и одобрена емотивно-полна заједница између 

две одрасле особе супротног пола ради стварања новог живота. (Голубовић, Кицошев, 

2004.). 

 Становништво према брачном стању можемо поделити у четири велике групе: 

 непородично (неожењени и неудате), 

 породично (ожењени и удате), 

 разведено и  

 удовци и удовице. 

 

 При проучавању ове категорије становништва јављају се два важна показатеља: 

општа стопа нупцијалитета и општа стопа диворцијалитета. Општа стопа 

нупцијалитета представља однос између укупног броја склопљених бракова у току 

једне године и броја становника средином те године. Општа стопа диворцијалитета је 

однос између броја разведених бракова током једне календарске године и броја 

становника средином исте године. (Ивановић, 2016). 

 

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

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

периоду од 1991. до 2005. године, просечна стопа склопљених бракова износила је 5,74 

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

стопа разведених браковаје у истом периоду износила 1,12. највише вредности 

забележене су 2002. године (1,33), а најниже 2005. (1,03). (Ивановић, 2016). 

 

 

Табела 11: Закључени и разведени бракови на подручју Краљева у периоду 2003-2016.године 

Година Закључени бракови Разведени бракови 
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Извор: РЗС, Саопштења CH50 

 Највећи број закључених бракова у општини Краљево извршен је 2007.године, 

стопа нупцијалитета износила је 5,71, а следеће године је износила 4,90. Највећи број 

разведених бракова извршен је 2012.године а  стопа диворцијалитета износила је 2,1 и 

тада је била највећа.  

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Миграције 
 

 
Укупно 

На 1000 

становника 
Укупно 

На 1000 

становника 

На 1000 

закључених 

2003. 652 5,36 140 1,15 214,72 

2004. 654 5,41 130 1,07 198,78 

2005. 647 5,36 133 1,10 205,56 

2006. 677 5,63 210 1,75 310,19 

2007. 685 5,71 152 1,27 221,90 

2008. 586 4,90 140 1,17 238,91 

2009. 617 5,19 154 1,29 249,59 

2010. 544 4,60 158 1,34 290,44 

2011. 591 5,0 123 1,0 208,1 

2012. 528 4,2 256 2,1 484,8 

2013. 578 4,7 178 1,4 308,0 

2014. 538 4,4 212 1,7 394,1 

2015. 583 4,8 134 1,1 229,8 

2016. 535 4,4 84 0,7 157,0 
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 Број становника на некој територији мења се под утицајем природног кретања 

становништва, и под утицајем миграција односно механичког кретања. Ови чиниоци су 

значајни и утичу да се број становника може смањивати, што доводи до пада броја 

становника, или се може повећавати и довести до пораста броја становника.  

 Миграциона кретања у ужем смислу представљају пресељење лица из родног 

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

односно место досељења, ново пребивалиште или садашње место боравка. У основи 

миграције су резултанта тежње људи за променом досадашњег социјално-економског 

статуса и начина живота. Процес миграција се јавља у готово свим етапама развоја 

људског друштва, тако да је пресељавање становништва давнашња појава. Генерално 

посматрано пресељење становништва или повремено мигрирање, претежно је 

условљено низом фактора социјалних и економских услова живота. Економски 

неразвијени региони су емиграционог карактера, а региони који су достигли виши 

степен економског развоја су имиграциони. Постоје различити критеријуми који могу 

указати на типове миграција становништва. Можемо издвојити следеће критеријуме: 

времена, територијални, разликовања трајних од привремених миграција, мотива.  

 Данас су миграције углавном условљене економским факторима и одвијају се из 

неразвијених ка развијеним подручјима. Посматрано у светским размерама миграције 

могу бити условљене и другим факторима (ратови, прогони на верској или националној 

основи, политички разлози и сл.). Миграције могу бити добровољне и принудне, као и 

организоване и стихијске, а и масовне и појединачне. (Кицошев, Голубовић, 2004.) 

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

повратку издвајају се три типа мигграција: 

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

 сезонске миграције (привремено пресељење радника ради обављања сезонских 

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

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

боравка траје неколико сати до неколико дана). (Ивановић, 2016). 

 

 

Према територијалном критеријуму миграције могу бити: 
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 спољне (међудржавно пресељење), оне се деле на континенталне и 

међуконтиненталне и 

 унутрашње (пресељење унутар једне државе), које даље могу бити: локалне, 

регионалне, међурегионалне и међурепубличке, тј.међусеоске, међуградске, затим 

миграције село-град и град-село. 

 

Табела 12: Мигрантско становништво према подручју са којег се доселило и времену досељења 

Извор: РЗС, Миграције, Књига 9 

 

 Након претежно економски оријентисаних миграцција, последње деценије 

двадесетог века, узроци миграција се мењају. Као последица грађанског рата забележен 

је велики прилив принудних миграната. Досељавање избеглица допринело је порасту 

броја становника у пописном периоду 1991.-2002. године и пореднегативног природног 

прираштаја.  

 У оквиру државних граница разликујемо унутрашње и спољашње миграције. 

Спољашње обухватају кретање становништва ван граница једне земље, док су 

унутрашње оне које су везане за сва миграциона кретања унутар граница једне земље. 

 Њима се не може променити број становника у једној земљи, већ више утицаја 

имају у прерасподели становниптва на њеној територији. (Голубовић, Кицошев, 2004.). 

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

повратку издвајају се три типа миграција: 

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

 

 

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 25281 8271 3792 10915 2024 273 

1981.-1985. 3813 1219 535 1584 352 123 

1986.-1990. 3265 1213 424 1197 381 49 

1991.-1995. 4201 962 277 1035 1867 60 

1996.-2000. 10361 1054 255 8538 383 129 

2001.-2005. 3946 1231 304 1985 238 188 

2006. и касније 4845 1777 460 2085 217 305 

Непозната год. 4901 2470 551 1596 199 85 

Укупно 60613 18197 6598 28935 5661 1212 
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 сезонске миграције (привремено пресељење радника ради обављања сезонских 

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

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

боравка траје од неколико сати до неколико дана). (Ивановић, 2016). 

 

7.1. Дневне миграције 

 

 Дневне миграције имају своје исходиште у функционалној хијерархији, 

повезаности и међусобним утицајима у оквиру мреже насеља, који се успостављају 

зависно од регионалних услова и специфичности. Мотиви дневне покретљивости 

становништва су различите природе, а по масовности и трајности најзначајнија су 

дневна путовања на релацији место становања-место рада, односно школовања (радне и 

школске миграције). Оне су нарочито интензивне у ужжим гравитационим зонама 

већих градова због развијених градских функција (индустријска, трговинска, 

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

миграциона кретања у вези са куповином или продајом, прибављањем 

административних докумената, коришћењем различизих услуга. (Крстић Б., 2007.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Табела 13: Дневне миграције активног становништва које обавља занимање и ученика/студената из 

општине Краљево, 2011. године 

 
 

Укупно 

У истој области 
У другој 

области 

У страној 

држави 
У оквиру исте 

општине 

У другој 

општини 
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Извор: РЗС, Дневни мигранти, Књига 11 

 

 Из табеле 13 се може видети да највећи број активног становништва које обавља 

занимање у структури дневних миграција, одвија се у оквиру исте општине- 12.276 

лица. Ови подаци указују на чињеницу да су дневне миграције активног становништва 

највише усмерене ка општинском центру Краљеву. Према другим општинама из истог 

округа учествује 624 лица,  ка другим окрузима се креће 1.218 лица, док се према 

иностранству креће 32 лица.  

 У другој половини XX века долази до повећаног интересовања за школу и самим 

тим долази до повећања дневних миграција ученика и студената ка другим окрузима-

1.384 лица, док је у оквиру исте општине под дневном миграцијом обухваћено 4.923 

лица. Број ученика/студената који се школују у иностранству је 7 лица.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Структуре становништва 
 

 Становништво представља скуп људи који се међусобно разликују по многим 

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

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

Активно становништво 

које обавља занимање 
14.150 12.276 624 1.218 32 

Ученици/студенти који се 

школују 
6.530 4.923 216 1.384 7 
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квантитативне и квалитативне разлике могу се класификовати у виду демографских 

структура становништва. Због тога структуре или састави становништва првенствено 

представљају расподелу јединки унутар скупа (становништва), односно њихову 

учесталост или фреквенцију према одређеним вредностима или моделима. У пракси се 

срећу и користе многобројне поделе становништва према структури. Према основним 

обележјима становништва могу се издвојити четири велике групе структура или састава 

становништва: 

 биолошке структуре (полни или старосни састав становништва), 

 економске структуре (активност, делатност, занимање идр.). 

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

 расна, етничко-верска и лингвистичка структура. 

 (Голубовић, Кицошев, 2004.). 

 

8.1. Полна структура 

 

 Полна структура становништва представља квантитативан пропорционалан 

однос између мушког и женског становништва у укупној популацији. Када је та 

пропорција уједначена, онда је реч о избалансираној полној структури становништва, и 

обрнуто, тада се ради о неизбалансираној структури. Основни фактори или 

детерминанте које утичу на полну структуру неког становништва су: 

 наталитет (структура живорођене деце према полу), 

 морталитет (структура умрлих према полу), 

 полна селективност миграционих кретања, 

 специфични спољни утицаји који селективно делују на полове (рат, услови рада, 

дужина радног стажа итд.) и 

 психолошки разлози (у патријархалним срединама далеко већи значај се даје 

мушкој него женској деци). (Голубовић, Кицошев, 2004.). 

 

 Код нас се у просеку рађа 106 до 107 мушке деце на 100 женске деце. 

(Голубовић, Кицошев, 2004.). 

 Као основни показатељи у највећем броју случајева истраживања полне 

структуре становништва су коефицијенти или стопе маскулинитета и феминитета. 

Стопа маскулинитета представља однос броја мушкараца према броју жена на 1000 

становника. 
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Табела 14: Полна структура и распон маскулинитета на територији општине Краљево у периоду 

1991- 2011.године 

Извор: Израчунато на основу података РЗС, Старост и пол, Књига 2 

 

 Према подацима из табеле 14, можемо видети да је стопа маскулинитета на 

подручју града Краљева опала у пероду 1991 – 2002. године, са 977,20 на 961,84, док се 

на последњем попису бележи мали пораст у односу да 2002. година и  износи 963,72. У 

сеоским насељима се бележи пораст стопе маскулинитета у све три пописне године.  

 

 

 

 

 

57000

58000

59000

60000

61000

62000

63000

64000

65000

1991 2002 2011

мушко женско

1991. 

Територија Укупно 
Мушко 

број 
% 

Женско 

број 
% 

Стопа 

маскулинитета 

Општина 125772 62161 49,40 63611 50,57 977,20 

Рурална 

насеља 
62872 31495 50,09 31377 49,90 1003,7 

2002. 

Општина 121707 59670 49,03 62037 50,97 961,84 

Рурална 

насеља 
58601 29321 49,87 29464 50,12 995,1 

2011. 

Општина 125488 61585 49,07 63903 50,92 963,72 

Рурална 

насеља 
56739 28371 50,0 28368 49,99 1000,1 
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Графикон 1: Број становника према полу у општини Краљево у периоду 1991 – 2011. године 

Извор: Израчунато на основу табеле 13 

 

 На графикону 1 се види да у ова три пописна периода на подручју општине 

Краљево доминира женско становништво, као резилтат бољег здравственог стања а и 

дужег очекиваног трајања живота женског становништва. У пописном периоду 1991 – 

2002. године долази до пада женског становништва, али 2011. године се бележи пораст 

женског становништва са 62.037 колико је износио 2002.године, на 63.903 колико је 

износио  2011. године.  

 

8.2. Старосна структура 

 

 Као једна од најважнијих демографских структура јавља се старосна структура 

становништва. Њена анализа је често основана за готово сва остала демографска 

проучавања. На промене у старосној структури утичу махом исти они фактори који су 

значајни и за полну структуру, међутим најважнији разлог савремених промена у 

старосној структури је опадање наталитета, што доводи до процеса демографског 

старења становништва. Као важан показатељ демографског старења становништва 

користи се индекс старости и показује бројлица старијих од 60 и више година према 

броју лица млађих од 20  година (Голубовић, Кицошев, 2004.). За разлику од полне 

структуре, где морталитет има великог утицаја, његов утицај на старосну структуру је 

занемарљив.  

 

 Као значајан фактор се јављају и миграције, које код великих центара могу 

значајније утицати на старосну структуру. До најснажнијих поремећаја у старосној 

структури долази услед наступања појединих екстремних околности: ратови, привредне 

кризе, епидемије, природне катастрофе итд.  

Ради лакшег сагледавања старосне структуре становништва, користићемо следећу 

поделу старосних група: 

 младо становништво (<19 година), 

 зрело становништво ( од 20 до 59 година) и 

 старо становништво (>60 година). 
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Табела 15: Велике старосне групе у општини Краљево у периоду 1961 – 2011. година 

Извор: Израчунато на основу података РЗС, Старост и пол, Књига 2 

 

 

На основу различитог удела појединих старосних контингената у старосној структури 

укупне популације, могу се разликовати три типа старосне структуре: 

 

1. прогресивни тип, карактерише га широка база пирамиде старости. У оваквој 

популацији је велики удео деце, сстопе наталитета су високе, популације имају 

висок природни прираштај и стални раст становништва; 

2. стационарни тип, има ужу базу пирамиде што значи знатно мањи удео деце. За 

овакве популације је карактеристично опадање наталитета и пораст морталитета. 

Изглед пирамиде старости подсећа на кошницу. Када морталитет надмаши 

наталитет старосна структура прелази у регресивни тип; 

3. регресивни тип, има ужу оцнову пирамиде старости од њеног средњег дела, што 

је последица малог удела деце у укупној старосној структури. Овај тип 

пирамиде има облик вазе или урне. (Голубовић, Кицошев, 2004.). 

 

Година пописа Укупно 0-19 20-59 60+ Непознато 

1971. 106.153 32,32% 55,53% 11,84% - 

1991. 125.772 25,82% 56,14% 17,59% 545 

2002. 121.707 21,90% 53,93% 23,35% 996 

2011. 125.488 20,77% 54,11% 25,11% - 
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Попис 1971.године 

График 2: Старосне пирамиде општине Краљево према попису из 1971. и 2011. године 

 

 

Попис 2011. године 
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На основу графикона 2, можемо видети структуру општине Краљево по попису 

1971. године и по попису 2011. године. Старосна пирамида по попису  из 1971.године 

припада стационарном типу са преласком у регресивни тип. Највећи број становника је 

заступљен у старосној групи 15-19 година, а затим у групи 35-39 година.   

Старосна пирамида по попису из 2011. године припада регресивном типу. Њена 

основа је ужа од вишег дела који припада контингенту зрелог становништва. Уочавамо 

да је највећи број становника заступљен у старосној групи 75+ година, а потом у групи 

55-59 година. 
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8.2.1. Стадијум демографске старости 

 

Да би се одредили стадијуми демографске старости, поред индекса старости 

морају се узети у обзир и још неки показатељи. Индекс старења представља однос 

становништва старијег од 60година и млађег од 20година. Издвајају се седам основних 

показатеља демографске старости: -рана демографска старост, -демографска старост, -

демографска зрелост, -праг демографске старости, -демографска старост, -дубока 

демографска старост и -најдубља демографска старост. Класификација становништва 

према поменутим стадијумима врши се сагледавањем пет различитих показатеља: -

просечне старости становништва, -удела становништва млађег од 20 година, -удела 

станобништва млађег од 40 година, -удела становништва старијег од 60 година и –

индекса старости. 

 

Табела 16: Стадијуми демографске старости и критеријуми за њихово одређивање према Г.Пеневу 

Извор: www.dgt.uns.ac.rs 

 

 У Републици Србији се половином XX века (са изузетком АП Косова и 

Метохије) становништво налазило у стадијуму демографске зрелости, док почетком 

XXI века залази у стадијум дубоке или најдубље демографске старости. Старење 

становништва негативно утиче на даљи демографски развој, при чему се последице не 

огледају само у укупном кретању становништва, већ и у променама демографских 

структура. У економском смислу процес демографског старења утиче на смаањење 

Стадијум демографске 

старости 

Просечна 

старост 

Млади до 20 

г. (%) 

Млађи од 40 

г. (%) 

Стари 60 и 

више г. (%) 

Индекс 

старења 

1.Рана демографска старост до  20 год. 58+ 85+ до 4 До 0,07 

2.Демографска младост 20-25 50-58 75-85 4-7 0.07-0.14 

3.Демографска зрелост 25-30 40-50 65-75 7-11 0,14-0,28 

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 
40-43 20-24 45-52 20-25 0.83-1,25 

7.Најдубља демографска 

старост 
43 и више до 20 до 45 25+ 1,25+ 

http://www.dgt.uns.ac.rs/
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радно способног становништва па самим тим и на степен активности укупне 

популације. Проблем старења становништва постаје важна тема и у циљу смањења 

даљег негативног демографског развоја држава преузима низ мера које за сада не дају 

велике резултате. 

 

Табела 17: Становништво општине Краљево према стадијуму демографске старости по пописима 

1971., 1991., 2002. и 2011. године 

Општина 

Краљево 

Индикатор  

Стадијум демографске 

старости према 

критеријумима 

Удео становништва 

у % Индекс 

старења 

Просечна 

старост 
0-19 0-40 60+ 1 2 3 4 5 У 

1971. 32,32 64,41 11,84 0,36  IV IV IV IV  IV 

1991. 25,82 61,88 17,59 0,68  V IV V VI  
IV-

VI 

2002. 21,90 48,09 23,35 1,06 40,5 VI VI VI VI VI VI 

2011. 20,77 46,48 25,11 1,20 42,3 VI VI VI VI VI VI 

Извор: израчунато на основу табеле 14 

 

По подацима из табеле 17 долазимо до закључка  да се становништво општине 

Краљево у 2011. години налазило у дубокој демографској старости. Индекс старења је 

са 0,36 порастао на 1,2 што је последица смањивања процената младог становништва и 

повећања старог становништва. 

8.3. Економске структуре 

 

 Економска активност је резултат међусобно услобљеног деловања трију 

фактора: средстава за рад са историјско одређеним техничко-технолошким 

карактеристикама, предмета рада који је дело природе и становништва као произвођача 

и потрошача, односно чиниоца успостављања друштвених односа у производњи 

економских добара. Према улози коју има у економском животу, становништво се дели 

на економски активно и економски неактивно. Дефиниција економски активноог 

становништва заснива се на концепцији расположиве радне снаге, која подразумева 

обухват лица оба пола, која чине понуду радне снаге. Преостало становништво чини 

категорију економски неактивног. (Крстић, 2007.). 
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8.3.1. Активно становништво 

 

 Према статистичкој комисији Уједињених нација, 1958. године је усвојена 

дефиниција економски активног становништва према концепцији радне снаге која 

гласи: „Група економски активног становништва која обухвата све особе оба пола који 

чине понуду радне снаге расположиве за производњу економских добара и услуга“. 

 Она укључује како запослене, тако и незапослене особе за одређени период који 

се утврђује попицом. (Голубовић, Кицошев, 2004.). 

 Ради лакшег сагледавања ове групе становништва, на пописима почевши од 

1948. године, користе се триосновне категорије према критеријуму активности: 

1) Активно становништво – лица која обављају неко активно занимање и на тај 

начин обезбеђују средства за живот, 

2) Лица са личним приходом – лица која не обављају неко активно занимање, него 

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

члана њихове уже породице, 

3) Издржавано становништво – лица која немају сопствених прихода од којих би се 

издржавали, него их издржавају родитељи, рођаци или друга лица (Ивановић, 

2016.). 

 

Табела 18: Становништво општине Краљево према активности у периоду од 2002. до 2011. године 

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

Проценат активног становништва је смањен са 45,19% 2002.године, на 39,29% 

2011. године, учешће лица са личним приходима бележи пораст са 20,17% 2002. године 

на 23,14% 2011. године. Издржавано становништво је углавном младо и чине га 

највише ученици и студенти избог тога је дошло до пораста ове категорије. 

 

Година Укупно 

Активно 

становништво 

Лица са личнм 

приходима 

Издржавано 

становниптво 

Број % Број % Број % 

2002. 121.707 55.007 45,19 24.553 20,17 41.917 34,44 

2011. 125.488 49.310 39,29 29.041 23,14 51.009 40,65 
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Табела 19: Активно становништво према полу у општини Краљево у периоду од 2002. до 2011. године 

Година 

Укупно 

становништво 

Активно 

становништво 

Учешће активног 

становништва у 

укупном (%) 

Мушко Женско Мушко Женско Мушко Женско 

2002. 59.670 62.037 30.791 24.216 51,6 39,03 

2011. 61.585 63.903 28.646 20.664 46,5 32,3 

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

 

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

женског становништва чак и поред већег броја укупног женског становништва у односу 

на мушко. Активност женског становништва зависи од доста фактора, како 

социолошких тако и економских. Резултат смањења активног становништва кроз 

пописе је последица запостављености пољопривредне и индустријске производне као и 

одраз укупне привредне заосталости.  

 

8.3.2.Становништво према делатности 

 

 Када анализирамо социо-економске структуре становништва, можемо извршити 

поделу економски активног становништва према делатнностима које обављају. На 

основу ове класификације може се анализирати ефекат који привреда врши на 

економски активно део становништва. Једна од прихваћених подела је подела Колина 

Кларка на примарне, секундарне и терцијарне делатности, уз које су касније придодате 

и квартарне делатности: (Фригановић, 1978.) 

1) примарни – обухвата становништво које је запослено у пољопривреди, 

шумарству, лову, риболову и пољопривреди, 

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

грађевинарству и производном занатству, 

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

саобраћај, трговина, услужно занатство, туризам, угоститељство, банкарство итд 
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4) квартарни – обухвата особе запослене у непривредним делатностима, као што су 

друштвено функционалне делатности, школство, здравство, наука, култура, 

одбрана, администрација итд. 

 

 

Табела 20: Активно становништво према делатности у општини Краљево у периоду 1971.- 2011. 

године 

Извор:Израчунато на основу података РЗС (2014), Делатност, Књига 15 

 

 

 Из табеле 20  видимо да је учешће примарног сектора у структури становништва 

према делатности смањено за око трећину у периоду 1971.-2002.године. До највећег 

пораста у истом периоду остварило је учешће запослених у терцијарним делатностима, 

које се приближавају индустрији као водећој привредној делатности општине. 

Примарни сектор се смањио са 23.221 лица 1971.године на 4.478 лица у 2011.години., 

док је квартарни сектор порастао са 4.478 лица 1971.године на 12.393 лица 2011.године. 

 

8.3.3. Пољопривредно становништво 

 

 У земљама које се сматрају економски слабије развијеним, по правилу је главна 

делатност пољопривреда. Са привредним развојем расте удео секундарних делатности, 

пре сбега индустрије, док удео пољопривреде опада. Развој индустрије је утицао на 

појаву процеса деаграризације становништва. То значи да се број пољопривредног 

становништва коме је то била једина активност и извор прихода, смањује, односно 

представља напуштање пољопривреде. Долази до кретања становништва из аграрних у 

урбане средине а самим тим се мења и полно-старосна структура, и долази до повећања 

дневних и сезонских миграција итд.  

 

Година 
Примарни 

сектор 

Секундарни 

сектор 

Терцијарни 

сектор 

Квартарни 

сектор 

1971. 23.221 9.233 8.094 4.478 

2002. 8.038 13.377 11.539 8.010 

2011. 4.670 10.551 9.930 12.393 
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Табела 21: Пољопривредно становништво у општини Краљево у периоду од 1971. до 2011. године 

Извор: РЗС (2014), Занимања, Књига 14 

 

Већи удео пољопривредног у укупном становништву 1971. године је утицај 

слабије развијене индустрије и других непољопривредних делатности. У каснијим 

периодима долази до мање стопе пољопривредног становништва, док све више долази 

до запошљавања становништва у индустријским секторима. 

 

8.4. Образовне структуре  

 

 Стална појава нових занимања је у директној вези са образовањем 

становништва, а образовна структура становништва је важна из више разлога јер се на 

тај начин добијају подаци о писмености популације, нивоу школског образовања, 

дистрибуцији становништва према школској спреми, итд.  

 Две категорије становништва према образовним структурама које су основне су 

писменост и школска спрема. 

8.4.1. Структура становништва према писмености 

 

 Подаци о писмености и школској спреми представљају основне показатеље за 

формирање и реализацију стратегије унапређења образовања. Неписменост је 

карактеристишна за неразвијене делове земље где долази до високог процента 

пољопривредног становништва у укупном становништву. 

 Писменост представља први корак у образовању становништва. У Србији се по 

пописној статистици за писмене особе сматрају лица старија од десет година који знају 

да читају и пишу. Ту спадају ученици основних школа, лица која се не школују али су 

Година Укупно Пољопривредно 
Удео пољ. стан. у 

укупном 

1971. 106.153 22.910 21,58 

1991. 125.772 19.358 15,39 

2002. 121.707 10.783 8,86 

2011. 125.488 4.182 3,33 
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завршила више од три разреда основне школе. Сва лица која су се изјаснила да су у 

стању да могу да читају и напишу текст у вези са свакодневним животом, а нису 

завршили школу, или имају завршен неки од прва три разреда основне школе, сматрају 

се писменим.  

 

Табела 22: Неписмено становништво старо 10 и више година према полу у општинама Краљево по 

пописима 2002. и 2011. године 

Извор: Израчунато на основу података РЗС, Школска спрема, писменост и компјутерска писменост, Књига 3 

  

 У општини Краљево се број неписмених становника оба пола константно 

смањивао. У пописним периодима је број неписменог женског становништва био већи 

од броја неписменог мушког становништва. 2011.године је био најнижи проценат 

неписмених од укупног становништвастарог 10 и више година.  

 

 

 

Табела 23: Неписмено становништво према старости у општини Краљево по пописима 2002. и 2011. 

године 

Извор: Израчунато на основу података РЗС, Школска спрема, писменост и компјутерска писменост, Књига 3 

  

Година 

Укупно становништво 

старо 10 и више год. 

Неписмено 

становништво 

Учешће неписмених и 

становништву старом 

10 год и више % 

свега мушко женско свега мушко женско свега мушко женско 

2002. 109775 53481 56294 3383 430 2953 3,08 0,80 5,24 

2011. 113326 55210 58116 2037 284 1753 1,79 0,51 3,02 

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+ 

2002. 3.383 85 88 395 2.738 2,51 2,60 11,67 80,93 

2011. 2.037 46 99 236 1.656 2,26 4,86 11,58 81,29 
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У табели 23 су приказани подаци о неписменим лицима према старосним 

групама и они указују на то да се број неписмених повећава са годинама старости и 

тако долазимо до закључка да је најмањи број неписмених у старосној групи од 10-19 

година, а највећи у старосној групи преко 65 година. 

 

8.4.2. Структура становништва према школској спреми  

 

 Школска спрема или ниво образовања становништва посредно утиче на 

привредну активност и представља квалитативну особеност раадне снаге и обично 

обухвата становништво старо 15 и више година.  

 

Табела 24: Становништво старо 15 и више година, према школској спреми 2002. и 2011. године у 

општини Врање 

Извор: РЗС, Школска спрема, писменост и компјутерска писменост, Књига 3 

 После Другог светског рата држава је уложила напоре на опесмињавању 

становништва. У том периоду долази до изградње многих школа у читавој земљи и 

бројнепписменог становниптва се константно смањује, пре свега зато што је законом 

регулисано да основна школа буде обавезна. Крајњи исход је смањење становништва 

без школске спреме и све већи број становника са средњим, вишим и високим 

образовањем. 

 

 

 

 

 

Година Укупно 

15+ 

Без школске 

спреме и 

образовања 

Основна 

школа 

Средња 

школа 

Виша и 

висока школа 

2002. 102.849 22.807 22,17 25.199 24,50 43.239 42,04 10.395 10,10 

2011. 106.732 15.303 14,34 22.631 21,20 53.137 49,78 15.281 14,31 
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8.5. Становништво према националном саставу 
 

 Националност најједноставније можемо дефинисати као припадност одређеној 

нацији. На западнојужжнословенском говорном подручју и на средњоевропским 

језицима се под „нацијом“ обично подразумијева етничка заједница, па националност 

по правилу представља синоним за нечији етнички идентитет. У другим језицима се, 

пак, под појмом „нација“ подразумијева држава, па се еквивалентипојма националности 

односе прије свега на држављанство. 

Према броју етничких група које живе на територији једне државе разликују се:  

o једнонационалне или етнички хомогене земље и 

o вишенационалне или етнички хетерогене земље (Голубовић, Кицошев, 2004.).  

 

Табела 25: Упоредни преглед националног састава општине Краљево у периоду од 1961. до 2011. године 

Извор: Национална припадност, Књига 1 

 

 По подацима из табеле 25 долазимо до закључка да је основна карактеристика 

етничке структуре општине Краљево стално повећање броја српског становништва, уз 

смањивање броја осталих етничких група у укупном становништву. Изузетак је ромско 

становништво, чији се број повећава из године у годину, а на то је утицало буђење 

националне свести.  

 На простору општине Краљево присутне су и друге етничке групе као што су: 

Хрвати, Македонци, Мађари, Словаци, Румуни идр. 

 

 

Год Укупно 
Срби Црногорци Југословени Албанци Роми 

Број % Број % Број % Број % Број % 

1961. 63.187 61.605 97,5 814 1,3 21 0,03 42 0.06 15 0,02 

1971. 106.153 101.823 95,9 1.990 1,87 605 0,57 39 0,04 50 0,05 

1991. 125.772 119.311 94,8 2.483 1,97 1.274 1,01 43 0,03 587 0,46 

2002. 121.707 117.793 96,8 1.020 0,84 213 0,17 23 0,02 876 0,72 

2011. 125.488 120.267 95,8 528 0,42 106 0,08 23 0,02 1.266 1,01 
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9. 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 

неке популације. После Другог светског рата у Србији је започео процес значајне 

трансформације домаћинстава. Те промене су се огледале у интензивном порасту броја 

домаћинставаи смањењу броја чланова истих. ( Голубовић, Кицошев, 2004.). 

 

Табела 26: Упоредни преглед броја домаћинстава у Републици Србији, Рашком округу и општини 

Краљево у периоду од 1948. до 2011. године 

Извор: РЗС, Упоредни преглед броја домаћинства 1948 – 2011 и станова 1971 – 2011., Књига 21 

Према подацима из табеле 26 долазимо до закључка да се број домаћинстава из 

године у годину повећавао на територији целе земље све до 2002.године када долази до 

пада броја домаћинства, док се на територији општине и у градским насељима бележи 

пораст броја домаћинства, а у сеоским насељима се бележи пад броја домаћинства са 

18.825 домаћинства  2002.године  на 18.460 домаћинства 2011. године.  

 

 

 

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

Пораст-пад 

1948-2011. 

Број % 

Р.Србија 1.485.591 1.616.349 1.929.175 2.248.172 2.568.775 2.814.156 2.521.190 2.487.886 1.002.295 +67,46 

Рашки о. 36.136 39.570 49.054 60.411 73.791 81.198 85.072 90.515 54.379 +150,48 

О.Краљево 16.439 18.034 22.924 29.446 36.174 38.527 40.036 42.028 25.589 +155,66 

Градска 4.915 5.809 8.234 12.362 18.363 20.089 21.211 23.568 18.653 +379,51 

Сеоска 11.524 12.225 14.690 17.084 17.811 18.438 18.825 18.460 6.936 +60,18 
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Графикон 3: Кретање броја домаћинстава у периоду 1948-2011 

Извор: Израчунато на основу табеле 25 

 

Табела 27: Просечан број чланова у домаћинствима у општини Краљево у периоду од 1948.-2011. године 

 

 

 

Извор: Израчунато на основу табеле 2 и табеле 25 

Просечна величина домаћнстава у општини Краљево се мењала у периоду од 1948. до 

2011. године. На основу података из табеле долазимо до закључка да се број 

домаћинстава смањивао из године у годину. Просечан број чланова 1948. године је 

износио 4,60 у општини, док је 2011. године износио 2,98.  Градски део општине има 

највише домаћинстава 23.568, са просечним бројем чланова 2,92. Број чланова у 

сеоским домаћинствима такође бележи пад са 5,39 чланова колико је износило 1948. 

године, на 3,07 члана колико бележи 2011. године.  

 

 

 

0 5000 10000 15000 20000 25000

1948

1961

1991

2011

Број домаћинстава у периоду 1948-2011

сеоска градска

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

Општина 4,60 4,57 3,99 3,60 3,36 3,26 3,04 2,98 

Градска 2,75 3,12 3,12 3,13 3,09 3,12 2,97 2,92 

Сеоска 5,39 5,26 4,48 3,94 3,64 3,42 3,11 3,07 
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Табела 28: Домаћинства према броју чланова у општини Краљево 2002. и 2011. године 

Извор: РЗС (2013), Домаћинства према броју чланова, Књига 10; РЗС (2011), Општине и региони у Републици Србији 

 

 Промене у структури домаћинстава према броју чланова током година су се 

одвијале паралелно са променама у броју домаћинства. У оквиру општине је измењена 

структура домаћинстава према броју чланова у зависности од насеља.   

 Значајне су промене у броју домаћинстава са једним чланом где је број са 7.175 

повећан на 8.500. пораст броја ове категорије становништва има негативан утицај на 

демографску слику општине. Највећи је број двочланих домаћинстава 10.631 или  25, 

29%. Бележи се пораст у трочланим домаћинствима, док код четворочланих 

домаћинстава долази до пада, а пораст се такође бележи и у петочланим, шесточланим 

и већим домаћинствима. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Година 

Са 1 чланом 2 члана 3 члана 4 члана 5 члана 6 и више 

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

2002. 7175 17,92 9844 24,58 7663 19,14 9059 22,62 3587 8,96 2708 6,76 

2011. 8500 20,22 10631 25,29 7779 18,51 8288 19,72 3809 9,51 3021 7,19 
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10.Насеља 

 

 Дефинисање насеља је често доста тешко и компликовано, јер се насеља стално 

мењају и развијају. Дефиниција насеља која се најчешће употребљава у српској 

географској школи јесте она коју је дао Јован Цвијић и она гласи: “Насеља која 

обухватају територију под насељем и околни геопростор: под седиштем насеља 

подразумевамо место које насеље заузима са обрађеним и уопште привредно 

употребљеним земљиштем око њега. Седиште насеља увек има географско име“. ( 

Бачевич, Стаменковић. 1992). 

 Дефиниција насеља која се највише користи у свету је да је насељено место 

сталног или повременог боравка људи, у којима се одвија њихова производња и друге 

делатности, каоињиховдруштвени и лични живот.  

 Простор општине Краљево карактерише мноштво особености која су утицала на 

тип насеља, његову функцију, положај, начин производње и слично. Територија 

општине Краљево захвата 1530km2. На том простору смештено је 92 насеља, односно 

на сваких 16,42km2 по једно насеље, која су сврстана у 84 катастарске општине. 

Густина насељености у општинама износи 90,1 становника по квадратном метру. 

Краљево има највећу густину насељености која износи 86, 33 становника по 

квадратном метру. Насеља се могу класификовати према броју становника, 

домаћинства, надморској висини, удаљености од главних комуникационих праваца, у 

односу на удаљеност од централних насеља.  

 Једно насеље је полифункционално-градско, једно има статус варошице, два су 

насеља бањског типа, а сва остала су сеоска насеља.  

 У зависности од природних карактеристика насеља су сврстана у три групе и то:  

1. 1.равничарска-овде су сврстана и приградска насеља и Краљево, јер по изгледу и 

природним особинама имају карактер равничарског насеља. 

2. 2.насеље на котлинској равни и побрђу-обухватају сва насеља која су се 

формирала на завршетку Чачанско-Краљевачке котлине, на додиру са брдским 

пределима. 

3. 3.насеља планинске зоне. 
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 Краљево као градско насеље сместило се на месту где се у долини Западне 

Мораве и Ибра стешњавају, па Краљево има одлике удолинског града. Ближе одређено, 

Краљево је смештено у пространој Краљевачко-Чачанској котлини, нагињући више 

источној страни Краљевачке котлине. Географске координате су 43˚ 43ˈсгш и 20˚ 

41ˈсгд. Град се развија на левој обали Ибра, под Грдичком косом, испред ушћа Ибра у 

Западну Мораву и северно од ушћа реке Рибнице у Ибар. Средишњи део града лоциран 

је на темену Ибарске терасе високе 10 до 15 метара,  а ивични крајеви су на различитим 

елементима рељефа, али те разлике нису толико велике да би условиле настанак 

различитих типова насеља.  (Милановић, 1974) 

 

 Ушће је варошица у општини Краљево у Рашком округу. Према попису из 2011. 

године било је 1881 становник, према попису из 2002.било је 2040 становника, према 

попису из 1991.било је 1958 становника. До 1965.године је ово насеље седиште 

општине Ушће коју су чинила насељена места: Баре, Бојанићи, Борово, Брезова, 

Бзовик, Церје, Долац, Дражиниће, Ђаково, Гокчаница, Камењани, Лозно, Међуречје, 

Милиће, Мланча, Орља Глава, Плана, Полумир, Предоле, Река, Рудно, Рудњак, Савово, 

Тадење, Тепече, Ушће, Врх и Засад. После укидања самосталне општине, територија 

бивше општине у целини улази у састав општине Краљево. У насељу Ушће живи 1621 

пунолетни становник, а просечна старост станоништва износи 38,7 година (37,8 код 

мушкараца и 39,6 код жена). У насељу има 630 домаћинстава, а просечан број чланова 

по домаћинству је 3,24.  

 

 Витановац лежи у доњем делу долине Груже. Насеље се локализовало на 

прелазу алувијалне равни Груже у ниско побрђе крајњих изданака планине Котленика. 

Витановац се развио у средиште за већи број насеља Доње Груже. 

 

 Матарушка Бања се налази на десној страни Ибра (206 метара) у јужном делу 

Матарушкобањске котлине, у северозападној подгорини планине Столови. Има 

повољан саобраћајно-туристички положај. Приградски положај Матарушке бање битан 

је фактор њене регионалне улоге и значаја. Он јој даје улогу градског излетишта, јер је 
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удаљена свега 8km од Краљева, који је довољно близу да је оживи, а довољно далеко да 

је поштеди градске буке и промета. Погодност географског положаја важна је одлика 

која омогућава валоризацију балнео-туристичке функције. (Милановић, 1974). 

 

 Богутовачка Бања се налази 23km југозападно од Краљева, а 2,5km од Ибарске 

магистрале. Лежи на падинама Троглава на надморској висини од 250m. Богутовачка 

Бања има услове да постане не само лечилиште, већи летовалиште. Она пружа повољне 

могућности за спортско-риболовни туризам (на рекама Лопатници и Ибру), затим 

планинарење до Троглава и Чемерна, као и посете средњовековном граду Магличу, 

живописној Ибарској клисури. (Милановић, 1974). 

 

                  

Слика 2: Богутовачка бања                                                Слика 3: Матарушка бања 

Извор: www.suncesrbije.com                                               Извор: www.banjeusrbiji.com 
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11. Пројекције становништва 
 

Пројекције становништва се раде због сагледавања демографских, али исто тако  

и различитих друштвено-економских последица одређених претпоставки на којима су 

оне засноване. У Републичком заводу за статистику урађене су и среедњорочне 

пројекције становништва општина/градова, и то за период 2011-2041. година. 

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

Приликом постављања хипотеза коришћена је богата база података о досадашњем 

кретању фертилитета, морталитета, унутрашњих миграција, као и процењеног броја 

становника, према пописима 2002. и 2011. године на нивоу општина. Пораст/пад беоја 

становника на крају пројекционог периода (2041. година), а у односу на базну, 

2011.годину, указује на ефекте природног односно механичког кретања становништва и 

њихов утицајна кретање обимаукупног становништва. Веома су важне за планирање и 

организовање  одређених институција, послова, планирање у области запошљавања, 

образовања, социјалног осигурања, просторно и урбанистичко планирање итд.  (РЗС, 

Пројекције становништва Републике Србије 2011-2041). 

 

Табела 28: Пројекције становништва 2011.- 2041. година 

Извор: РЗС, Пројекције становништва Републике Србије 2011.-2041 

 

Према проценама Републичког завода за статистику, у наредних тридесет година 

вршиће се континуирани процес депопулације, ако кретање становништва, како 

приподно, тако и механичко, остане у садашњим оквирима, како на територији 

општине Краљево, тако и на територији целе Републике Србије.  

 Према приказаним пројекцијама у табели, очекује се да се становништво 

Републике смањи за чак 1.098.089 лица, а у истом периоду се на простору општине 

Година 

2011. 2041. 

Процене становниптва 

средином године 
Средња варијанта 

Варијанта нултог 

миграционог салда 

Р.Србија 7.234.099 6.824.556 6.136.010 

Рашки округ 308.927 328.071 315.739 

Општина Краљево 125.460 110.382 106.195 
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Краљево очекује смањење за 19.265 лица. Процес депопулације ће  се одразити на 

старосну сттруктуру становништва, а поред тога ће доћи и до смањења учешћа радно-

способног становништва. 
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Закључак 

 

 

Демографски развој у општини Краљево, а нарочито у руралним насељима, 

прати промене у кретању укупног броја становника, природном кретању становника, 

механичком кретању становника, у структурама становништва, промене у броју, 

величини и структури домаћинства и породица. 

 Општина Краљево после Другог светског рата бележи  пораст броја становника 

под утицајем урбанизације и индустријализације. Број становника 2002. године износио 

је 121.707 становника, док на последњем попису  2011. бележи пораст становника на 

125.488. Густина насељености општине износи 82 ст/km2  и ова општина спада у слабо 

насељене.  

 Истраживањем природног кретања становништва бележи се константано 

опадање стопе наталитета , повећане стопе морталитета као и константан пад 

природног прираштаја. Стопа наталитета је 1961. године  износила 16, 1 ‰, док је 

2015.износила 8,8‰. Стопа морталитета расте из године у годину, 1961. је износила 

6,8‰, а 2015.године чак 14,5‰. Највиша стопа природног прираштаја забележена је  

1961.године и износила је 9,3‰, а  од 2002.године се бележи негативан природни 

прираштај и на последњем попису 2015. године је износио -5,7 ‰. Последица ниске 

стопе природног прираштаја је повећање морталитета, миграције становништва као и 

демографска старост становништва, обзиром да општина Краљево спада у шесту групу 

стадијума демографске старости. Структура становништва по старосним групама је 

такође једна од последица ниског природног прираштаја где младо становништво од 0 - 

19 година заузима 20,77%, а старо становништво заузима 25,11% од укупног 

становништва. Све мањи број младих се одлучује да заснује породицу, пре свега због 

немогућности запослења и смањење закључених бракова се такође неповољно односи 

на негативан природни прираштај.  

 У анализи укупног становништва опада удео активног становништва, а расте 

удео лица са личним приходима као и издржавано становништво.  У анализи укупног 

становништва према делатностима уочено је константно опадање активних у 

примарном сектору, уз повећање у секундарном и терцијерном сектору.  
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 Број становника се константно смањивао после друге половине XX века. Број 

женског становништва је увек био већи од броја мушког становништва, а најнижи 

проценат неписменог становништва забележен је 2002. године – 3,08%, 0,80% мушког и 

5,24% женског, од укупног броја становништва старог 10 и више година.  

 Структура становништва према националности је повољна, са већинским 

српским становништвом, а као значајне мањине јављају се Хрвати, Роми, Мађари, 

Македонци идр.  

Број и величина домаћинства се константно смањује, где су сеоска насеља већа 

са 3,07 члана према 2,92 у градским домаћинствима. Значајне су промене у броју 

домаћинстава са једним чланом где је број са 7.175 повећан на 8.500 домаћинства.  

 Гледајући у целини, промене у демографској слици општине Краљево 

прате трендови на нивоу целе Републике. Све промене негативно делују на 

становништво у општини и насељима, све већи број младих људи се, по завршетку 

школовања одлучује да тражи посао у већим градовима наше државе, а велики број 

посао налази и преко границе. Потребно је спречавање оваквог кретања становништва, 

а како би до тога дошло, треба се подизати природни прираштај, побољшати образовна 

структура, спречити иностране миграција младог становништва отварањем нових 

радних места и подићи свест о затварању сеоских насеља, јер ће у супротном бити 

потребне године да се демографска структура побољша.   
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Прилог 

 

 

Прилог 1. Приказ броја становника у насељима општине Краљево у периоду од 1948. до 2011. године 

Регион; Област; Град; 

Општина; Насеље 

Број становника 

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

Краљево 75657 82454 91580 106153 121622 125772 121707 125488 

Градска 13535 18112 25738 38760 56834 62742 63106 68749 

Остала 62122 64342 65842 67393 64788 63030 58601 56739 

Адрани 1291 1370 1537 1709 1899 2065 2198 2232 

Бапско Поље 239 227 248 259 282 275 260 248 

Баре 166 165 172 170 173 194 165 138 

Бзовик 341 363 381 375 327 246 205 183 

Богутовац 975 1084 1159 1006 891 687 547 448 

Бојанићи 262 281 231 165 158 116 94 71 

Борово 368 405 431 392 266 194 174 83 

Брезна 422 434 422 263 195 143 104 77 

Брезова 731 803 848 748 651 572 482 350 

Бресник 499 595 590 446 370 238 184 115 

Буковица 930 912 861 795 746 679 599 540 

Витановац 1777 1748 1765 1872 1881 1829 1649 1524 

Витковац 1156 1212 1201 1165 1132 1008 831 714 

Врба 811 858 900 1004 1224 1320 1286 1366 

Врдила 1052 1037 1051 1063 1055 1018 925 853 

Врх 283 290 251 213 167 127 94 68 

Гледић 1372 1326 1131 752 619 482 352 251 

Годачица 1631 1685 1624 1474 1340 1228 1066 924 

Гокчаница 310 365 331 286 236 163 86 85 

Грдица 359 360 637 1137 726 683 730 819 

Дедевци 673 647 612 560 514 442 341 292 

Долац 305 334 346 284 256 222 198 151 

Драгосињци 849 915 873 803 809 746 672 656 

Дражиниће 199 197 202 175 155 138 108 79 

Дракчићи 569 542 574 585 620 636 638 627 

Дрлупа 334 349 319 262 200 171 143 120 

Ђаково 558 574 555 437 350 306 244 166 

Жича 1469 1572 1740 2423 3260 3740 3982 4972 

Заклопача 645 635 592 692 889 956 971 1165 

Закута 451 507 496 372 308 269 196 144 

Замчање 200 226 203 138 90 72 31 20 

Засад 195 194 178 165 151 128 109 84 

Јарчујак 597 611 847 1328 709 594 836 786 

Каменица 311 329 346 265 244 209 180 160 

Камењани 333 360 387 340 322 311 283 251 

Кованлук 221 257 460 1142 1589 1972 2133 2287 

Ковачи 241 321 458 690 1008 1108 1113 1255 

Конарево 823 930 1200 1961 2766 3351 3372 3745 

Краљево 12735 16968 24195 36484 53318 58361 58847 64175 

Лађевци 1988 1961 1862 1681 1540 1418 1258 1074 

Лазац 1492 1528 1478 1349 1225 1069 865 695 
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Извор: Упоредни преглед броја становника 1948 – 2011 и станова 1971 – 2011; Књига 20 

Лешево 454 491 492 447 457 410 324 293 

Лозно 191 214 220 196 181 151 133 114 

Лопатница 635 652 652 539 478 372 303 255 

Маглич 405 242 239 180 135 86 45 34 

Матаруге 497 466 482 454 369 455 383 442 

Матарушка Бања 470 704 915 1329 2132 2262 2732 2950 

Међуречје 148 170 178 165 140 103 98 60 

Мељаница 226 212 210 201 171 179 163 158 

Метикош 394 327 382 477 565 625 688 722 

Милавчићи 550 589 609 533 534 473 432 376 

Милаковац 864 894 839 760 700 680 593 501 

Милиће 532 544 537 462 393 345 293 228 

Милочај 1298 1333 1228 1191 1147 1124 1085 1019 

Мланча 582 640 646 517 432 295 260 172 

Мрсаћ 1228 1284 1361 1410 1450 1490 1350 1307 

Мусина Река 290 312 332 344 365 326 274 251 

Обрва 875 935 941 898 808 766 720 653 

Опланићи 892 933 936 935 955 944 911 899 

Орља Глава 604 602 571 421 276 183 131 70 

Пекчаница 741 710 662 634 529 438 309 219 

Петропоље 637 635 584 509 417 316 286 242 

Печеног 945 917 880 714 608 528 460 367 

Плана 230 260 252 190 116 77 39 26 

Полумир 446 467 435 415 382 346 309 256 

Поповићи 433 425 423 391 353 340 300 307 

Предоле 380 477 466 387 294 229 170 80 

Прогорелица 855 834 904 940 964 1039 902 882 

Раваница 962 996 955 856 868 823 784 711 

Ратина 1151 1239 1250 1780 2364 2772 2715 3210 

Река 440 465 436 418 323 267 221 153 

Рибница 330 440 628 947 1384 2119 1527 1624 

Роћевићи 666 669 587 565 515 501 405 315 

Рудно 492 519 488 467 362 299 247 211 

Рудњак 750 770 780 623 487 387 278 183 

Савово 822 810 819 577 438 256 166 79 

Самаила 1866 1933 1963 1902 1905 1783 1636 1466 

Сибница 463 454 440 416 373 302 243 199 

Сирча 1141 1185 1212 1435 1529 1479 1347 1338 

Станча 130 145 194 181 142 111 91 68 

Стубал 1643 1700 1665 1581 1655 1526 1314 1198 

Тавник 1666 1697 1731 1637 1552 1394 1271 1148 

Тадење 728 738 762 674 133 112 81 60 

Тепече 159 170 172 163 533 337 195 120 

Толишница 625 674 765 713 535 378 306 195 

Трговиште 402 359 305 208 97 78 39 21 

Ушће 952 1126 1591 1598 1700 1958 2040 1881 

Цветке 1494 1470 1324 1208 1243 1169 1070 977 

Церје 624 732 804 738 718 672 625 537 

Чибуковац 482 543 717 2424 731 1029 1114 1330 

Чукојевац 1348 1407 1406 1377 1374 1379 1204 1089 

Шумарице 356 467 516 596 649 573 544 499 
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