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1.УВОД: 
  
 

Oпштина Димитровград је општина у републици Србији у Пиротском 
округу.Општина Димитровград заузима површину од 483км²(на пољопривредну површину 
отпада 29 161 ha,a на шуме 15 111 ha). 
 Седиште општине је једино градско насеље Димитровград,ова општина поред 
седишта обухвата и 43 сеоска насеља. По подацима са пописа 2011. године у општини је 
живело 10 562 становника (град Димитровград 6.484 становника). Цела општина бележи пад 
укупног броја становника у односу на претходне пописе и има негативан природни прираштај који 
је 2007. године износио -14‰. 
 Димитровградска општина се налази у централном делу Балканског полуострва, на 
крајњем југоистоку Србије и кроз град протиче река Нишава (Гинска), поред које пролазе 
значајне саобраћајне комуникације. 
 Општина Димитровград је у морфолошком погледу доста сложена и разноврсна, 
заступљен је мозаик тектонских и ерозивних елемената рељефа, од долина, котлина, 
планина, преко абразионих, флувијалних, крашких до рецентних облика. У општини је 
заступљена умерено континентална клима са великим регионалним разликама. 
Хидролошки објекти представљени су рекама, вештачким и природним језерима, краћим 
понорницама и јаким крашким изворима и врелима. 
 Повољни положај и природни услови омогућили су интензиван друштвено 
географски развој овог простора, али и његову давну насељеност. Димитровград је после 
ослобођења од Турака 1878. године припао Бугарској, и у саставу Бугарске је био све до 
1920. године. 
  

У целини гледано демографски развој општине Димитровград у другој половини 
XX и почетком XXI века карактеришу негативни показатељи демографског развитка. 
Већина насеља у општини се суочава са изузетно ниским нивоом рађања и ниским стопама 
наталитета, високим степеном смртности становништва, негативним салдом миграција, 
изузетно неповољном старосном структуром, смањењем броја становника и гашењем 
многих домаћинстава па чак и сеоских насеља. 
  

У првом делу рада обрађен је географски положај општине, и њених саставних 
делова, најзначајније физичко географске карактеристике, и дат је краћи преглед историје 
насељавања и развоја. У другом делу рада детаљно су обрађене демографске промене. 
Временски обухват за поједине категорије је различит, у зависности од доступности 
статистичких података. 
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2. Географски положај општине Димитровград 
 

Општина Димитровград, се простире на 481 km2, налази се на  43° 00′ 31" СГШ, 22° 
46′ 19" ИГД. Административно припада Пиротском округу чији источни и југоисточни део 
обухвата. Граничи се са општинама Пирот и Бабушница, док се источним делом граничи 
са Републиком Бугарском. Општински центар је Димитровград. Град Димитровград налази 
се на крајњем југоистоку Републике Србије, у горњем току реке Нишаве, на око 90км од 
Ниша и око 60км од Софије, главног града Републике Бугарске. Град, се налази на 463м 
надморске висине предпланинског дела планине Видлич и предпланинског северног 
побрђа Гребен планине. Околину Димитровграда чини брдско-планински предео издужен 
у правцу југозапад - североисток. Крупни облици рељефа простиру се управно на правац 
пружања територије. Територију чини део Горњег Понишавља, од кога, се у правцу 
североистока наставља Забрђе, Видлич и Горњи Висок. Југозападно од долине Нишаве 
доминира брдско-планинско земљиште познато као Бурел, Дерекул и Барје, које је на 
истоку ограничено долином реке Лукавице, на западу просечено клисуром Јерме. Источно 
и југоисточно Димитровградски крај ограничен је територијом Бугарске, на северу и 
северозападу су територије општина Пирот и Бабушница. У целини то је брдско-
планински крај кроз који је усечен део долине Нишаве, који је узан и кратак са правцем 
пружања југоисток-северозапад. Сам град је у средишту свог атара од 17,17 км². 
Димитровград је један од центара Бугарске националности у Србији. 

Кроз сам град пролазе две саобраћајнице међународног значаја-међународни 
аутопут (некада римски друм Виа милитарис) и железничка пруга Београд-Ниш-Софија. 
Преко њих функционише друмски и железнички саобраћај Европе са азијским 
континентом. На око 2 км источно од Димитровграда налази се гранични прелаз Градина. 
У близини града је и рудник лигнита Забрђе. На југозападу је туристички и лечилишни 
комплекс Звоначка бања са водом температуре 28 степени. 
 

 
 

Слика 1: Географски положај општине Димитровград 
Извор: www.google.com 
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3.Физичко-географске карактеристике 
 
3.1.Рељеф 
 

Крупнији облици рељефа простиру се управно на правац пружања територије. 
Правац простирања крупнијих морфолошких целина је југоисток-северозапад.Територију 
општине Димитровград чини део горњег понишавља, од кога се у правцу североистока 
настављају: Забрђе, Видлич и Горњи Висок. Југозападно од долине Нишаве доминира 
брдско-планинско земљиште: Бурел, Дерекул и Барје, које је на истоку ограничено 
долином реке Лукавице а на западу је просечено клисуром Јерме. У целини простор 
општине Димитровград је брдско-планински крај кроз који је усечен део долине Нишаве 
са правцем пружања југоисток-северозапад. Око 2\3 територије општине протеже се 
североисточно од Нишаве, 1\3 југозападно. Долина Нишаве чини мали део територије, због 
тога се површина општине може сматрати правим брдско-планинским крајем. 

Код Димитровграда алувијална раван Нишаве је на надморској висини од 446м, а 
широка је око 1км.Обе долинске стране стрмо се издижу из долинске равни. 
 
3.1.1 Природне целине 
 
3.1.1. a) Забрђе 
 

Забрђе је кречњачка зараван простире се северно и североисточно од долине 
Нишаве. На растојању око 3км од долине зараван достиже висину од 800м. Према Нишави 
одсеци заравни су стрми а у правцу Одоровачког поља на североистоку, терен се благо 
снижава. Највиши део Забрђа чини површ чија висина достиже 900 м. 

Одсеци Забрђа према долини Нишаве испресецани су мрежом сувих и кратких 
речних долина. У геолошкој грађи Забрђа има много мезозојских стена, међу којима 
доминирају кретацејски кречњаци. У главној орогеној фази читава серија седимената била 
је убрана у једну ширу антиклиналу. Каснијим тектонским покретима део тог простора 
спуштен је северно и јужно, а највиши делови антиклинале одржали су се као гребени 
Видлича. Северни спуштени део је горњи Висок, а на југозападу је Забрђе. Цвијић сматра 
да је главно набирање тог брдско-планинског предела обављено у олиго-миоцену. 

Нижи део Забрђа ипак није јединствена целина, њега чине гребени и ниже потолине 
између њих. Виши део гребена издиже се североисточно од долине Нишаве. Паралелно с 
њим се према североистоку протеже крашка депресија, најдубља око Радејне и Петрлаша. 
Према североистоку пружа се други низак и слабије изражен гребен,који дели поменуту 
депресију од знатно израженије и нешто дубље на североистоку. То је најнижи део забрђа 
познат као Одоровачко поље и долина Забрдске реке. Одоровачко поље је нагнуто од 
севера ка југу и од истока ка западу, а Забрдска река тече од северозапада ка југоистоку. 
Видлич се као зид издиже из Забрђа а просечен је долином  горњег тока Забрдске реке. 
Ниско Забрђе отворено је широко према југоистоку у правцу горњег тока Нишаве, који се 
налази на територији Бугарске. 

 
 

 
 



Природно – математички факултет Ниш 

7 

Одоровачко поље 
 

Највеће је крашко поље источне и југоисточне Србије. Дугачко је 7км,а широко 
4,5км. То је пространо и релативно равно поље које уоквирују нижи кречњачки гребени и 
Видлич. Нагнуто је у правцу јогозапада и југа. У том делу има и подземних крашких 
облика, који су стварани за време језерске фазе. Међу тим облицима су најпознатије 
Одоровачке пећине (Др Јован Петровић,Одоровачке пећине,Зборник радова Природно 
математичког факултета,Универзитет у Новом Саду 1971 стр.229). Дном поља отиче 
понорница - Одоровачка река. У овом пољу има типичних крашких облика, а нарочито 
пространих вртача и увала. Воде Одоровачког поља подземно избијају у долини Нишаве. 
Најнижи део поља - Блато и сада је повремено плављен. Стално је поплављено око 30 ха, 
па тај део називају и крашко блато (Ж.Мартиновић,Забрдски део Видлича,Пиротски 
зборник,Пирот 1979. год) 
 
3.1.1. б) Видлич 
 

Видлич као заостала антиклинала између Забрђа на југозападу и Горњег Висока на 
североистоку, представља баријеру између два поменута спуштена дела. То је стрм гребен 
правца пружања северозапад-југоисток. Планина Видлич представља континуирани појас 
дужине 13 км и различите ширине од 250 до 1.500 метара. Укупна површина је око 1.000 
ха. Око 750 ха заузимају пашњаци, а осталих 250 ха је под шумом. Кречњачки гребени 
Видлича састављени су претежно од мезозојских кречњака избушеним вртачама и 
избраздани шкрапама, увалама и сувим долиницама. Највиши гребени Видлича су голе 
кречњачке косе и стрме чуке и зупци. На Видличу само на блажим падинама има шуме,а 
доста је шумовита и стрмија североисточна страна. У односу на Забрдску страну, 
североисточни одсеци према Горњем Високу су доста стрми. Прелаз између стрмих одсека 
и долине Височице скоро и не постоји. Падине Видлича су и на тој страни испресецане 
пукотинама и дубоким јаругама које се према равни Височице завршавају сипарима и 
плавинама. 
 
3.1.1. в) Горњи Висок и Стара планина 
 

На територији општине Димитровград налази се јужна област западне Старе 
планине – Горњи Висок. Обухвата територију од 113,68 км² са осам села: Влковија, Горњи 
Криводол,  Доњи Криводол,  Изатовци,  Каменица,  Сенокос,  Бољевдол и Браћевци. 

Висок је потолина кроз коју се усекла долина Височице. Део ове територије 
припада општини Димитровград. Висока потолина која се протеже дуж долине Височице у 
основи је резултат тектонски предиспонираних целина, које су обликоване радом текућих 
вода. Горњи Висок или котлина Височице затворена је Видличем на југозападу и Старом 
планином на североистоку. У структури Старе планине има кристаластих шкриљаца 
палеозојске старости. Те су творевине убране и пробијене еруптивима. На том простору су 
посебно значајни и пермски црвени пешчари. Преко потолине између Видлича и Старе 
планине усецала се Височица и њене притоке. Десне притоке су усекле клисурасте долине, 
а између њих су заостала асиметрична узвишења јурске старости. То су кречњачке косе 
које се пружају праволинијски и лучно. Прве народ зове гламе а друге кукле(Гаврило 
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Видановић-Сазда,Висок-привредно-географска испитивања,географски институт Београд 
1955 год стр.8). 

Сматра се да су Висок и Видлич саставни делови Старе планине, али се од ње 
разликују по степену скрашћености. Најнижи део долине нагнут је од Старе планине према 
Видличу. Алувијална раван Височице релативно је уска, а речно корито је прибијено уз 
стрме одсеке Видлича. Димитровградској општини припада део долине од Бугарске 
границе на југоистоку, до сужења код села Славиња на северозападу. Општини 
Димитровград припада најужнији део ове целине од атара села Сенокос и Браћевци до 
врха Сребрне главе (1912м) и атара села Влковија. 
 
3.1.1. г) Југоисточно Понишавље 
 

Југоисточно Понишавље са Димитровградском котлином је релативно уска долина 
Нишаве између Забрђа на северу и Бурела на југу, на 470-500 м.н.в. површине 16,65 км2, 
пружа се правцем исток–запад око 10,5 км, ширина долине око 1-1,5 км. У средишту 
долине смештен је Димитровград, а долином пролази међународна железничка пруга и 
аутопут. У Овој долини је концентрисан највећи део становништва. У граду 
Димитровграду, приградским насељима и суседним селима живи више од 85 % 
становништва. 
 
3.1.1. д) Бурел 
 

Бурел представља разуђен брдски простор са маркантном вододелницом доњег 
слива реке Јерме и Лукавачке реке. Развође је висине око 900 м.н.в., док су околни врхови 
преко 1.000 м. Овом вододелницом планирана је изградња савременог пута од 
Димитровграда до новог граничног прелаза у Петачинцима. Правцем север-југ овај 
простор има око 12 км, правцем исток-запад око 13 км. Укупна површина ове целине 
износи око 156 км2. Највиши део овог простора је планина Гребен са висином од 1338 
м.н.в. Са источне стране брдско-планински предео – Бурел ограничен је долином 
Луковске, односно Габерске реке, јер се тако назива горњи ток. У односу на долину Јерме, 
долина Луковске реке је питомија. Њен рељеф је представљен уском алувијалном равни, 
али су долинске стране блаже и обрасле шумом. Од села Доње Невље до Сливнице поред 
реке води државна граница. 
 
3.1.1. ђ) Долина реке Јерме / Дерекул 
 

Долина реке Јерме је специјални резерват природе, представља врло уску долину 
уклештену између стрмих падина околних планина. Котлине овог краја предиспониране су 
тектонским покретима,оне су биле повезане отокама које су у језерској и постјезерској 
фази усецале клисуре,па је тако настала клисура Јерме, која је усечена кроз једну широку 
кречњачку зону. Највеће планине у тој кречњачкој зони су Влашка на западу и Гребен на 
истоку. Површина ове предеоне целине је око 68 км². Јерма извире на територији Србије 
источно од Власине. Тече према истоку и на територији Бугарске пресеца Знепоље, код 
села Петачинца поново улази у нашу земљу. Од 72 км колико јој износи укупна дужина 
кроз проучавани крај тече око 20 км. (Мр Стеван Станковић,Мр Томислав Младеновић, 
Јерма, Пиротски зборник бр 3, 1971год, стр.183) На целом току долина је уска али се прави 
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клисурасти део налази између села Одоровца и Власи, то је Влашка клисура. Ширина 
клисуре у суженим деловима креће се око 10м. Корито је продубљено џиновским лонцима 
и засуто блоковима. Са запада у рејону села Трнски Одоровци у Јерму се улива 
Кусовранска река која тече кроз изузетну, стрмим планинским одсецима прикљештену, 
више јаругу него долину.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Слика 2: Природне целине општине Димитровград 
Извор: www.google.com 

 
3. 2. Климатска обележја 

 
Околина Димитровграда представља део најисточнијег и најконтиненталнијег 

простора Србије. Ту континенталност проузрокује велика удаљеност од Јадранског мора и 
Атлантског океана на једној и отворености утицају континенталних ваздушних маса са 
севера на другој страни. У овиру те изразито континенталне територије овај простор 
припада Старо-планинском рејону, који се у термичком погледу разликује од осталих 
целина.(Томислав Ракићевић,Климатске карактеристике источне Србије,географски 
институт “Jован Цвијић“ зборник радова,књига 28,Београд 1976год стр.49).Климатска 
обележја условљена су и надморском висином. 

Облици рељефа и висина утицали су на формирање климатских прилика 
проучаваног простора, иако он по географској ширини припада зони умерено 
континенталне климе. Од релативно ниске долине Нишаве до брдско-планинске околине 
има великих разлика у климатском погледу. То је на терену познато, али се не може 
илустровати подацима, јер метеоролошка станица постоји само у Дмитровграду. 
Проучавани крај припада горњем Понишављу у коме су температуре на западу више у 
односу на источни део. У Понишављу температуре опадају од запада према истоку. 
Метеоролошка станица у Димитровграду је једна од најстаријих у нашој земљи, основана 
је далеке 1926. године и од тада се непрекидно прате климатски услови.   
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3.2.1. Температура ваздуха 
 

Територија општине припада Горњем Понишављу чије су температуре на западу 
више у односу на њен источни део. У посматраном периоду средња минимална 
температура ваздуха у јануару је до -4,8°С, док је средња минимална температура априла 
4,3°С, а новембра 1,2°С. У брдско-планинским пределима температуре су још ниже. 
Топлији период започиње нагло априла, а завршава се брзо почетком октобра месеца. 
Најтоплији месеци су јул и август, чије су температуре приближно уједначене (19,3°С и 
19°С). Дневне температуре тих месеци су знатно више, али су ноћи јако свеже, те средње 
температуре нису високе. Током вечери са околних брда спуштају се расхлађене ваздушне 
масе, те жарке дане смењују прохладне ноћи. У долини Нишаве у просеку има 30 тропских 
дана током лета, док је северно од Видлича само 10. Апсолутне минималне температуре 
општине Димитровград су веома ниске. Најниже су у јануару(-29,3°С) и фебруару(-
22,3°С).  

Негативних температура нема само у јуну, јулу и августу месецу. Ниске 
температуре током 9 месеци годишње скраћују вегетациони период биљкама осетљивим 
на хладноћу. Апсолутне максималне температуре jављају се у току лета и то јуна, јула или 
августа месеца. Апсолутни максимум за наведени период 39,3°С јавља се јула месеца, док 
је највећа измерена температура од 42°С забележена августа месеца.   

 
Табела 1: Средње месечне тeмпературе ваздуха у Димитровграду (1965.-2005.год) 

Извор: РХМЗ, хидрометеоролшка станица у димитровграду 
 
 

Температура ваздуха (°с) 

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

Средња 
Макс. 2,9 5,7 10,8 16,5 21,3 24,3 26,7 26,9 23,5 17,6 10,5 4,6 15,9 

Средња 
Мин. -4,8 -2,8 0,1 4,3 8,5 11,5 12,6 12,4 9,4 5,1 1,2 -2,6 4,6 

Норм. 
вредност -1,3 0,9 4,9 10,0 14,6 17,5 19,3 19,0 15,4 10,4 5,2 0,7 9,7 

Апсолут. 
Макс. 17,8 23,0 26,8 31,4 33,4 37,8 39,3 37,4 35,4 32,7 25,8 20,0 39,3 

Апсолут. 
Мин. 

-
29,3 

-
22,3 

-
16,8 -5,5 -2,3 1,5 4,5 2,4 -3,5 -7,9 -17,0 -18,0 -29,3 

Ср.б. 
мразних 

Дана 
25,5 19,3 14,2 3,2 0,2 0,0 0,0 0,0 0,3 4,0 11,4 20,9 99,0 

Ср.б. 
тропских 

дана 
0,0 0,0 0,0 0,1 0,7 2,4 7,2 8,7 2,3 0,1 0,0 0,0 21,5 
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Графикон 1: Графички приказ средње максималне, минималне и нормалне вредности 
температуре ваздуха током године на територији општине Димитровград 

 

  
Извор:Стратегија одрживог развоја општине Димитровград.април 2010 

 
 
Графикон  2: Графички приказ апсолутног максимума и минимума температуре ваздуха 

и средњи број мразних и тропских дана током године на територији општине 
Димитровград 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Извор:Стратегија одрживог развоја општине Димитровград.април 2010 
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 3.2.2Релативна влажност ваздуха 
 

Табела 2: Релативна влажност ваздуха (1965-2005) 
 

М
ес

ец
и 

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

П
ро

се
чн

а 
вл

аж
но

ст
 

79,4 76,5 69,9 65,9 69,0 70,8 66,7 65,9 69,2 72,4 78,5 81,5 72,1 

 
Средње месечне вредности релативне влажности ваздуха у наведеном периоду крећу се од 
65,9% до 81,5%. Највећа влажност је у зимском периоду због ниских температура ваздуха, 
а најмања у августу и априлу. Повећање релативне влаге у мају и јуну месецу настаје због 
обилнијих падавина.   
 
 

3.3.3 Облачност и инсолација 
 

Табела 3: Облачност и инсолација(1965-2005) 
 

 
Извор: РХМЗ,хидрометеоролшка станица у Димитровграду 

 

Трајање сијања сунца(часови) 

ме
се

ц 

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

П
ро

се
чн

а 
ин

со
ла

ци
ја

 

76,2 92,9 137,0 170,8 225,2 251,3 302,6 287,5 226,9 173,
4 97,5 63,0 2104,3 

Бр
.в

ед
ри

х 
да

на
 

3,0 2,7 4,5 4,0 4,3 5,3 10,5 12,6 10,8 8,4 4,0 2,3 72,4 

Бр
. 

об
ла

чн
их

 
да

на
 

14,8 12,3 12,0 9,5 7,0 4,9 3,0 3,1 3,7 7,1 11,1 15,4 103,9 
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Графикон 3: Графички приказ ведрих и облачних дана током године на територији 
општине Димитровград 

 
 
 

Највећи број облачних дана је у децембру (15,4), затим у јануару (14,8) и фебруару 
(12,3). Најмање облачних дана има у јулу (3,0), августу (3,1) и септембру (3,7). Највећи бр. 
сати сијања сунца током године је у јулу (302,6) и август у (287,5), а најмањи у децембру 
(63,0) и јануару (76,2). Ако за поређење осунчаности општине Димитровград узмемо 
просечну осунчаност Медитеранских земаља јула месеца (преко 350 часова), онда нашу 
општину можемо оценити као добро осунчану и повољну за развој летњих туристичких 
активности. Мали број дана са маглом просечно je 10,8 дана.  
 
 
 
3.3.4 Ветрови 
 

Табела  4: Правци дувања ветрова (1965.-2005.год) 
 

Ветрови N 
N
N
E 

N
E 

E 
NE E E 

SE SE S 
SE S 

S 
S
W 

S
W 

W 
S
W 

W 
W 
N
W 

N
W 

N 
N
W 

Честине 6 4 10 39 118 89 117 18 6 3 8 27 68 122 107 23 

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

 
Извор: www.hidmet.gov.rs -  Републички хидрометеролошки завод,Београд 

 
Изразито доминирају ветрови из југоисточног, источног и североисточног правца, 

док ветрови са запада дувају углавном само јула и августа месеца.  
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3.3.5 Падавине 
 
Графикон 4: Приказ падавина и појава (број дана са снегом, снежним покривачем, маглом 

и градом) током године на територији општине Димитровград(Републички 
хидрометеоролошки завод Србије) 

 

 
 

Извор:(Републички хидрометеоролошки завод Србије) 
 
 

Главни максимуми падавина су у мају (74,9мм) и јуну (87,1мм). То су уједно и 
најкишовитији месеци на том подручју. Главни минимум падавина је септембра (38,9мм) и 
октобра (39,1мм). Током лета кише су краткотрајне, након чега брзо опет огреје сунце, а 
ретка су она лета у којима сваког другог или трећег дана падне киша. Сува и топла лета 
јесу главне карактеристике климе Димитровграда.  
 

Први снег падне углавном у брдско-планинском делу и то новембра месеца. 
Последњи снежни дани у Димитровграду су у марту, а у брдско-планинском крају априлу 
или мају месецу. У вишим крајевима снег се дуже задржава и веће је дебљине снежни 
покривач. Снежни покривач се најдуже задржи децембра (12,9 дана) и јануара (18,2 дана). 
Ниске температуре ваздуха на Старој планини задржавају снег у априлу, мају и октобру 
месецу.  
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Табела 5: Падавине (1965-2005) 
 

Падавине(мм) 

Месец јан феб мар апр мај јун јул авг сеп окт нов дец год 

Ср. 
месечна 

сума 
42.2 40.5 46.5 51.1 74.9 87.1 60.7 44.1 38.9 39.1 61.4 49.0 635.5 

Макс. 
дневна 
сума 

40.8 47.9 40.8 46.4 41.5 44.8 91.8 39.3 36.8 49.1 33.9 38.4 91.8 

Ср.бр. 
дана 

>=0.1мм 
13.6 12.5 12.6 13.1 13.7 14.1 9.7 8.2 7.5 8.0 11.0 13.8 137.8 

Ср.бр. 
дана 

>=10.0м
м 

0.9 0.8 1.3 1.2 2.5 2.9 1.8 1.4 1.4 1.2 2.1 1.2 18.7 

 
 
 

Табела 6: Појаве (1965-2005) 
 

Појаве(број дана) 
Месец 

ја
н 

фе
б 

ма
р 

ап
р 

ма
ј 

ју
н 

ју
л 

ав
г 

се
п 

ок
т 

но
в 

де
ц 

го
д 

Снег 10.9 9.3 7.1 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 3.5 8.8 40.9 

Снежни 
покривач 

18.2 12.6 6.3 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 4.9 12.9 55.4 

Магла 1.1 0.5 0.3 0.3 1.0 0.8 0.9 0.7 1.1 1.4 1.2 1.5 10.8 

Град 0.0 0.0 0.0 0.3 0.7 0.6 0.2 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 2.1 
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3.4. Хидрографски објекти 
 

Стање хидрографских објеката условљено је многим факторима, међу којима се 
посебно издвајају геолошки састав, тектонска активност, језерске фазе као и климатске 
прилике. 

На територији општине Димитровград има и кречњачких терена који чине део 
краса карпатско-балканских планина Србије. 
Најзначајнија река овог краја је Нишава, тачније њен горњи ток који припада   овој 
општини (из разговора са локалним становништвом закључио сам да већина користи назив 
река Гинска за горњи ток Нишаве). По значају се истиче и Височица чији горњи ток 
припада овом простору. Требамо споменути и Забрдску реку која је кратка али важна за 
овај простор. Има и крашких врела и извора,како сталних тако и повремених. 
 
 
3.4.1. Река Нишава 
 

Нишава са дужином од 218 км најдужа је притока Јужне Мораве. Нишава извире у 
Бугарској испод врха Ком на Старој планини. Пролазећи 151 км углавном према западу, 
Нишава пролази кроз Димитровград, Пирот, Белу Паланку, Нишку Бању и кроз Ниш. Око 
10 км после Ниша улива се у Јужну Мораву. Нишава тече врло кратко кроз територију 
Димитровграда, тече са западних страна планине Кознице која се налази североисточно од 
Димитровграда на територији Бугарске. На територију наше земље са истока улази јужно 
од села Бачева. Од границе до Димитровграда Нишава протиче кроз мање проширење које 
представља једно од најплоднијих делова ове општине. Алувијална раван је овде 
местимично широка и до 1 км и за време високих вода река се излива. Проширени део 
долине се код Димитровграда завршава се сужењем широким стотину метара, најужи део 
је у близини данашњег центра града. У суженом делу кроз град Нишава је регулисана, а 
низводно од града Нишава тече опет широм долином где се спаја са Јермом. Од извора до 
ушћа Јерме у народу овог краја река је позната као Гинска. Нишава данас није пловна река. 
Притоке Нишаве крај Димитровграда су левообалне: Габерска (Лукавачка) река, Жељушки 
поток, Гоиндолска река, Габерска. Десне притоке нема осим четири извора: Врело 
(Строшена чешма), код Богатице, Гоиндолска затока и врело у подножју Гоиндолског 
калеа. Долина Нишаве је део 
природног пута који је од 
античких времена повезивао 
Европу и Азију пут још 
прати долине река Велике 
Мораве и Марице.  
 
 
 
 
 
 
 

Слика 3: Река Нишава у  Димитровграду 
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3.4.2. Река Височица  
 

Височица извире на југоисточној страни Старе планине на Бугарској територији. 
Њен главни изворишни крак је Брлска река која извире на 1700м.н.в. Водоток Височице се 
формира од неколико врела која образују потоке (укључујући и Брлску реку), ти потоци се 
низводно сливају и чине Комштичку реку која на територији Србије улази 2км југоисточно 
од села Доњи Криводол. Од границе тече ка северозападу кроз Горњи Висок и ту је њена 
долина нешто проширена. Поред села Височка Ржана уливањем Јеловичке реке носи име 
Височица. То је права, брза планинска река са бистром водом. Лево од реке је кречњачки 
Видлич а десно Стара планина. Са стрмих страна Видлича, Височица не прима ниједну 
већу притоку. Са Видлича дотичу само воде мањих крашких врела, која се јављају у 
подножју планине. Главне и водом богатије притоке Височица добија са десне стране тј са 
Старе планине. Веће реке су: Криводолштица и Каменичка река. Височица при високим 
водама плави део алувијалне равни чија ширина достиже и до 1км. Височицу карактерише 
брзо отицање воде што је последица геолошког састава терена, нагиба сливног подручја, 
оголићеност терена и већа количина падавина. Стрме долинске стране и специфичан 
геолошки састав на њима условио је једну ретку и катастрофалну појаву у долини 
Височице низводно од проучаваног простора. Са десне долинске стране се 1963.год 
појавило велико клизиште које је преградили реку, земљана брана је била висока око 35м. 
На височици је затим изграђена вештачка брана и тако је настало Завојско језеро. 
 

Слика  4: Река Височица 
Извор: http://www.tt-group.net 

 
 

http://www.tt-group.net/
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3.4.3. Забрдска река 
 

Забрдска река тече преко источног дела Смиловачког поља, на ободу овог поља су 
кречњаци а по дну вододржљиве стене. Дном поља тече Забрдска река од Смиловца на 
северозападу у правцу Бугарске границе на југоистоку. Река настаје од крашког врела у 
подгорини Видлича, североисточно од села Смиловца. Река је усекла корито у најнижем 
делу поља који је састављен од вододржљивих стена, али и поред тога њом не отиче 
велика количина воде. Забрдска река се у близини границе на Бугарској страни улива у 
Нишаву односно Гинску реку како је тамо зову. Поред мањих извора и врела у долини ове 
реке има и значајнихих међу којима се истичу Мазгошко и Мојинско. Од Мазгошког врела 
вода отиче према југу и кроз истоимено село формира Мазгошку реку која се улива са леве 
стране у Забрдску реку у близини границе. 
 
3.4.4. Габерска (Лукавачка) река  
 

Габерска (Лукавачка) река је највећа притока Нишаве на подручју општине 
Димитровград. Габерска река има више притока са релативно малим количинама 
просечног годишњег протока. Габерска река протиче равницом коју је својим 
меандрирањем формирала у алувијални нанос. Њена долина је уска, а долинске стране су 
благе, вододржљиве, ниске и пошумљене. Поред реке нема насеља осим засеока Доња 
Невља. У доњем току река скреће ка северозападу и у Нишаву се улива узводно од 
Димитровграда. Једним делом Габерске реке је повучена и државна граница. 

 
Слика  5: Габерска река у селу Доња Невља 

Извор www.google.rs 
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3.4.5. Река Јерма 
 

Јерма извире источно од Власине и њен изворишни крак чини Вучја река. Јерма 
прелази код села Стрезимировци у Знепоље и преко Бугарске територије тече на дужини 
од 27 км. Од поновног уласка на територију Србије, Јерма је углавном оријентисана према 
северу. На овом делу тока корито Јерме је у проширењима широко, а у клисури врло уско. 
Вода врло брзо отиче кроз шири шљунковити део корита, а још брже кроз уску клисуру, 
где се пробија поред огромних блокова. У време топљења снега и јаких киша водостај на 
реци је у знатном порасту. Јерма има велики значај због тога што се до насеља у њеном 
сливном подручју може стићи само клисуром Јерме и долином Погановске реке. Лево од 
Јерме општини Димитровград припада слив Кусовранске реке у виду уске зоне.У 
изворишном краку Кусовранске реке се налази истоимено село. На Јерми се по лепоти 
истиче пре свега Влашка клисура између села Власи и Одоровца. Јерма која је највећа 
притока Нишаве улива се у њу низводно од Димитровграда. Притоке Јерме су левообална 
Кусовранска река и деснообална Погановска река као и многобројни мањи потоци. 
Дужина реке је 65,5 км од тога 25 км протиче кроз територију Републике Бугарске.  

Слика. 6:  Кањон реке Јерме код села Власи 
Извор www.jugoistocnasrbija.rs 

 
 
 
 
 
 

http://www.jugoistocnasrbija.rs/
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Графикон 5: Средњи годишњи водостај (цм) на рекама Нишава, Габерска, Јерма и 
Височица на мерним станицама на територији општине Димитровград у периоду 2004 – 

2008 година. 

 
Графикон 6: Средњи годишњи проток (м³/с) на рекама Нишава, Габерска, Јерма и 

Височица на мерним станицама на територији општине Димитровград у периоду 2004 – 
2008 година 

 
Графикон 7:Средња годишња температура (ºС) на рекама Нишава, Габерска, Јерма и 
Височица на мерним станицама на територији општини Димитровград у периоду од 

2004.-2008. године 

 

Извор: Стратегија одрживог развоја општине Димитровград-април 2010. 
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3.4.6. Сават I и II 
 

На подручју Забрђа налазе се језера Сават I и Сават II koja су вештачке акумулације 
направљене у крашкој Одоровачко-Смиловској котлини (на око 700 м надморске висине) у 
близини села Смиловци, па су познатија као Смиловска језера. Од Димитровграда су 
удаљена око 12 км северно и до њих води асфалтни пут. Направљена су у циљу 
мелиорације поменутог крашког поља, односно одводњавања у пролеће и наводњавања у 
лето и јесен. Површина Савата I је око 5,3 ха, са акумулацијом од 83.000 м3 воде и 
највећом дубином од 6 м, а површина Савата II је око 22 ха, са акумулацијом од 420.000 м3 
воде и највећом дубином од 6 м.   

 
Слика  7: Смиловска језера (сликано са Видлича) 

Извор: Стојановић Александар 2012 год 
3.4.7. Врела и понорнице 
 
             Због распрострањења кречњачких површина у овом крају су бројна врела а 
местимично има и појаве понорница. Треба споменути врело код села Протопопинци, које 
је веома издашно, из њега избија око 100л воде у секунди. По подземним водама посебно 
се истиче Одоровачко поље. Настало је на Тепешкој крашкој површи и по хидрографији 
има све одлике крашког поља. Овим крашким пољем тече истоимена  понорница, која 
настаје од више потока који се хране водом од извора у подножју Видлича. Одоровачка 
река је кратка и лети водом сиромашна река, која тече према југозападу. Пад реке је мали и 
зато река доста меандрира и има плитко корито.Вода се већим делом губи у отвору 
Одоровачке (Петрлашке) пећине. При великим водама плави се јужни део поља јер 
пећински отвор не може одједном да прими воду која му притиче. Тако настаје и мало 
језеро које може да се одржи и до 40 дана. Мање површине поља забарене су и током лета. 
Воде Одоровачког поља хране врело у селу Градишту у долини Нишаве. Обод 
Одоровачког поља је безводан, док је дно поља влажно, повремено плављено а местимице 
и током целе године мочварно. Осим у најнижем делу забрђа, сталних и повремених 
извора има и по ободу. Повремени извори се јављају углавном у пролоће приликом 
топљења снега и после јаких киша, у вртачама се у то доба обрзују баре.У крашким 
депресијама Радејне и Петрлаша има извора и то је био разлог да се људи населе на том 
простору. У југоисточном делу Забрђа код саме границе са Бугарском избија познато врело 
Србин чесма. Око овог врела нема сталног насеља али је оно познато по квалитетној води 
и великој издашности. 
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4. Биогеографске карактеристике 
 
               На простору општине Димитровград у прошлости биљни покривач био је 
представљен великим комплексима шума. Овде су, као и у целом Понишављу, шуме 
крчене због ширења насеља и претварања у обрадиве површине. Како је број становника 
растао тако је шуме било све мање. Поред Нишаве пружа се испрекидани појас врба, а 
раван је углавном под културама. У алувијалним равнима има местимично по које 
усамљено дрво или мањи шумарци на необрађеним површинама и међама. Јужно од 
долине Нишаве има више шума, док се на кречњачком Забрђу смењују шумарци, 
пашњаци, утрине њиве и голети. Падине Видлича су углавном под младом шумом, која је 
виша и гушћа по гребенима и североисточним падинама. Долина Височице је углавном 
обрађена а прави биљни природни покривач се простире на падинама Старе планине. Као 
последица крчења шума у долинама су стваране обрадиве површине, а на планинским 
врховима са јачим нагибима после спирања продуктивног тла појављивале су се голети. На 
топлијим и оцедитијим планинским странама има храста, цера, јасена и јавора, а на 
осојним странама су између осталих буква и граб. У Димитровградској општини у просеку 
на сваки км² површине има 36,2 ха шуме. 
 
 

Слика 8: Биљни покривач Видлича 
Извор: Александар Стојановић 2012. год. 

 
 
 



Природно – математички факултет Ниш 

23 

 
5. Најстарији трагови насељености 

 
               Насељавање становништва у општини Димитровград је тесно повезано са 
историјским збивањима у прошлости. Најважнији пут Балканског полуострва води 
Моравско-вардарском удолином, у Нишу се одваја крак од те саобраћајнице према 
југоистоку долином Нишаве, а од ње долином Искра и Марице иде ка Малој Азији. 
Завршна тачка ове саобрћајнице је Цариград. Због његовог политичког и културног значаја 
овај је пут био један од главних на Балканском полуострву још од римског и византијског 
доба па до наших дана, то је и условило рану насељеност овог простора. 
          
              Становништво у прошлости није увек било настањено у близини овог значајног 
пута. У предримско доба становништво је углавном насељавало више крајеве. Трагови 
првих насеља датирају још из доба енеолита (3300-2200 год п.н.е), прелазног периода из 
каменог у метално доба. Постоје бројни археолошки налази из тог доба као што су камене 
и бакарне секире, керамичке посуде и култни предмети. У бронзаном и гвозденом добу 
(2200 год п.н.е-1 века н.е) такође је било насеља што се може закључити на основу 
археолошких налаза металних секира, стрелица и бронзаног накита. Некада су се у овим 
крајевима простирале велике шуме препуне дивљачи што је посебно привлачило сточарска 
племена. У 3 веку п.н.е до ових крајева стижу и келти са којима се затечено становништво 
сукобовљавало али и мешало. У Понишављу су живела, пре доласка Римљана, трачка и 
келтска племена. Римљани су на ове просторе дошли почетком нове ере и од тада долина 
Нишаве улази у историју као део пута Via Militaris, који је грађен у другом веку наше ере. 
Римљани су на освојеним територијама насељавали своје људе. Поред пута су на 
растојању од приближно једнодневног пешачења ницала насеља. Из тог периода помињу 
се следећа насеља: Redices (данашње насеље Просек код Сишева), Ulmo (село Островица), 
Remesiana (Бела Паланка), Latina (село Теловац или Црноклиште), Turres(Пирот), Translitus 
(село Суково или Димитровград). На месту данашњег Димитровграда или у његовој 
близини још у римско доба постојало је стално насеље. Овај простор је био насљен и у 
доба Византије. У том периоду проблеме Византији су стварали Авари и Словени који су 
се нагло почели ширити по Балканском полуострву. Од 582.год Словени се интезивно 
насељавају. Византија је од тада Балканско полуострво дефинитивно препустила 
Словенима, који су населили и проучавани крај. Од 680 године се на истоку између Дунава 
и планине Балкан појављују Бугари. 
 
               За време Српске средњовековне државе ситуација дуж Цариградског друма се 
мењала. Све до Маричке битке 1371 године овај друм је имао трговачки значај, а од тада 
он добија нову стратешку функцију. Тим путем су углавном надирали Турци за време 
освајања Балканског полуострва. Већ 1375.године Турци су стигли у долину Нишаве, а 
дефинитивно су покорили проучавани крај 1433.године. Године 1447. године се поред 
осталих помиње и нахија Висок. У суженом делу долине Нишаве на простору данашњег 
Димитровграда постојала је станица позната као Царски бунар у којој је Сулејман 
Величанствени путујући долином Нишаве у правцу северозапада преноћио 1521. године. 
За време владавине Турака, српско становништво је углавном бежало из равнице према 
планинама. После неколико стотина година робовања под Турцима проучавани крај је 
ослободила Српска војска а одлуком Берлинског конгреса ( јул 1878 ) он је припојен 
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Бугарској. Граница је повучена правцем :”од планине Стол скреће према истоку,силази 
гребеном на реку Суково(Гинска) један километар ниже од суковског моста близу села 
Жељуше и даље косом на највишу тачку пута, западно пролази између села Дојкинци и 
Сенокоса и избија на планину Радочину.(Драгољуб Раденковић,Пирот на Берлинском 
конгресу,Пиротски зборник 8,1979 год,стр 35)  Период после ослобођења од Турака познат 
је као време интензивних пресељавања и то из планинских крајева у речну долину 
Нишаве. Дотадашње Турско становништво које је живело у Цариброду иселило се за 
Турску, а уместо њих се досељавало становништво из околине и нарочито са истока, јер је 
простор западно од проучаваног простора био одвојен тадашњом државном границом што 
је онемогућавало масовна пресељавања. Околина тадашњег Цариброда налазила се у 
саставу Бугарске све до 6. новембра 1920 године, када је спроведена одлука Версајском 
мира од јуна 1919 године. Том одлуком је одређено да Цариброд са околином припадне 
краљевини Југославији. Околина Цариброда после првог светског рата улази у састав 
новоосноване Краљевине Југославије, а граница је на истоку повучена између Цариброда и 
Драгомана. Цариброд  20. фебруара 1950 године добија ново име Димитровград (по Георги 
Димитрову). 
 
 

 
Слика 9: Слика старог Димитровграда 

Извор:www.google.com 
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6. Број становника и територијални размештај становништва 
 
               Број становника у основи представља скуп људи који живи и ради на једном 
одређеном простору и који се током времена мења у квантитативном смислу. Ова 
демографска категорија првенствено посматра промене у укупном броју становника на 
одређеној територији или насељу у одређеном временском периоду. Размештај 
становништва приказује степен концентрације и дисперзије становништва на одређеном 
простору. Као основни показатељ интензитета насељености користи се густина 
насељености, која представља количник између броја становника и површине територије 
на којој то становништво живи. (Др Саша Кицошев, Др Петар Голубовић, геодемографија, 
Ниш 2004) 
 
              Демографска ситуација у Димитровграду и околини непрестано се мењала, из 
једног историјског периода у други, носећи увек у себи одговарајућа политичка, 
социолошка, етнографска, антропогеографска, економска и друга антропогена својства 
конкретне друштвене епохе. 
            На основу званичних пописа и процена појединих аутора, кретање укупног 
становништва југоисточне Србије до Другог светског рата може се пратити од 1879. 
године када је извршен први попис становништва у крајевима који су ослобођени од 
Турака.  
 

Табела 7: Кретање броја становника у југоисточној Србији 
Југоисточна Србија 

Година Свега Нишавски 
округ1* 

Топлички 
окруН 

Пиротски 
округ 

Јабланички 
округ 

Пчињски 
округ 

Број становника 
 

1880 442.880 129.920 38.740 88.760 74.210 111.250 
1890 584.326 171.550 73.781 100.740 109.809 128.446 
1900 681.772 196.690 92.043 114.560 130.859 147.620 
1910 791.344 219.355 111.153 132.658 161.505 166.673 
1920 751.039 209.023 107.915 131.698 150.170 152.233 
1930 887.847 250.400 130.100 150.000 182.647 174.700 
1940 1.061.687 280.515 165.400 180.623 225.729 209.420 

Апсолутни пораст 
1880-1910 348.464 89.435 72.413 43.898 87.295 55.423 
1910-1920 -40.305 -10.332 -3.238 -960 -11.335 -14.440 
1920-1940 310.648 71.492 57.485 48.925 75.559 57.187 

1880-1940 618.807 150.595 126.660 91.863 
 151.519 98.170 

Стопа раста (у%) 
 

1880-1910 1,95 1,76 3,58 1,35 2,63 1,36 
1910-1920 -0,52 -0,48 -0,30 -0,07 -0,73 -0,90 
1920-1940 1,75 0,99 2,16 1,59 2,06 1,16 

1880-1940 1,47 1,29 2,45 1,19 1,87 1,06 

Извор: Војислав Крстић 
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              У целини гледано ови подаци указују да се ради о периоду интензивног 
демографског раста. Број становника југоисточне Србије је повећан 2,4 пута по годишњој 
стопи раста од 1,47%. Пиротски округ, као и југоисточна Србија у целини, бележи 
константан пораст становника у овом периоду. Пораст једино није забележен у периоду од 
1910-1920. год, то је био период ратова (Балкански ратови,Први светски рат) у којем је 
забележен пад укупног броја становника као последица ратних губитака, смањеног обима 
рађања и присилних миграција. 
 

Табела  8: Упоредни преглед броја становника у периоду 1948-2011 
  

Извор:Коначни резултати пописа становништва (Попис становништва,домаћинства и 
станова у 2011год књига 9 Републички завод за статистику Београд 2012 год) 
 
            У периоду од 1948-2011 године Пиротски округ у целини а нарочито општина 
Димитровград бележи константни пад укупног броја становника. Демографски пораст 
урбаног становништва у периоду од 1953-1991. године резултат је природног и механичког 
прираштаја, а нарочито механичког прилива. Најинтензивнији пораст урбаног 
становништва био је у периоду 1961-1981.године, када је Димитровград просечно 
годишње добијао 339 нових житеља. Разлог оваквог пораста урбаног становништва је пре 
свега индустрализација Димитровграда. Након 1981. године урбано становништво улази у 
мирнију фазу свог демографског пораста који траје све до 1991. године. Од 1991. године и 
сам град Димитровград бележи пад укупног броја становника и то просечно годишње за 
39.6 становника, што је резултат нижег природног прираштаја али пре свега миграције 

 1948 1953 1961 1971 1981 1991 2002 2011 

Пораст-
смањење     

1948-
2011 

Бр
ој

 

У
 %

 

Пиротски 
округ 160.285 157.360 145.789 136.008 127.427 116.926 106.815 95.123 
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5.
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2 

-4
0.

6 

Општина 
Димитровград 23.063 22.082 18.418 16.365 15.158 13.488 11.893 10.562 
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-5
4.

2 

Град 
Димитровград 2.944 2.891 3.665 5.448 7.055 7.276 7.040 6.484 

3.
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Сеоска насеља 
општине 

Димитровград 
20.119 19.191 14.753 10.917 8.103 6.212 4.853 4.078 
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становништва ка већим урбаним срединама. Док се становништво у граду у периоду до 
1991. године повећавало из године у годину, дотле је број становника у сеоским насељима 
опадао. Пад броја становника у сеоским насељима је био константан од 1948-2011. године. 
У 43 села општине Димитровград становништво се од 1948-2011. године смањило за скоро 
80% (са 20 119 на 4 078). Период од 1948-1981. године је познат по масовном пресељавању 
сеоског становништва у градове. 
 
 

Табела 9: Пораст опадање укупног становништва 1948- 2011. године у општини Димитровград 
 

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

-981 -3 664 -2 053 -1 207 -1 670 -1 595 -1 331 -12 501 

Извор: Израчунато на основу табеле 8 
 
              У целокупном посматраном периоду од 1948-2011. године, бележи се пад укупног 
броја становника. Највећи пад становника је забележен у међупописном периоду од 1953-
1961. године, тада је становништво општине Димитровград смањено за 3 664 становника. 
Најмањи пад броја становника је у периоду од 1948-1953. године (-981). 
              У целокупном периоду је забележен пад броја становника за 12 501 лице. Разлог 
константног опадања броја становника је у томе што се на територији ове општине 
становништво континуирано исељавало почевши од завршетка другог светског рата, па је 
број становника од пописа до пописа бивао све мањи. Смањење становника на целокупној 
територији општине није било пропорционално, док се број становника у селима нагло 
смањивао дотле се у околини Димитровграда и у самом граду број становника повећавао. 
 

Графикон 8: Промене броја становника у општини Димитровград у другој половини 
20.века и на почетку 21.века 
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Табела 10: Пораст/опадање укупног становништва 1948-2011. године, просечно годишње 
 

 1948-
1953 

1953-
1961 

1961-
1971 

1971-
1981 

1981-
1991 

1991-
2002 

2002-
2011 

1948-
2011 

Пиротски округ -585 -1 446 -979 -858 -1 050 -919 -1 299 -1 034 
Општина 

Димитровград -196 -458 -205 -120 -167 -145 -148 -195 

Град 
Димитровград -10 97 178 161 22 -24 -62 55 

Сеоска насеља 
општине 

Димитровград 
-186 -555 -384 -281 -189 -123 -86 -250 

 
Извор: Израчунато на основу табеле 8 

 
         Највећи просечни годишњи пад становништва забележем је у периоду од 1953-1961. 
године како у општини Димитровград (-458) тако и у целом Пиротском округу (-1 446), 
једино је сам град имао позитиван просечни пораст становништва. Од 1991. године и град 
Димитровград бележи просечни годишњи пад броја становника. 
 

 
Табела 11: Учешће руралне и урбане популације у укупном становништву општине 

Димитровград од 1948-2011. Године 
 

Категорија 
популације 

Проценат 
1948 1953 1961 1971 1981 1991 2002 2011 

Урбана 12,7% 13,1% 19,9% 33,3% 46,5% 53,9% 59,2% 61,4% 
Рурална 87,3% 86,9% 80,1% 66.7% 53,5% 46,1% 40,8% 38,6% 

 
Извор: Израчунато на основу табеле 8 

 
Графикон 9: Промене односа урбане и руралне популације у општини Димитровград 
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    Ове тенденције у кретању и размештају становништва Димитровграда са једне и његове 
брдско-планинске околине са друге, указују на то да је неопходно планско регулисање и 
усмеравање регионалног развитка, јер су негативне последице унутаррегионалног развоја 
из године у годину све израженије. Планске мере, нарочито мере ревитализације сеоских 
насеља у околини Димитровграда, морају бити усмерене ка успостављању такве 
територијалне организације руралног становништва и руралних насеља која обезбеђује 
просторно хомоген развитак свих врста и типова насеља и свих делова гравитационих 
подручја Димитровграда. 
 
             На размештај становништва у простору (географска расподела) утиче велики број 
природно-географских и друштвено-економских чинилаца, који су истовремено и фактори 
преразмештаја становништва. У природно-географске чиниоце пре свега спадају елементи 
који дефинишу погодност простора за насељавање са становишта климатских, 
хидрогеолошких и геоморфолошких услова. Друштвено-економски услови су такође 
бројни: аграрна структура, индустријализација, урбанизација, саобраћај и други. Овоме 
свакако треба додати факторе културно-историјског и геостратешког значаја.  
Густина насељености исказује се бројем становника на 1 км2, при чему су могући 
различити приступи у израчунавању. Уколико густину насељености исказујемо 
коефицијентом између укупног становништва и укупне географске површине онда је то 
аритметичка или општа густина насељености. Зависно од карактера и циљева 
истраживања, израчунавају се специфичне густине насељености, као што су густине 
насељености насељених делова географског простора, затим аграрна насељеност као 
коефицијент различитих категорија пољопривредног становништва и пољопривредних 
површина (Војислав Крстић-Становништво југоисточне Србије). 
 
 
Табела 12:Кретање опште густине насељености у општини Димитровград(ст/км²),1948-

2011 
 

 
            Према попису из 2011. године,на територији општине Димитровград која износи 
483 km² живело је 10 562 становника, односно општа густина насељености износи 21,8 
ст/км². То је знатно ниже у поређењу са општом густином насељености Републике Србије 
која износи 92 ст/км². Ово се односи и на Пиротски округ у целини где је опадајућа 
густина насељености условљена општим падом броја становника. Пад укупног броја 
становника Димитровграда и његово просторно померање условило је и промену у 
густини насељености. 
 
 
           

Година 1948 1953 1961 1971 1981 1991 2002 2011 

Пиротски округ ( ст/км² ) 58,1 56,9 52,8 49,2 46,1 42,3 38,6 34,4 

Општина Димитровград ( ст/км² ) 
 47,7 45,7 38,1 33,8 31,3 27,9 24,6 21,8 
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   Територија општине је иста током посматраног периода али се број  становника 

смањивао, тако да се и општа густина насељености смањивала. Као што видимо највећа 
густина насељености у општини Димитровград била је 1948. године (47,7 ст/км²), а по 
попису из 2011. године износи само 21,8 ст/км². Са 21,8 ст/км² Димитровград припада 
општинама које су врло ретко насељене (до 30 ст/км²). У Димитровградској општини 
општа густина насељености није уједначена на целој територији, знатно је већа густина 
насељености у самом граду него у сеоским подручјима. 
 

Слика  10: Приказ села по демографским особеностима 

 
Извор: Др Бојан Зечевић-Стратегија развоја туризма општине Димитровград,Економски 

факултет у Београду 2008 година 
 

            Аграрна густина насељености је значајан демографски, али и економски показатељ 
развијености пољопривреде, а често и укупне привреде одређеног региона или земље у 
целини. Аграрна пренасељеност подразумева неповољан однос пољопривредног 
становништва и пољопривредних површина. Србија је дуго била земља са претежно 
аграрним карактеристикама и аграрном пренасељеношћу. Привредни, а нарочито 
индустријски развој после Другог светског рата, посебно седамдесетих и осамдесетих 
година 20. века, битно је утицао на промене економских обележја становништва. Као 
директна последица процеса економске трансформације становништва (апсолутно 
опадање пољопривредног), променила се и пољопривредна густина насељености. 
(Војислав Крстић-Становништво југоисточне Србије). 
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 Постоје три показатеља аграрне густине насељености: 
 Густина становништва према површини обрадивог 

земљишта тзв. Физиолошка густина становништва 
 Густина становништва према површини обрађеног 

земљишта тзв. Аграрна густина становништва 
 Густина пољопривредног становништва према обрадивом 

или обрађеном земљишту 
 
Табела 13: Аграрна густина насељености 1971, 1991. и 2002. Године 
 

 Пољопривредно становништво на 100 
ха пољопривредне површине 

Пољопривредно становништво на 100 
ха ораничне површине 

1971 1991 2002 1971 1991 2002 
Пиротски 

округ 43,9 14,9 3,7 101,2 45,2 11,7 

Димитровград 28,3 6,9 2,9 74,7 29,9 12,9 
 
            Аграрна густина насељености има негативан тренд за посматрани период како у 
општини Димитровград тако и у целом Пиротском округу. На смањење аграрне густине 
насељености, која је била највећа 1971 .године, утицао је привредни развитак, 
индустрализација, смањење броја становника и масовно пресељавање људи из сеоских 
крајева у градове. Малу аграрну густину насељености Димитровградска општина има и 
због тога што њену територију највећим делом чине брдско-планински предели. 
Димитровград има релативно малих ораничних површина  због тога је боља ситуација када 
се посматра пољопривредно становништво на 100 ха ораничне површине. 
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7. Природно кретање становништва 
 

 
Природно кретање становништва подразумева промене укупног броја становника 

на одређеној територији услед деловања његове две основне компоненте: рађања 
(наталитет) и умирања(морталитет). Разлика између рађања и умирања представља 
природни прираштај или пад неке популације. У детерминанте природног кретања 
становништва убрајају се и плодност (фертилитет) и живост (виталитет). (Младен 
Фригановић-Демографија,школска књига,Загреб,1978.год,стр 75). 

 
Природно кретање становништва узрокује и многе промене код бројности и 

структура неке популације.Овим променама се ублажавају или потпуно потискују ефекти 
који су резултат механичког кретања становништва(миграција) и других спољних 
фактора(ратови,епидемије,природне катастрофе и сл.).На основу тога разликујемо 
затворено и отворено становништво. Затвореним становништвом сматрају се популације 
код којих нису присутна већа миграциона кретања, па пораст или пад њене бројности 
зависи готово искључиво од природног прираштаја или пада. Отворено становништво је 
оно у оквиру којег су присутне обимне спољне миграције, па пораст или пад броја 
становника не зависи само од природног већ.понекад и више, од механичког кретања 
становништва. (Wertheimer-Балетић-Демографија,Загреб 1982.год стр 139). 

 
Уширем смислу природно кретање становништва обухвата све појаве и факторе 

које значајно утичу на величину и тенденције кретања наталитета и морталитета 
(нупцијалитет,диворцијалитет,смртност одојчади). У основи природног кретања 
становништва налазе се биолошки процеси, али ипак се наталитет и морталитет формирају 
под утицајем разних социјалних, економских, културних, психолошких и других процеса и 
фактора. 

 
Истраживање природног кретања становништва врше се преко анализа наталитета и 

морталитета,кроз њихове апсолутне и релативне вредности. 
 
Природно кретање становништва Димитровграда означено је многобројним 

демографским променама проузрокованим рађањем и умирањем становника, као и 
брачним стањем и његовим карактеристикама. 
 
7.1 Наталитет 

 
Наталитет (рађање) представља позитивну компоненту природног кретања 

становништва, која доводи до пораста бројности неке популације на одређеној територији. 
Као показатељ наталитета постоји укупан број рођених (тотални наталитет) и број 
живорођених (ефективни наталитет). Као основна компонента природног прираштаја 
становништва, рађање директно утиче на пораст популације и њену старосну структуру. 
Под појмом наталитета подразумевамо број живорођених у оквиру укупне популације, а 
под појмом фертилитета подразумевамо број живорошених у оквиру женског 
становништва фертилног узраста (15.-49. године). 
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Имајући у виду годишњу стопу у светским мерилима,разликују се три типа 
наталитета : 

-Високи (више од 25 ‰) 
-Средњи (15-25 ‰ ) 
-Ниски(<15 ‰) 
(МладенФригановић-Демографија,школска књига,Загреб,1978.год) 
 
Фактори који утичу на ниво наталитета могу се сврстати у три велике групе: 

  
 Биолошке: фекондитет (физиолопка способност учешћа у репродукцији 

становништва), стерилитет (физиолошка неспособност да се учествује у процесу 
репродукције становништва), просечна старост приликом склапања брака, 
несуделовање жена у репродукцији, полна и старосна структура и сл. 

 Социо-економске: Степен економског развоја, достигнути ниво индустрализације, 
деаграризације и урбанизације, економски услови за живот породице, 
еманципованост жене, улога деце у породици и трошкови њиховог издржавања. 

 Психолошке: Страх од порођаја, осећај способности за рађање, осећај сигурности 
или несигурности, личне амбиције у животу, жеља за потомством или њено 
непостојање, депресија и сл. 

 
 

Табела 14 : Број живорођене деце од 1963-2001. године 
 

 1963 1963-
1970 1971 1971-

1980 1981 1981-
1990 1991 1991-

2001 2001 

Пиротски 
округ 2 205 15 102 1 618 15 892 1 306 12 967 1 073 10 597 801 

Општина 
Димитровград 255 1 779 152 1874 136 1 403 97 1 118 85 

 
Број живорођене деце у општини Димитровград у периоду од 1963.-2001. године 

има тенденцију опадања, нарочито после 1980. године. Број живорођене деце 2001. године 
износио је само 85. Идентична је ситуација и за Пиротски округ у целини. 

 
 

Табела 15: Кретање наталитета од 1945-1954. године у Пиротском округу 
 

 1945-1950 1951-1954 
Просечан број 
живорођених 

Стопа 
наталитета 

Просечан број 
живорођених 

Стопа 
наталитета 

Пиротски 
округ 3732 23,3 3.743 23,7 

 
Као што видимо из табеле Пиротски округ је у послератном периоду припадао зони 

средњег наталитета(15-25‰). 
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Табела 16: Стопа наталитета у периоду од 1963.-2001. године за општину 
Димитровград 

 
 1963 1963-

1970 1971 1971-
1980 1981 1981-

1990 1991 1991-
2001 2001 

Пиротски округ 
15,4 13,5 11,9 12,0 10,3 10,6 9,2 8,6 7,3 

Општина 
Димитровград 14,2 12,8 9,3 11,8 9,0 9,7 7,2 8,0 7,0 

 
На почетку посматраног периода стопа наталитета у Пиротском округу је била 

изнад 15 ‰ тј. округ је припадао зони средњег наталитета. Међутим то је трајало веома 
кратко јер је наталитет почео константно да опада па је 2001. године износио 7,3 ‰ што је 
Пиротски округ сместило у зони ниског наталитета. Општина Димитровград се од почетка 
посматраног периода налази у зони ниског наталитета. Стопа наталитета у Димитровграду 
била је највећа 1963. године када је износила 14,2‰, од тада стопа наталитета има 
тенденцију константног пада, тако да 2001. године стопа наталитета износи 7 ‰. Стопа 
наталитета у Димитровградској општини је незнатно нижа од просека за Пиротски округ. 

Фертилитет или стопа фертилитета представља однос броја живорођене деце и 
контигента женског фертилно способног становништва у току једне године. 

 
Табела 17: Стопа фертилитета женског становништва у Димитровграду-
општа(ОСФ),по старости и укупна(СУФ) у периоду од 1971.-2002. Године 

 

Димитровград ОСФ 
Стопа фертилитета по старости жена 

До 15 
година 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50+ СУФ 

1971. 37,7 0.0 36,7 119,7 62,1 26,8 21,3 4,7 0,0 0.0 1,36 

1991. 35.4 0,0 24,3 123.4 72,4 25,7 6.8 4.3 0.0 0,0 1,29 

2002. 35,7 0,0 18,2 90.1 91.9 43.2 11,8 0,0 0,0 0,0 1,28 

 
У овој табели су анализране стопе фертилитета према старости жена и стопа 

укупног фертилитета на основу одговарајућих података. У посматраном периоду дошло је 
до опадања фертилитета у млађим старосним групама (15-24 година) као последица 
померање старосне границе ступања у брак. Из тих разлога је и стопа фертилитета жена 
старих од 25 до 39 година у извесном порасту. 

Постоје велике разлике у плодности фертилних жена по старосним групама.Највећа 
плодност, по подацима за 2002. годину постиже се у старосној групи 25-29 година (91,9‰), 
затим у групи од 20-24 године (90,1‰). Међутим у ранијем периоду, односно у периоду од 
1971.-1991. године, је било обрнуто највећу плодност је имала старосна група од 20-24 
година (123,4‰-1991.године;119,7‰-1971. године). После  периода 25-29 година плодност 
опада, иако је у старосним групама од 30-34 године и 35-39 године забележен пораст у 
последњим деценијама. Плодност жена млађих од 15 година и старијих од 45 година је 
занемарљив тј не постоји. На сваких 1000 жена фертилног доба 1971. године родило се 
37,7, а 2002. године 35,7 детета. Може се закључити да је за општину Димитровград 
карактеристична тенденција благог опадања фертилитета. 



Природно – математички факултет Ниш 

35 

7.2. Морталитет 
 
Морталитет (смртност) становништва представља негативну компоненту природног 

кретања становништва, која доводи до смањивања бројности популације на једној 
територији, односно под морталитетом подразумевамо учесталост умирања у оквиру једне 
популације. На висину морталитета много више утицаја имају друштвене околности него 
на висину наталитета. Смртност становништва, посебно смртност одојчади, директан је 
показатељ социјално економске ситуације и стања хигијенско здравствене заштите неке 
популације. Ниво морталитета је тесно повезан са животним стандардом становништва. 

На ниво морталитета утиче читав комплекс различитих биолошких, социјално-
економских и делимично психолошких фактора. Утицај биолошких фактора је јачи на 
морталитет него на наталитет, првенствено преко старосне структуре становништва. Од 
социјално-економских фактора који имају утицаја на морталитет требамо издвојити: 
достигнути ниво животног стандарда, образовни ниво становништва и здравствени услови. 
У психолошке факторе спадају различита стања човекове психе која доводе до 
специфичног вида морталитета-самоубиства. 

Учесталост смртних случајева у одређеној популацији мери се годишњом општом 
стопом смртности, која се обично исказује на 1000 становника и означава количник броја 
смртних случајева у току једне године у посматраном становништву у односу на просечно 
бројно стање тог становништва у истом периоду (број становника средином године). 

Економско-социјални развој који је у свету остварен током 19. и 20. века је основни 
чинилац кретања морталитета, са опадањем као општом тенденцијом.(Војислав Крстић-
Становништво југоисточне Србије). 

У општини Димитровград као уосталом и у целом Пиротском округу стопа 
смртности становништва у периоду до 1930. године била је висока. Општа стопа 
морталитета се све до 1931. године кретала између 20‰ и 30‰. У периоду балканских и 
Првог светског рата (1911-1920.) просечна општа стопа морталитета је прелазила 30‰. 
Осетнији пад морталитета почиње од 1930. године, а у наредним годинама је његов ниво 
стално испод 20‰, најчешће између 12‰ и 15‰. У послератним годинама, по завршетку 
другог светског рата, опадање смртности се објашњава  највећим делом утицајем 
медицинских фактора, односно организацијом здравства и његово приближавање 
различитим слојевима становништва преко обавезног здравственог осигурања запослених 
и бесплатне здравствене заштите за одређене социјалне категорије становништва. На овај 
процес деловали су и други чиниоци, ван здравствене сфере, у првом реду пораст 
образовања и општег нивоа културе народа, посебно здравствене културе, разни облици 
социјалне заштите жена и деце и други елементи животног стандарда. 
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Табела 18: Кретање броја умрлих и општа стопа морталитета у 
Димитровграду,1963-2001 година 

 

Година 1963. 
1963-
1970. 

1971. 
1971-
1980. 

1981. 
1981-
1990. 

1991. 
1991-
2001. 

2001. 

Број умрлих 185 1.478 162 1.776 192 2.275 243 2.535 198 

Општа 
стопа 

морталитета 
10,3 10,7 9,9 11,3 12,7 15,8 18,1 18,2 16,2 

 
Из табеле се види да стопа морталитета у општини Димитровград опада све до 

1971, године када је забележена најнижа стопа морталитета (9,9‰). Највиша стопа 
морталитета од 18,2‰ забележена је у међупописном периоду од 1991-2001. године, а 
после овог периода опет се бележи пад стопе морталитета која 2001. године износи 
16,2‰.Висока општа стопа морталитета је последица биолошких фактора тј. неповољне 
старосне структуре становништва овог подручја. 

У демографији се под појмом смртности одојчади подразумева учесталост умирања 
деце у првој години живота, а одојчетом се сматра дете до навршених 364 дана. 
Интензитет смртности одојчади мери се стопом или коефицијентом смртности који 
представља однос броја умрле одојчади према броју живорођене деце у истом временском 
размаку, најчешће у току једне календарске године. 

Разликују се 3 стадијума смртности одојчади према дужини трајања живота 
ембриона или одојчета: 

 Перинатални-смртност од 28. дана трудноће до 7. дана после рођења 
 Неонатални-смртност од 7. до 27. дана после рођења 
 Постенеонатални-смртност од 28.дана после порођаја до навршене прве године 

живота (Др Саша Кицошев,др Петар Голубовић-Геодемографија,Ниш 2004) 
Узроци смртности одојчади најчешће се деле на ендогене (унутрашње) и егзогене 

(спољашне). Унутрашњи узроци су израженији у првој недељи после порођаја и углавном 
имају физиолошки карактер. Спољни узроци се јављају касније и имају хигијенско-
здравствени карактер. 

 
Табела 19: Смртност одојчади и стопе смртности одојчади,1963-2001. gодине 

 
Година 1963 1963-

1970 1971 1971-
1980 1981 1981-

1990 1991 1991-
2001 2001 

Смртност 
одојчади 20 113 7 59 2 33 1 5 0 

Стопе 
смртности 
одојчади 

78,4 63,5 46,1 31,5 14,7 23,5 10,3 4,5 0 

 
На основу ове табеле видимо да је стопа смртности одојчади у Димитровграду 1963. 

године била висока (78,4‰),након тога стопа смртности одојчади показује јасну 
тенденцију опадања. Та тенденција опадања довела је до тога да на крају посматраног 
периода 2001. године није забележена смртност одојчади. 
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7.3. Природни прираштај 
 
 Природни прираштај представља разлику између рађања (наталитета) и умирања 
(морталитета) у оквиру једне популације. Природни прираштај становништва може бити 
позитиван или негативан, односно број становника може природним путем да расте или 
опада. Код становништва где је рађање веће од умирања јавља се природни прираштај, а 
код становништва где је умирање веће рађања јавља се природни пад. Становништво код 
којег је заступљено једнако рађање и умирање има нулти прираштај или природну 
стагнацију. 

У пракси се разликују четири типа природног прираштаја: 
 Врло висок-преко 20‰ 
 Висок-15-19‰ 
 Умерен 5-14‰ 
 Низак-испод 5‰ 

 
Табела 20: Природни прираштај и стопа природног прираштаја од 1963.-2001. Године 

 

Година 1963 1963-
1970 1971 1971-

1980 1981 1981-
1990 1991 1991-

2001 2001 

Природни 
прираштај 70 301 -10 98 -56 -872 -146 -1 417 -113 

Стопа 
природног 
прираштаја 

3,9 2,1 -0,6 0,5 -3,7 -6,1 -10,9 -10,2 -9,2 

 
У посматраном периоду запажа се да је на територији општине Димитровград 

током 60-е године 20. века стопа природног прираштаја била позитивна са максималном 
вредношћу 1963. године (3,9‰). После 1970. године природни прираштај имао је период 
стагнације. Од 1980. године има тенденцију опадања и он постаје негативан тј морталитет 
има већу вредност од наталитета. Од 80-их година па до дан данас природни прираштај је 
негативан и у константном опадању. Најнижа вредност стопе природног прираштаја је 
забележена 1991. године (-10,9‰).Димитровград је до 70-их година имао низак природни 
прираштај(испод 5‰),а у последње три деценије бележи негативан природни прираштај. 

 
Графикон 10: Природни прираштај у Димитровграду и Р. Србији (1999-2007) 

-16,00
-14,00
-12,00
-10,00
-8,00
-6,00
-4,00
-2,00
0,00

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Природни прираштај Р Србија
на 1000 ст
Природни прираштај
Димитровград на 1000 ст

 
Извор: Стратегија одрживог развоја општине Димитровград-април 201 
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Основни проблем, у структури становништва огледа се у све драстичнијем паду 
стопе природног прираштаја. Негативна стопа природног прираштаја карактеристична је 
за највећи део Србије али у Димитровграду тај проблем је много израженији и скоро 4 пута 
већи од просека Републике. Са слике видимо да је стопа природног прираштаја у 
Димитровграду 2007. године била испод -14‰. Природно кретање становништва 
карактерише тенденција дугорочног опадања наталитета и пораста морталитета, што је 
резултирало опадање стопе природног прираштаја. 

Подаци о броју живорођене деце и природном прираштају по насељима општине 
Димитровград у последњој деценији 20.века указује на драматичну ситуацију и процес 
који може изазвати несагледиве економске, социјалне и просторне последице током 
наредних деценија. 
 

Табела 21 : Насеља према броју живорођене деце у општини Димитровград,1991-2000 
 

Укупан 
бр. 

насеља 

Број насеља са бројем живорођене деце 

без 1 2 3 4 5 0-5 6-
10 

11-
20 

21-
30 

31-
40 

41-
50 51+ 

43 23 6 2 1 0 0 32 0 7 0 1 1 2 
 

Од 43 насеља општине Димитровград, у периоду од 1991-2000. године, у 23 сеоских 
насеља није било живорођених, док је 9 насеља у којима је број живорођених између 1 и 5. 
Само два насеља у општини имају број живорођених изнад 50 за овај период. Последица 
оваквог стања је низак природни прираштај. 
 

Табела 22: Насеља према апсолутном природном прираштају у општини 
Димитровград,1991-2000 

 

Укупа
н бр. 

насеља 

Бр.насеља са позитивним пп. Бр.насеља са негативним пп. 

свега До 5 
ст. 6-10 11-20 21-50 51+ свега -1 до 

-5 
-6 до 
- 10 

-11 до 
-20 

- 21 до 
-50 -51+ 

43 0 0 0 0 0 0 43 2 4 11 19 7 

 
У посматраном периоду од 1991.-2000. године од укупно 43 насеља у општини 

Димитровград, ниједно нема позитиван природни прираштај. Сва насеља у општини 
Димитровград имају негативан природни прираштај тј пад броја становника. 
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8. Нупцијалитет и диворцијалитет 

 
 
 Највећи део процеса репродукције одвија се унутар брачних заједница, па кретање 
броја склопљених (нупцијалитет) и разведених бракова (диворцијалитет) представља 
битан фактор природног кретања становништва. 
  

У најширем смислу брак представља везу између два лица различитих полова ради 
заједничког живота и стварања потомства. На тај начин брак представља основу за 
формирање породице, а породица представља основу друшрва. 
  

Целокупно становништво се према брачном стању може поделити у четири велике 
групе: 

 Непородично (неожењени и неудати) 
 Породично (ожењени и удате) 
 Разведени 
 Удовци и удовице 

 
Oпшта стопа нупцијалитета представља однос између укупног броја склопљених бракова у 
току једне године и броја становника средином те године, а општа стопа диворцијалитета 
представља однос између броја свих развода током једне календарске године и броја 
становника средином исте године. 
 

 
Табела 23:Број закључених бракова и стопа нупцијалитета у општини 

Димитровград,1961.-2001. Година 
 

  Димитровград 
1963.  1971.  1981.  1991.  2001.     

Број 
закључених 

бракова 
150  142  78  70  50 

Стопа 
нупцијалитета 8.4  8,7  5,2  5,2  4,2 

 
Као што видимо из табеле у посматраном периоду од 1963.-2001. године број закључених 
бракова и општа стопа нупцијалитета је у сталном паду, са изузетком 1971. године када 
општа стопа нупцијалитета има највећу вредност 8,7‰. Тај тренд константног опадања 
довео је до тога да је 2001. године склопљено само 50 бракова тј стопа диворцијалитета је 
износила 4,2‰. 
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Табела 24: Број разведених бракова и Стопа диворцијалитета у општини 

Димитровград,1961.-2001. Година 
 

  Димитровград 
1963.  1971.  1981.  1991.  2001.     

Број разведених 
бракова 10  8  8  12  13 

Стопа 
диворцијалитета 0,56  0,49  0,53  0,89   1,09 

 
Што се тиче разведених бракова и опште стопе диворцијалитета, види се из табеле да у 
посматраном периоду од 1961.-2001. године има благи пораст од 1991. године. У периоду 
од 1961.-1991. општа стопа наталитета је имала мале осцилације од 0,49‰ до 0,56‰. 
Највећа вреднсот је забележена 2001. године када је општа стопа диворцијалитета 
износила 1,09‰. 
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9.Механичко кретање становништва (Миграције становништва) 

 
 Поред природног кретања становништва, миграције такође могу на неком подручју 
довести до раста или пада бројности становника. Миграциона кретања у ужем смислу 
представљају пресељавање 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 тежњи људи за променом 
дотадашњег социјално-економских статуса и начина живота. Овакав вид пресељења 
становништва назива се коначно или трајно пресељења, пошто као исход имају промену 
места сталног боравка. Због тога их треба разликовати од привремених пресељења, која за 
циљ немају трајну промену места боравка. 
 Критеријуми за разликовање трајних од привремених миграција представљају: 
-Дужина одсуствовања из ранијег пребивалишта 
-Дужина боравка или време присутности у месту новог боравка 
-Прелазак преко неке јасно дефинисане административно-територијалне границе 
приликом трајне промене места боравка. 
 Под појмом миграција првенствено се подразумева просторна покретљивост тј. 
просторна мобилност становништва. Појмове покретљивости и мобилности не треба 
генерално поистовећавати. Мобилност становништва не мора увек подразумевати промену 
простора, већ она може бити и унутар истог простора , као на пример професионална, 
образовна или социјална кретања и промене код становништва. У просторном смислу 
свако миграционо кретање подразумева постојање два подручја: подручје порекла и 
подручје досељења. Из ове чињенице произилазе и две основне компоненте механичког 
кретања становништва: досељавање или имиграција и исељавање или емиграција. 
  

Демографске промене које могу бити условљене механичким кретањем 
становништва могу се сврстати у три велике групе: 

 Промене код укупног броја становника и његове густине насељености 
 Промене код наталитета и морталитета становништва 
 Промене у свим структурама становништва 

  
 Квантитативна и квалитативна анализа миграција становништва подразумева 
установљавање следећих чињеница: 

 Обима миграционих токова (број исељених,број досељених и њихова разлика 
односно миграциони салдо) 

 Главни правци миграционих кретања (њихова просторна дистанца и из региона у 
регион, из села у град, из града у град) 

 Временска димензија и интензитет трајања појединих миграционих кретања 
 Разлике између домицилног и новопридошлог становништва у структуралној 

сфери. 
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9.1 Унутрашње миграције 
 
 Унутрашње миграције обухватају сва миграциона кретања становништва унутар 
граница једне земље. Њима се не мења укупан број становника у једној земљи, али се врши 
значајна прерасподела становништва унутар постојећих граница. 
 
 Опште миграционе карактеристике Димитровграда показују следеће 
карактеристике у периоду од дугог светског тата па до данас: 
 

- Промене у структури аутохтоног и имиграционог (досељеног) становништва 
града 

- Наглашеност селидбених миграција село-град 
- Различит обим и временска динамика досељавања у град 
- Изражена појава дневне просторне покретљивости радне снаге и школске 

омладине 
 
Табела 25:Аутохтоно и мигрантско становништво 1961. и 2011. године у Димитровграду 

 1961. 2011. 

Укупно 
становн. 

Од рођења 
живи у 
месту 

становања 

Досељено Укупно 
становн. 

Од рођења 
живи у 
месту 

становања 

Досељено 

број % број % број % број % 
Димитровград 18 418 12.745 69,2 5 673 30,8 10 118 4.761 47,1 5.357 52,9 

 
 
 Однос аутохтоног и имиграционог становништва и његове промене, у знатној мери, 
адекватне су економској развојној динамици насеља. Однос ових категорија изгледа овако 
: 1961. године било је 69,2% аутохтоног и 30,8% досељеног становништва. Док је 2011. 
године проценат аутохтоног становништва износио 47,1% а проценат досељеног 52,9%. Из 
овога се види да је током посматраног периода опадао број аутохтоног у корист досељеног 
становништва што је довело до такве ситуације да 2011. године у Димитровграду има 
више досељеног него аутохтоног становништва. 
 
Табела  26: Мигрантско становншитво према подручју одакле се доселило, 1961. године у 

Димитровграду 
 

 

Укупно 
досељено 

ст. 

Досељења у место сталног становања % досељених са подручја 

Димитровград 
Исте 
општ. 

Друге 
општ. у 
Србнји 

Друге 
репуб. 
бивше 
Југо- 

славије 

Иностр. Непо 
знато 

Исте 
општи

не 

Друге 
општине 
у Србији 

Друге 
репуб. 
бивше 
Југо- 

славије 

Ино
стр. 

5 673 4 005 1 233 165 266 4 70,7 21,7 2,9 4,7 
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Табела 27:Мигрантско становншитво према подручју одакле се доселило, 2002.године у 
Димитровграду 

 

Д
им

ит
ро

вг
ра

д Ук. 
досељ

ено 
ст. 

Досељења у место сталног становања % досељених са подручја 

Исте 
општ. 

Друге 
општине 

исте 
републике-
покрајине 

Друге 
републ. 
покраји

не 

Друге 
републ.  
бивше 
Југо- 

славије 

Ост
али
х 

зема
ља 

Не
по- 
зна
то 

Исте 
општи

не 

Друге 
општ. 
исте 

репуб.
покрај

ине 

Друге 
репуб
.покр
ајине 

Друге 
репуб. 
бивше 
Југо- 

славиј
е 

Ост
али
х 

зема
ља 

6 372 4 666 1 194 137 258 83 34 73,6 18,8 2,2 4,1 1,3 
 
 

Табела 28:Мигрантско становншитво према подручју одакле се доселило, 2011.године у 
Димитровграду 

 
 

Укупно 
досељено 

ст. 

Досељења у место сталног 
становања 

% досељених са подручја 

Димитровгр
ад 

Исте 
општ. 

Друге 
општине 
у Србнји 

Иност. 
Непо- знато 

Исте општине 
Друге 

општ. у 
Србији 

Иностр. 

450 212 79 123 46 47,1 17,5 27,3 
 
 

На основу података из табеле XX види се да су у укупном броју досељеног 
становништва општине Димитровград 1961. године најзаступљенији били досељеници из 
других насеља исте општине (70,7%), мање из других општина Србије (21,7%), док је број 
досељеника из иностранства (4,7%) већи од броја досељеника из других република бивше 
Југославије (2,9%) који је најмањи. Највећи је број насеља у којима су најзаступљенија 
пресељавања на кратким дистанцама. Према подацима за 2002. годину највише је 
досељеника из других насеља исте општине (73,6%)  као и 1961. године уз благи пораст. 
Као и 1961. године на другом месту по бројности су досељеници из других општина 
(18,8%) уз благи пад у односу на 1961. годину. Затим следе досељеници из република 
бивше Југославије (4,1%) чији се број повећао у односу на 1961. годину, док се број 
досељеника из иностранства смањио (3,5%). По најновијим подацима са последњег пописа 
највећи удео имају досељеници из других насеља исте општине (47,1%), а најмањи удео 
имају досељеници из других општина у Србији (17,5%). Евидентан је пад броја 
досељеника у односу на податке из претходних година. 
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Табела 29: Мигрантско становништво према временском периоду досељавања,1940-2002 
година 

 
 

У
ку

пн
о 

до
се

љ
ен

о 
ст

. 

Досељавање ст. у место сталног становања према времену 
досељавања % досељених према времену досељавања 

Д
им

ит
ро

вг
ра

д 

1940
и 
пре 

1941
-
1945 

1946
-
1960 

1961
-
1970 

1971
-
1980 

1981
-
1990 

1991
-
2002 

не
по

зн
ат

о 

1940 
и 
пре 

1941
-
1945 

1946
-
1960 

1961
-
1970 

1971
-
1980 

1981
-
1990 

1991
-
2002 

6372 75 79 935 1635 1461 900 1091 196 1,2 1,3 15,1 26,8 23,8 14,6 17,7 

 
 

Из података у табели се види да Димитровград највећу масу досељеника добија 
после другог сверског рата. Велики обим досељавања везан је за период интензивног 
економског развитка од 1961.-1980. године. На подручју општине Димитровград највећи 
обим досељавања према подацима за 2002. годину остварен је у периоду од 1961.-1970. 
године, када је просечни годишњи број десељених износио 182 становника. Након периода 
динамичног механичког прилива становништва од 1960. до 1980. године, Димитровград 
улази у фазу опадања учешћа мигрантског становништва. Најмањи обим досељавања 
бележи период од 1981.-1990. године (900 ст. тј. 14,6%), након тог периода проценат 
досељавања је у благом порасту па 90-их година износи 17,7%. 
 
 
9.2 Становништво на привременом раду - боравку у уностранству 
 
 

 Попис наших грађана који су на привременом раду у иностранству и чланова 
њихових породица који тамо бораве, први пут је обављен 1971. године, мада је појава 
спољних миграција евидентирана на различите начине и у претходном периоду. И у свим 
наредним пописима становништва регистрована је ова категорија лица. Код аналитичара 
који се баве овим видом миграција постоје значајне резерве у погледу обухвата и тачности 
појединих података укључујући и питање да ли се ради о привременом или трајном 
пресељењу. Наиме, информације о овим лицима добијају се индиректно, од чланова 
њихових домаћинстава који живе у земљи или од рођака, а нарочито је велики проблем 
обухвата оних породица чији су сви чланови исељени. 

У вези са регистровањем наших грађана који раде или бораве у иностранству треба 
истаћи и значајну метододолошку новину примењену у попису 2002. године, која се тиче 
дефиниције сталног становништва. У претходним пописима сва лица која су боравила у 
иностранству укључена су у стално становништво. У попису 2002. године примењене су 
међународне препоруке према којим се у стално становништво укључују само лица која су 
на раду или боравку у иностранству краћем од годину дана.(Војислав Крстић-
становништво југоисточне Србије). 
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Табела 30: Лица на привременом раду и боравку у иностранству,1971-2002. Године 
 

Димитровград 

1971. 1991. 2002. Пораст/опадање 

свега 
% од 

укупног 
свега 

% од 
укупног 

свега 
% од 

укупног 

1971.-1991. 1991-2002. 

свега У % свега У % 

236 1,44 168 1,25 149 1,25 -68 -28 -19 -11,3 
 

 
Интересантно је да подаци из ове табеле за општину Димитровград показују пад 

броја наших грађана који бораве у иностранству. Највећи број грађана који бораве у 
иностранству био је 1971. године (1,44%), а најмањи број је на крају посматраног периода 
2002. године (1,25%) 
 
 

Табела 31: Лица на привременом раду и боравку у иностранству до једне године,2002. 
Године 

 

Димитровград Укупно 
На раду активно Чланови породице 

(издржавано) 

Број % од 
укупног Број % од 

укупног 
9 5 55,6 4 44,4 

 
Удео активних лица у укупном броју грађана општине Димитровград који 

привремено бораве и раде у иностранству до једне године је 55,6%. Према подацима за 
2002. годину удео активних лица који привремено бораве и раде у иностранству до једне 
године је већи од издржаваних лица у иностранству. Основни разлози савремених 
привремених спољних миграција су економске природе, а главни мотив су запошљавање и 
више зараде него у матичној земљи. Последњих година миграцијама је нарочито захваћено 
младо, високо образовано становништво. 
 
 
9.3 Дневне миграције 
 

 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). Стога је и интерес 
истраживача за овим видовима дневних миграција најизраженији. Оне су нарочито 
интензивне у ужим гравитационим зонама већих градова због развијених градских 
функција (индустријска, трговинска, саобраћајна, просветна и др.). Такође су, по 
учесталости и обиму, значајна повремена миграциона кретања у вези са куповином или 
продајом, прибављањем административних докумената, односно, коришћењем различитих 
услуга. 
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Табела 32: Дневне миграције,2002. Године 
 

Димитровград Укупно 

Структура (у %) 

% од укупног 
становништва 

Активно 
становништво 
које обавља 
занимање 

Ученици и 
студенти 

321 64,2 35,8 2,7 
 

Пописом становништва 2002. године прикупљени су подаци о дневним радним и 
школским миграцијама. Испитивањем је обухваћено активно становништво које обавља 
занимање и школски контигенти (ученици и студенти). Из табеле се види да 321 становник 
општине Димитровград (2,7% укупног становништва) учествује у дневним миграцијама по 
основу рада и школовања. На интензитет дневних миграција битно утиче размештај 
привредних, односно школских објеката на нивоу општине, али и други чиниоци 
(географско-саобраћајни и социоекономски). 
 
Табела 33: Дневне миграције активног становништва које обавља занимање,2002.година 

 
 

Активно 
становништво 

које обавља 
занимање 
(укупно) 

Дневни мигранти 

 Свега % од 
укупног 

Раде у: 

Др. месту 
исте 

општине 

Др. 
општини 

РС 

Другој 
републици 

или 
страној 
држави 

Непознато 
(број) 

Број % Број % Број % 

Димитровград 4 306 206 4,8 48 24,4 146 74,1 3 1,5 9 

 
Од укупног обима дневних миграција активног становништва у Димитровграду 

(206 лица, односно 4,8% укупног становништва које обавља занимање), чак 74,1% ради у 
другим општинама Републике Србије. Мањи проценат активног становништва ради у 
другом месту исте општине, а занемарљиво мали проценат у другој републици или страној 
држави (1,5%). 
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Табела 34: Дневне миграције ученика и студената,2002. године 

 
 Дневни мигранти 

 Свега Ученици Студенти 

Школује се 

Др. месту 
исте општине 

Др. општини 
РС 

Другој 
републиц

и или 
страној 
држави 

Непозн. 
(број) 

Број % Број % Броj % Број % Број % 

Димитровград 115 72 62,6 43 37,4 7 6,4 103 63,6 0 0 5 

 
Подаци из табеле указују на то да школску миграцију у Димитровграду (115 лица) 

претежно чине ученици (72 лица, 62,6%)Дневне миграције ученика и студената, према 
подацима за 2002. годину, су усмерене ка другим општинама у Републици Србији. 
 
9.4. Миграциони салдо 
 
 На основу података о укупном броју становника и укупном броју живорођених и 
умрлих у периоду између пописа можемо доћи до података о миграционом салду. Такође, 
миграциони салдо је једнак разлици између броја усељеника (имиграната) и броја 
исељеника (емиграната). 
 

Табела 35: Миграциони салдо у општини Димитровград,1971-2002. Године 
 

Број становника по пописима Природни прираштај Миграциони салдо 

1971. 1981. 1991. 2002. 1971-
1980 

1981-
1990 

1991-
2002 

1971-
1980 

1981-
1990 

1991-
2002 

16.365 15.158 13.488 11.893 98 -872 -1 417 -1 109 -2 542 -3 012 
 

У посматраном периоду од 1971.-2002. године миграциони салдо на територији 
општине Димитровград био је негативан. Може се константовати да је подручје општине 
Димитровград изразито емиграционо подручје (већи број исељеника-емиграната од броја 
усељеника-имиграната). 
 Механичко кретање становништва довело је до значајних демографских промена у 
овој општини. Те промене се односе на смањење броја становника у овој емиграционој 
општини. У оквиру општине Димитровград механичко кретање становништва условило је 
константно опадање сеоске популације, уз истовремено повећање броја становника у 
градском центру. 
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10 . Насеља 
 
 Насеља се дефинишу као места сталне или привремене територијалне 
концентрације људи, у којима се одвија њихова производна, културна и остала делатност, 
њихов друштвени и лични живот.(енциклопедија лексикографског завода,Загреб 1958.) 
 Насеља су, као облик заједнице људи, продукт цивилизацијског развоја. 
Формирањем насеља човек се везао за одређену територију у циљу организације живота. 
Највжнији критеријуми избора територије за насељавање су географски положај, клима, 
природна богатства. 
 Дефиниција насеља која је код нас примењивана у послератним пописима 
становништва, од 1953. године и надаље, углавном није мењана: Насеље је 
антропогеографска територијална јединица посебног имена (без обзира на број кућа).У 
Србији је наведена дефиниција донекле промењена, па је насељем сматрано "свако 
настањено место с посебним именом, с тим што су самосталним насељима сматрана она 
која имају своју посебну територију (атар), а као насамостална она која се налазе у атару 
неког самосталног насеља (Војислав Крстић-становништво југоисточне Србије). 
  
 
10.1. Број,густина и насеља према величини 
 
 На формирање и развој насеља у општини Димитровград,поред физичко 
географских карактеристика простора, утицали су и чиниоци економско-социјалне 
природе и историјски услови. 
 

Табела 36: Промене просечне величине насеља,1948-2011.године 
 

 
Бр. 
Насеља 
на 
100км² 

Просечан број становника по насељу Просечан број становника по 
насељу без општинског центра 

Димитровград 1948. 1971. 1991. 2002. 2011. 1948. 1971. 1991. 2002. 2011 
8,90 536 381 314 273 240 479 259 148 114 97 

 
У општини Димитровград се налазе једно градско и 43 сеоска насеља. Према 

подацима за 2011. годину у општини Димитровград је без иједног становника остало једно 
сеоско насеље (село Прача). У овој општини број насеља на км² (8,90) је нижи од просека 
за југоисточну Србију (10,44), а већи у односу на Републику Србију (6,97). Промене 
просечног броја становника по насељима у периоду од 1948.-2011. године у општини 
Димитровград биле су условљене кретањем укупног становништва. У посматраном 
периоду у општини Димитровград константно опада величина насеља. Највећу величину 
насеља су имала 1948. године (536 ст. са општинским центром, 479 ст. без општинског 
центра), а најмању величину насеља имају на последњем попису 2011. године (240 ст. са 
општинским центром, 97 ст. без општинског центра). Процене су да ће се овај тренд 
опадања просечног броја становника по насељима тј смањење насеља наставити и у 
будућности. 
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Величина насеља се најчешће анализира на основу статистичких података о броју 
становника, мада су познати и други приступи (на пример према броју домаћинстава, 
површини простора који обухвата и др.). Зависно од циљева истраживања насеља се могу 
класификовати по величинским категоријама са мањим или већим интервалом. За потребе 
ове анализе примењена је класификација са осам група: до 99 становника, 100-199; 200- 
499; 500-999; 1000-1999; 2000-4999; 5000-9999; 10000 и више. У последњој групи (10000 и 
више) разлике у броју становника између појединих насеља су доста велике, али је број 
ових насеља мали (једно или ниједно у општини). (Војислав Крстић-становништво 
југоисточне Србије). 
 
Табела 37: Дистибуција насеља према броју становника у општини Димитровград, 1948-

2011. Године 
 

 Укупан 
бр. 

насеља 

Насеља према броју становника 

 До 99 100-
199 

200-
499 

500-
999 

1.000-
1.999 

2.000-
4.999 

5.000-
9.999 10.000+ 

1961. 43 0 11 24 7 0 1 0 0 
1991. 43 30 3 7 1 1 0 1 0 
2002. 43 33 4 3 1 1 0 1 0 
2011. 43 34 4 2 1 1 0 1 0 

 
У посматраном периоду од 1961.-2011. године у општини Димитровград дошло је 

до повећања броја насеља са малим бројем становника. Највећи обим промена остварен је 
у групи насеља најмање величине ( до 99 становника) чији је број од 1961-2011.године 
повећан на 43 насеља (1961. године није било насеаља која су припадала овој категорији). 
У свим осталим групама број насеља се смањио, најдрастичнији пад је у групи од 200-499 
становника (1961. године 24 насеља, док је 2011. године само 2 насеља). Град 
Димитровград које се 1961.године налазио у групи од 2 000-4 999 становника, услед раста 
се од 1971. године па све до последњег пописа налази у групи од 5 000-9 999. У 
будућности се очекује повећање броја насеља у групи до 99 становника. Према пописима 
од 1991. године па до 2011. године нема ниједног насеља у групама од 2 000-4 999 и више 
од 10 000 становника. 

 
Табела  38: Дистрибуција становништва према величини насеља од 1961.-2011. 

године у општини Димитровград 
 

 Укупан 
ст. 

Становништво према величини насеља 

 До 99 100-
199 

200-
499 

500-
999 

1.000-
1.999 

2.000-
4.999 

5.000-
9.999 10.000+ 

1961. 18.418 0 1.676 7.801 5.276 0 3.665 0 0 
1991. 13.488 1.486 368 2.132 784 1.442 0 7.276 0 
2002. 11.893 1.019 657 908 838 1.431 0 7.040 0 
2011. 10.562 762 518 645 809 1.344 0 6.484 0 

 
Према овим подацима најмањи број становника има група насеља од 100-199 

становника (518 ст-2011. године). 
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10.2. Градска и сеоска насеља 
 
Град је урбана средина тј. насељено место са свим карактеристикама једног 

урбанизованог насеља и градским садржајима који га одређују : асфалтирание улице, 
тргови, градске четврти, делови града, паркови, шеталишта, управне и комуналне 
функције (полиција,дом здравља, пошта, ватрогасно друштво, осигуравајући заводи). У 
градским насељима се налазе образовне установе општег и посебног карактера, медији, 
верски објекти, продавнице (у већини случајева робне куће и тржни центри), угоститељски 
објекти, индустрија и слично за разлику од села тј насељеног места где је већина 
економске активности заснована око пољопривреде и у ком нема развијених градских 
садржаја. Град се одликује одређеном величином, која варира од густине настањености, 
значаја и опремљеношћу и присутности градских садржаја у њему. 

По величини градови се деле :  
 Села: испод 5 000 становника 
 Мале градове: 5 000-19 999 становника 
 Градове средње величине:20 000-99 999 становника 
 Велике градове: преко 100 000 становника 

 
Димитровград по величини спада у мале градове (5 000-19 999 ст). У општини 

Димитровград на једно градско насеље (Димитровград) долази 43 сеоских насеља. 
 

Табела 39: Становнгпитво градских насеља 1948-2002. Године 
 

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

Димитровград 2.944 2.891 3.665 5.448 7.055 7.276 7.040 6.484 

  
У градским насељима пораст становништва је био врло динамичан у периоду од 

1948.-1991. године, у том периоду је остварен пораст са 2 944 на 7 276 становника. У 
периоду од 1991.-2011. године бележи се благи пад становништва што је последица 
негативног природног прираштаја и исељавања становника из ове општине. Генерално 
гледано у периоду од 1948.-2011. године градско становништво се увећало са 2.891 на 
6.484 становника. 
 

Табела 40: Компоненте пораста градског становништва 1991-2002. године 
 

 Свега Природни прираштај Салдо миграција 
број % број % 

Димитровград -236 -52 22 -184 78 
 
Из ове табеле се види да је Димитровград више становника изгубио исељавањем 

него негативним природним прираштајем,овај тренд је заступљен и данас. 
 
 



Природно – математички факултет Ниш 

51 

Табела 41: Становништво сеоских насеља, 1948-2011. године,општина 
Димитровград 

 
Број 
насеља 1948. 1953. 1961. 1971. 1981. 1991. 2002. 2011. Апсолутни 

број 

42 20.119 19.191 14.753 10.917 8.103 6.212 4.853 4.078 -16.041 

 
Сеоско становништво општине Димитровград током посматраног периода (1948.-

2011. године) бележи константан пад. Укупно смањење броја становника сеоских насеља у 
посматраном период од 1948.-2011. године износи 16.041, у просеку 382 становника по 
насељу. 
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11. Структуре становништва 
 

 
Становништво представља скуп људи који се међусобно разликују по многим 

карактеристикама : полу, старости, занимању, делатности, степену школске спреме, расној, 
етничкој или верској припадности, језику итд. Све те квантитативне и квалитативне 
разлике могу се класификовати у виду демографских структура становништва. 
  
 Према основним обележјима становништва могу се издвојити четири велике групе 
структура становништва : 

 Биолошке структуре (полни и старосни састав становништва) 
 Економске структуре (активност,делатност,занимање и др.) 
 Интелектуалне или образовне структуре (писменост,ниво школске спреме) 
 Расна,етничко-верска и лингвистичка структура (Др Саша Кицошев,Др Петар 

Голубовић-Геодемографија,Ниш 2004 год) 
 
11.1. Полна структура 
  
 Полна структура становништва представља квантитативни пропорционални однос 
између мушког и женског становништва у укупној популацији.Када је та пропорција 
уједначена реч је о избалансираној полној структури становништва, и обрнуто тада се ради 
о неизбалансираној. Полна структура становништва формира се у зависности од полне 
структуре живорођене деце.  
 
 Основни фактори који 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 и др.) 
 Психолошки разлози (у патријархалним срединама далеко већи значај даје се 

мушкој него женској деци) 
 
 Код нас се у просеку рађа 106 до 107 мушке на 100 женске деце. (Др Саша 
Кицошев,Др Петар Голубовић-Геодемографија,Ниш 2004 год). Однос полова са старошћу 
мења се под утицајем различите смртности, миграционих кретања и специфичних 
спољних утицаја као што су ратови. 
 
 Полна структура се у демографским анализама изражава коефицијентом (стопом) 
маскулинитета који показује однос мушког и женског становништва, обично на 1000 
становника, или се израчунавају процентуални односи. Полна структура је значајна не 
само када се анализира укупно становништво, већ и у анализи појединих старосних група, 
функционалних контигената и економско-социјалних категорија становништва. 
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Табела 42: Коефицијент маскулинитета (број мушких на 1000 женских становника) 

 
 
 
 

Коефицијент маскулинитета према подацима за 1961. годину износи 927,2 што 
указује да  је у полном саставу општине Димитровград веће учешће имало женско 
становништво (на 1000 жена број мушкараца је износио 927,2). Већ према подацима за 
1971. година стопа маскулинитета се повећала на 1 011,4, то значи да је у том периоду на 
1000 жена број мушкараца износио 1011,4. Стопа маскулинитета  поново опада 
1981.године када износи 978,1. Велики пораст стопе маскулинитета бележи се у периоду 
од 2002.-2011. године. Највећу вредност стопа маскулинитета има управо 2011. године 
када је на 1000 жена број мушкараца износио 1032,5. 
 

Табела 43: Коефицијент маскулинитета према старости становништва, 1961. и 2011. 
Године 

 
 Укупно 0-19 20-39 40-59 60 и више 
Година 1961. 2011. 1961. 2011. 1961. 2011. 1961. 2011. 1961. 2011. 
Димитровград 927,2 1032,5 984.5 970,1 852,4 1108,1 936,0 1164,3 936,7 919,8 

 
Полна структура становништва по старосним групама се знатно разликује. Према 

подацима за 1961. годину види се да су стопе маскулинитета генерално гледано ниже у 
односу на податке из 2011. године.. То све указује да је 1961. године у полној структури 
општине Димитровград било више женског становништва (на 1000 жена број мушкараца 
износио је 927,2). Узрок таквог стања делом су били и ратови. Када се посматрају старосне 
групе према подацима за 2011.годину уочава се да je у старосној групи од 0-19  и 60+  
година забележен пад стопе маскулинитета у односу на 1961. годину. У осталим 
старосним групама, посматрано према попису из 2011. године,бележи се пораст стопе 
маскулинитета у односу на 1961. годину. Најнижа стопа маскулинитета бележи се управо 
2011. године у старосној групи од 0-19 година (970,1 тј на 1000 жена број мушкараца 
износи 970,1). То указује на већи број женске живорођене деце. Ниске стопе 
маскулинитета бележи и становништво у старосној групи 60 и више година што је 
резултат више стопе смртности мушког становништва.Нјавећа стопа маскулинитета је 
забележена 2011.године у старосној групи од 40-59 година (116,4). 
 
11.2. Старосна структура 
 

 Једна од најважнијих демографских структура је управо старосна структура. 
Фактори који утичу на промене старосне структуре становништва су наталитет, 
морталитет, миграције и неке екстремне околности. Најважнији узрок савремених промена 
у старосној структури је опадање наталитета, што доводи до демографског процеса 
старења. На формирање старосног састава одређене популације утичу две групе фактора 
који се могу дефинисати као унутрашњи и спољни. Унутрашњи фактори проистичу из 
природног кретања становништва - наталитета и морталитета. Висок наталитет у 
прошлости утиче на формирање старосне структуре у будућности, у којој ће високо 

Година 1961. 1971. 1981. 1991. 2002. 2011. 
Димитровград 927,2 1 011,4 978,1 1 010,7 1 010,3 1 032,5 
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учешће имати млађе старосне групе и обратно. Утицај морталитета се нарочито испољава 
преко промена у висини стопе смртности према старости. Као спољни фактори углавном 
делују миграције и ратови. Савремене миграције су нарочито велике промене 
проузроковале у старосном саставу малих популација (општине и насеља). Деловање 
миграција на формирање старосне структуре становништа је двојако. Директан утицај 
испољава се преко прилива (имиграциона подручја) или одлива одређених старосних 
група, углавном млађег становништва (емиграциона подручја). Накнадни утицај миграција 
на старосну структуру становништва остварује се преко природног прираштаја на чији 
обим, између осталих чинилаца, утиче и старосни састав становништва. 

Утицај ратова као другог спољњег фактора такође се не може занемарити. У Србији, 
посебно у њеном централном делу, ратови су током 20. Века значајно утицали на све 
компоненте кретања становништва (директни губици, промене природних карактеристика, 
миграције), а преко њих и на обликовање старосног састава 

 
Према старосној структури разликују се три типа становништва: прогресивни, са 

високим уделом младог становништва (0-14 година) и ниским уделом становништва 
старијег од 50 година; стационарии, са умереним уделима ових старосних група и 
регресивни са ниским уделом деце до 14 година и високим уделом старијих од 50 година. 
Графички приказ старосне структуре становништва има облик пирамиде. Код изразито 
младих популација (прогресивни тип), код којих је удео младог становништва велик, 
основа пирамиде је јако широка, док се према врху наглашено сужава, због малог учешћа 
старијих старосних група. Насупрот овој је пирамида старости популације која је доспела 
у демографску старост (регресивни тип). У овом случају она има ужу основу и блажи 
интензитет сужавања идући према врху. Између ова два супротна типа постоји низ 
интермедијарних стања, нарочито када се посматрају мале популације. .(Војислав Крстић-
становништво југоисточне Србије) 
 

Анализа старосне структуре становништва углавном се заснива на израчунавању 
релативног учешћа појединих старосних група у укупном становништву, затим на 
поређењу појединих карактеристичних старосних контингената (младо, средњовечно, 
старо), израчунавању средње вредности (просечна старост) и графичком приказивању 
(помоћу старосне пирамиде), што зависи од циљева демографске анализе. У проучавању 
процеса демографског старења анализира се однос броја становника старих 60 и више 
година према броју младог становништва старости до 19 година (индекс старости), затим 
удео старосне групе 0-39 година, односно са 60 и више година, у укупном становништву. 
Треба посебно истаћи значај анализе промена старосне структуре становништва током 
времена, односно утврђивање дугорочних тенденција. 

 
 
11.2.1. Промене старосне структуре становништва општине Димитровград 

 
На бази теренских истраживања у околини Димитровграда може се закључити да овде 

живи скоро искључиво старачко становништво. Старосна структура становништва је врло 
неповољна доминантно је присуство старијих старосних група а просечна старост 
становништва износи 45 године са тенденцијом даљег раста. Таква структура већа је од 
просека Републике и округа. Такође, је  присутан мањи проценат свих старосних доби 
испод 64 година живота у односу на просек Републике и округа.  
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Промене  старосне структуре становништва у насељима општине Димитровград 
анализиране су на основу података о кретању појединих старосних група у периоду од 
1961.-2011. године. 
 

Табела 44: Становнишгпво према старости у општини Димитровград,1961.-2011.год 
 

Го
ди

на
 

Укупан бр. 
становника 

Становништво према старости 

Н
еп

о-
зн

ат
о 

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

1961. 18.418 6.164 33,5 5.220 28,4 4.480 24,3 2.539 13,8 15 

1991. 13.488 2.911 21.6 3.324 24,7 3.556 26.4 3.682 27,3 15 

2002. 11.748 2.182 18.7 2.847 24,4 3.221 27,6 3.427 29,3 71 

2011. 10.562 1.647 15,6 2.264 21,4 2.950 27,9 3.225 30,5 476 

 
У насељима општине Димитровград основна одлика становништва је стално 

смањење учешћа младог и повећање учешћа старог становништва. Учешће младог 
становништва је смањено са 33,5%, 1961. године на 15,6% у 2011. години. Када на основу 
ових података погледамо кретање средњовечног становништва приметна је разлика између 
млађег средњовечног (20-39 година) које такође опада (спорије у односу на младо) и 
старијег средњовечног (40-59 година) чији је удео у укупном становништву у порасту 
(апсолутни број у опадању). Највећи пораст има категорија старог становништва (60 и 
више година), његов удео у укупном становништву 1961. год био је 13,8% а 2011. чак 30,5 
%. У порасту је не само удео у укупном становништву већ и апсолутни број старог 
становништва.У старосној структури становништва општине Димитровград доминира 
старо становништво (60 и више година) са 30.5%. 

 
Графикон 11: Однос старосних група у општини Димитровград по пописима из 

1961. и 2011. године 
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11.2.2. Функционални контигент 
 
 Међузависност старосне структуре становништва и економско-социјалног развоја, 
затим повезаност промена репродуктивне способности становништва и његових 
економско-социјалних структура, изискује потребу груписања становништва по 
функционалним контингентима 

Контингект предшколске деце (0-6 година) обухвата седам годишта са 
специфичним карактеристикама у погледу демографског и економско-социјалног значаја. 
Његово проучавање је посебно значајно са становишта потрошње одређених производа и 
услуга. Захтеви ове групе становништва су сасвим специфични и они често подстичу 
развој читавих индустријских грана са специјализованом производњом. Овде се пре свега 
ради о производњи одевних артикала, затим о прехрамбеним производима и производњи 
играчака. Посебног смисла има праћење кретања овог контингента као корисника градског 
простора и конзумента одређених здравствених услуга. 
 

Табела 45: Кретање контингента предшколске деце (0-6 година) 1961-2002. године у 
општини Димитровград 

 
1961. 1991. 2002. Индекс 

број % од укупног 
становништва број % од укупног 

становништва број % од укупног 
становништва 

1991. 
1961. 

2002. 
1991. 

1.893 10,3 921 6.8 642 5.6 48,7 71,7 
 

Према подацима за посматрани период од 1961.-2002. године у општини 
Димитровград контигент предшколске деце (0-6 година) забележио је апсолутни пад (са 
1893 на 642) уз истовремено опадање учешћа у укупном становништву (са 10,3% на 5,6%). 
Кретање броја предшколске деце у тесној је вези са наталитетом. Већи број деце овог 
контигента 1961. године указује на позитиван природни прираштај тада, временом се 
природни прираштај смањује и постаје негативан што је довело и до смањења броја деце 
предшколског контигента. 

Школообавезни континент (7-14 година) обухвата осам годишта. Припадници 
овог узраста обавезни су да похађају основну школу. 
 
Табела  46 : Кретање контингента школообавезне деце (7-14 година) 1961-2002. године у 

општини Димитровград 
 

1961. 1991. 2002. Индекс 

број % од укупног 
становништва број % од укупног 

становништва број % од укупног 
становништва 

1991. 
1961. 

2002. 
1991. 

2.871 15,6 1.161 8,6 892 7,5 40.4 75,7 
 

У општини Димитровград током посматраног периода од 1961. до 2002. године 
контигент школообавезне деце (7-14 година) забележио је апсолутни пад ( са 2871 на 892) 
уз истовремено опадање учешћа у укупном становништву (са 15,6% на 7,5%). Према 
подацима пописа 2002. године године контигент деце у старосном периоду од 7 до 14 
година се и даље смањивао што се и могло очекивати ако се имају у виду подаци о 
кретању живорођене деце у периоду од 1987-1994. године која у 2002. години чине 
старосни узраст од 7 до 14 година. 
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Фертилно становништво. - Старосни распон у којем се формира контингент 
фертилног становништва одређен је биолошким факторима, тачније присуством обележја 
плодности. Плодност као биолошка карактеристика људи није иманентна за свако доба 
старости, а старосне границе у којима се јавља, разликују се у зависности од пола. Доња 
граница старости за оба пола је иста и износи 15 година, док је горња граница различита и 
износи за жене 49 година, док је за мушкарце знатно виша при чему траба истаћи 
присуство значајних индивидуалних разлика, што чини практично немогућим одређивање 
неке тачне границе. 
 

Табела 47: Кретање контингента фертилних жена (15-49 година) у општини 
Димитровград,1961.-2002. Година 

 

1961. 1991. 2002. 

% жена старих 20-29 
година од укупног 

фертилног 
становништва 

број % од укупног 
становништва број % од укупног 

становништва број % од укупног 
становништва 1961. 2002. 1991 

4.684 25.4 2.739 20,3 2.380 20,3 45.4 40,3 41,3 

 
На основу ове табеле видимо да се број фертилних жена у Димитровграду у периоду 

1961.-2002. године смањио. Удео фертилних жена у укупном становништву је опао са (са 
25,4% на 20,3%). У периоду од 1991.-2002. године број фертилних жена је смањен за 359, 
док је њихов удео у укупном становништву остао непромењен (због пада укупног броја 
становника). 
 

Радни контингент. - Старосни распон којим се дефинише радни контингент је 
законом одређен (15-64 године за мушко, 15-59 година за женско становништво). У пракси 
се ове границе померају у оба смера обухватајући један део становништва млађег од 15, 
односно старијег од 59 и 64 године. Има више фактора који условљавају одступања радног 
контингента у стварности, нарочито када су у питању градска насеља са развијеном 
привредом разуђене структуре, која ангажује школовану и квалификовану радну снагу. У 
таквим случајевима доња граница старости помера се на 20 година, јер је становништво у 
старосном периоду 15-19 година углавном обухваћено различитим видовима школовања, 
због чега је његово ступање у радни период могуће тек након завршене двадесете године. 
Као горња граница старости, под претпоставком да радни период живота траје 40 година, 
може се узети 60 година. Међутим, и овако дефинисане границе старости радног 
контингента не могу се сматрати сасвим прецизним, јер се школовање и образовање 
омладине која ступа у радни контингент завршава и пре и после навршене двадесете 
године, па се самим тим помера и горња граница испод или преко 60 година. 
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Табела 48 : Кретање радног контингента (мушко 15 -64 и женско 15 - 59), 1961-
2002.године у општини Димитровград 

 

1961. 1991. 2002. % женског (15-59) у 
радном контингенту 

број % од укупног 
становништва број % од укупног 

становништва број % од укупног 
становништва 1961. 2002. 1991. 

11.543 62,7 7.987 59,2 7.153 60,9 50,8 45,2 44,2 

 
На основу података из табеле може се закључити да је у општини Димитровград 

током посматраног периода од 1961.  до 2002. године радни контигент у опадању.У 
периоду од 1991. до 2002. године апсолутни број лица радног контигента је смањен за 834 
али се њихов удео у укпном становништву повећао (са 59,2% на 60,9%) због смањења 
укупног броја становника. 
 
11.2.3. Стадијуми демографске старости 
 
 Важан показатељ у демографским истраживањима старосне структуре 
становништва је индекс старости који показује број лица старих 60 и више година у односу 
на број лица млађих од 20 година. Важност овог индекса огледа се у томе што он показује 
пропорционални однос старог и младог становништва. 
 За утврђивање достигнутог стадијума демографске старости анализира се висше 
показатеља. Овде ћемо анализирати четири показатеља: удео становништва млађег од 20 
година, удео становништва млашег од 40 година, удео становништва старијег од 60 година 
и индекс старења. 
 

Табела  49 : Критеријуми за одређивање стадијума демографске старости 

Стадијум демографске 
старости 

Просечна 
старост (у 
годинама) 

Удео 
становништва 
млађег од 20 
година (у%) 

Удео 
становништва 
млађег од 40 
година <у%) 

Удео 
становништва 
млађег од 60 | 
година <у%) 

Индекс 
старења 

I Рана демографска старост до 20 50+ 85+ до4 Испод 0.07 

II Демографска младост 20-25 50-58 75-85 4-7 0,07-0.14 

III Демографска зрелост 25-30 40-50 65-75 7-11 0.14-0.18 

IV На прагу демографске 
старости 30-35 30-40 58-65 11-15 0,28-0,50 

V Демографска старост 35-40 24-30 52-58 15-20 0,50-0,89 

VI Дубока демографска 
старост 40^43 20-24 45-52 20-25 0,89-1,25 

VII Најдубља демографска 
старост 43+ до 20 до45 25+ 1,25+ 
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Табела 50: Становништво према стадијуму демографске старости у општини 
Димитровград,1961.-2011. Година 

 
 Индикатор (критеријум) Стадијум демографске старости према 

критеријуму  % становништва Индекс 
старења  0-19 0-39 60+ 1 2 3 4 1-4 

1961. 33,5 61.9 13.8 0.41 IV IV IV IV IV 
1971. 27.6 53,4 20,0 0,73 V V V V V 

1981. 24.1 49,6 22,8 0,94 V VI VI V V – VI 

1991. 21,6 46.2 27,3 1,26 VI VI VII VII VI -VII 
2002. 18,7 43,1 29,3 1,57 VII VII VII VII VII 
2011. 16,2 38,6 32,1 1,97 VII VII VII VII VII 

 
Подаци из ове табеле нам показују да се становништво општине Димитровград 

1961. налазило на прагу демографске старости (IV). Сваки наредни попис становништва 
пружао је доказе о континуираном и потпуном процесу старења. Већ 1971. године 
становништво општине Димитровград улази у стадијум демографске старости. У периоду 
од 1971. до 1991. становништво прелази из демографске старости (V) у најдубљу 
демографску старост (VII) која је заступљена и дан данас. У анализи демографског 
старења умеђупописном периоду од 1991.-2002. године примењен је, поред наведених 
четири и пети индикатор који се односи на просечну старост становништва, која је у 
Димитровграду 2002. године износила 44,1 годину, а 2011. године чак 46,5 година (45,8 
код мушкараца-47,1 код жена). 

Нјаповољнија ситуација била је 1961. године када је учешће младог становништва 
до 19 година било највеће (33,5%), а учешће старијих од 60 година било најмање (13,8%), 
тако да је индекс старења износио 0,41. У сваком наредном међипописном периоду 
смањивао се проценат младог, а повећавао проценат старог становништва, што је 
условљавало и повећање индекса старости. На попису 2011. године проценат младог 
становништва (0-19 година) био је најмањи (16,2%) у читавом посматраном периоду,а 
проценат старијих од 60 година био је највећи (32,1%), индекс старења је износио 1,97. 

 
Графикон12: Пирамида старости општине Димитровград према подацима пописа 

становништва из 2011. 
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11.3 Економске структуре становништва 
 

Економска структура становништва подразумева анализу становништва према 
активностима, делатности и занимању. Економска структура становништва представља 
јасан показатељ привредног, а самим тим и целокупног друштвеног развоја неке 
територије. С једне стране привредни развој мења економску структуру становништва, а 
насупрот томе, кретање и структура радне снаге и становништва уопште утиче на 
интензитет развоја привреде неког подручја. 
 
 
11.3.1 Активно становништво 
 
 Опште прихваћења дефиниција економски активног становништва гласи: Група 
економски активног становништва обухвата све особе оба пола које чине понуду радне 
снаге расположиве за производњу економских добара и услуга. 
  
 Становништво према критеријуму активности груписано је у три основне 
категорије: активно становиштво, лица са личним приходом и издржавано становништво. 
 
            У активно становништво сврставају се лица која обављају неко активно занимање 
(укључујући и лица која повремено не обављају своје занимање јер су 
незапослена,испуњавају војну обавезу,лишена слободе и сл, а пре тога су обављала 
активно занимање) и на тај начин обезбеђују средства за живот.  
 
           У групу лица са личним приходом су укључена она лица која не обављају активно 
занимање, него живе од прихода који потичу из њиховог ранијег рада или активности 
(лични и инвалидски пензионери и сл) односно активности неког члана њихове уже 
породице (породични пензионери). 
 
          У издржавано становништво спадају лица која немају сопствених прихода од којих 
би се изджавали, него их издржавају родитељи, рођаци или друга лица, а у ову групу 
претежно спадају деца, ђаци, студенти, домаћице, старе особе, особе без личних прихода 
(пензија), лица неспособна за рад, незапослени.(Др Саша Кицошев.Др Петар Голубовић-
Геодемографија-Ниш 2004. година) 
 

Табела 51:Становништво општине Димитровград према активности,1961.-2011.год. 
 

 

Активно Лица са личним 
приходима Издржавано 

број 
Стопа 

активности 
% 

број % од 
укупног број % од 

укупног 

1961. 9.621 52,2 272 1.5 8.525 46,3 
1971. 9.395 57.4 590 3.6 6.380 39,0 
1981. 8.259 55,6 968 6,5 5.642 37.9 
1991. 6.642 49,9 2.096 15.7 4.582 34,4 
2002. 5.584 47,6 2.903 24,7 3.252 27,7 
2011. 3.872 38,2 3.194 31,5 3.017 29,8 
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            Анализа укупног становништва општине Димитровград према активности у 
периоду од 1961.-2011. године указује на смањење удела активног и издржаваног 
становништва, и повећање удела лица са личним приходима у укупном становништву. 
Подаци са пописа из 1961. године указују да је тада активно становништво чинило 52,2 % 
укупног становништва. Већ 1971. године је забележен највећи удео активног 
становништва, које је чинило чак 57,4% укупног становништва. После 1971. године 
почиње период опадања активног становништва и стопа активности према последњем 
попису 2011. године износила је 38,2%. Апсолутни број активних је у посматраном 
периоду смањен са 9621 (1961.год) на 3872 (2011.год). Удео лица са личним приходима у 
посматраном периоду од 1961.-2011.године порастао је са 1,5%  на чак 31,5% у укупном 
становништву. 
           Категорија лица са личним приходима у периоду од 1961.-2011. године се повећала 
у свим међупописним периодима.. Подаци са пописа 1961. године указују да је апсолутни 
број лица са личним приходима износио 272 (1,5% укупног становништва) лица, а 2001. 
године 3194 лица (31,5% укупног становништва). Пораст броја лица са личним приходима 
је био динамичан, и то повећање броја пензионера оптерећује све више економски активно 
становништво, нарочито категорију запослених. 
          У читавом посматраном периоду удео издржаваног становништва у укупном 
становништву опада. На подручју општине Димитровград удео ове категорије је 
1961.године износио 46,3% укупног становништва, а 2011. године 29,8% укупног 
становништва. Дошло је до смањења апсолутног броја издржаваних лица у посматраном 
периоду (8.525 на 3.017 лица). Имајући у виду да ову категорију чини младо становништво 
јасно је да је до смањења удела ове категорије становништва дошло под директним 
утицајем поремећаја старосне структуре, који се огледа у све мањем уделу младих у 
укупном становништву. 
 
 

Табела 52 : Активно становништво према полу у општини Димитровград, од1961.-
2011.године 

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

Број % Број % Број % Број % Број % Број % 
М 5.655 63,9 5.504 66,9 4.766 63,5 3.838 56,6 3.177 53,8 2.302 44.7 
Ж 3.966 41,5 3.891 47,8 3.493 47,4 2.804 41,8 2.407 41,2 1.570 31,5 

 
           Подаци из табеле указују да је стопа активности према полу код становништва 
општине Димитровград већа код мушког него код женског становништва. Овакво стање је 
присутно током свих година пописа. Највећу стопу активности женско је имало 1971. 
године (47,8%). Мушко становништво је такође имало највећу стопу активности 1971. 
године (66,9%), и од те године стопа активности бележи пад код оба пола. Према попису 
из 2011.године стопа активности код мушког становништва је (44,7%) а код женског 
(31,5%). Ово смањење броја активних лица је углавном последица пропадања и затварања 
индустријских предузећа. Некада је у овом крају најбројније било пољопривредно 
становиштво и тада је активних било више на селу него у граду. 
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11.3.2Активно становништво према делатности 
 
              Класификација активног становништва према делатности указује на запосленост 
радне снаге по привредним гранама, односно делатностима. 
              Основна подела активног становништва према делатности врши се према аграрној 
и неаграрним делатностима, али се чешће користи користи класификација на примарне, 
секундарне и терцијарне делатности или секторе, а касније су подели додате и квартарне 
делатности или сектори. 

- Примарне делатности ангажују становништво запослено у ратарству, сточарству, 
шумарству. лову и риболову. 

- Секундарне делатности запошљавају становништво у рударству, индустрији, 
грађевинарству и производном занатству 

- Терцијарне делатности обухватају становништво које ради у непроизводним 
привредним гранама као што је трговина, угоститељство, туризам, услужно 
занатство, саобраћај, банкарство и слично 

- Квартарне делатности обухватају лица запослена у друштвено функционалном 
сектору:школству, здравству, науци, култури, одбрани и др. 

 
              У економски слабије развијеним државама и регијама, је готово по правилу, главна 
делатност пољопривреда. Упоредо са привредним развојем, удео пољопривреде у 
формирању националног или регионалног дохотка опада, а расте удео индустрије. После 
фазе експанзије значај индустрије постепено опада, док терцијарне и квартарне делатности 
добијају све већи значај. .(Др Саша Кицођев.Др Петар Голубовић-Геодемографија-Ниш 
2004. година) 
 Економски развој Републике Србије,као и општине Димитровград утицао је на 
промену структуре активног становништва према делатности. 
 

Табела 53 : Активно становништво према сектору делатности, 1961.-2002. година у 
општини Димитровград 

 
Година 
пописа Укупно 

Примарни сектор Секундарни сектор Терцијарни сектор 
број % број % број % 

1961. 9.621 7.678 82,6 445 4.8 1.173 12,6 
1991. 6.254 1.862 29,8 2.527 40,4 1.864 29,8 
2002. 4.306 804 18,7 1.819 42,2 1.683 39,1 

 
              У општини Димитровград током посматраног периода десиле су се крупне 
промене у погледу структури активног становништва према делатности. 
 Према подацима са пописа 1961. године на простору општине Димитровград 
највећи број запослених био је у примарном сектору и то 7.678 лица или 82,6% укупног 
активног становништва. Секундарне и терцијарне делатности биле су слабије заступљене 
(секундарне 4,8%, терцијарне 12,6%) 
 У посматраном периоду дошло је до смањења активних лица у примарном 
сектору и повећања у секундарном и терцијарном сектору. Удео активних у примарном 
сектору према попису из 1991. године износи 29.8%, док се значајно повећава удео 
запослености у секундарном и терцијарном (секундарни 40,4%, терцијарни 29,8%). До 
2002.године се наставља тренд смањења активних у пољопривреди (18,7%) али долази и 
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до опадања апсолутног броја активних у секундарном и терцијарном сектору уз повећање 
њиховог процентуалног учешћа у укупном активном становништву (због смањења броја 
активног становништва). Према попису 2011. године секундарни сектор има учешће 42,2% 
а терцијарни 39,1% у укупном активном становништву. 
 

Графикон 13: Активно становништво према селтору делатности 
1961.,1991.,2002.године 

 
11.3.3 Пољопривредно становништво 
 
         Динамичан развој индустрије и примена савремених агротехничких мера у 
пољопривреди, пре свих њена механизација, довело је до интензивног процеса 
деаграризације становништва. Под појмом деаграризације првенствено се подразумева 
свеукупни процес напуштања пољопривреде од стране пољопривредног становништва, 
коме је до тада то била једина активност и извор прихода. Процес деаграризације 
демографском смислу карактерише смањивање броја становника у аграрним срединама и 
повећање у урбаним, велике промене у полно-старосној структури становништва, 
углавном са негативним ефектом у аграрним срединама и са позитивним у урбаним. .(Др 
Саша Кицођев.Др Петар Голубовић-Геодемографија-Ниш 2004. година) 
Процес деаграризације се одвија према одређеним законитостима (Werthaimer-
Балетић,1982.год) : 
 

- У почетној фази развоја деаграризација је последица директног преласка 
неквалификоване радне снаге у неаграрне делатности (директна деаграризација). У 
наредним фазама економског развоја запошљавање у непољопривредним 
делатностима одвија се посредством школовања (индиректна деаграризација) 

- Опадање релативног учешћа пољопривредног становништва у укупном не мора 
бити последица његовог апсолутног смањења. У почетној фази економског развоја, 
пољопривредно становништво апсолутно расте, што значи да је његово релативно 
опадање резултат бржег апсолутног повећања непољопривредног становништва. 

- Упоредо са смањењем удела пољопривреде у укупној радној снази, смањује се и 
удео пољопривреде у друштвеном производу. 
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Табела 54 : Пољопривредно и непољопривредно становнимтво у општини 
Димитровград 1961.-2002.године 

 
Година 
пописа Укупно Пољопривредно Непољопривредно 

број % број % 
1961. 18.418 13.343 72.4 5.075 27.6 
1971. 16.365 8.779 53,6 7.586 46,6 
1981. 15.158 4.438 29,3 10.720 70,7 
1991. 13.448 1.981 14,9 11.467 85,1 
2002. 11.893 829 7,0 11.064 93.0 

 
             Под утицајем индустријализације и урбанизације период после другог светског 
рата обележен је преласком пољопривредног становништва у непољопривредне 
делатности. Овај трансфер становништва изазвао је далекосежне последице у 
економском, социјалном, демографском и просторном развоју. 
У општини Димитровград током посматраног периода од 1961.-2002. године процес 
деаграризације се интензивно одвијао што је резултирало апсолутним смањењем 
пољопривредног становништва, а истовремено је и удео пољопривредног у укупном 
становништву значајно опао (са 72,4% на 7%). У свим међупописним периодима је 
забележено смањење броја пољопривредног становништва. Највећа негативна 
последица деаграризације је поремећај старосне и полне структуре активног 
пољопривредног становништва. 
 

 
11.4 Школско-образовна структура 
 
 Образовна структура становништва представља важну карактеристику сваке 
популације која је у дирекној вези са достигнутим степеном друштвено-економског 
развоја. Два основна обележја становништва према образовној структури јесу 
писменост и школска спрема. 
 
11.4.1 Писменост 
 
 Писменост је први степен у процесу образовања становништва и основни 
предуслов за његово даље образовање. Према нашој пописној статистици, под 
писменим особама подразумевају се лица стара десет и више година која знају да 
читају и пишу. 

 
Табела  55 : Неписмено становништво старо 10 и више година, према полу у општини 

Димитровград,1961.-2011. Годана 
 

Год. 
пописа 

Укупно 
10+ 

Број неписмених % неписмених 
Свега Мушко Женско Свега Мушко Женско 

1961. 15.521 2.850 449 2.401 18,4 6,1 29,4 
2002. 10.792 352 68 284 3,3 1,3 5,3 
2011. 8.977 172 42 130 1,9 0,9 3,0 
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          У посматраном периоду од 1961.-2011. године број неписмених у општини 
Димитровград се смањи са 2.850 према попису из 1961. на 172 према подацима за 2011. 
годину. Удео неписмених у укупном становништву се смањио са 18,4% на 1,9%. Глави 
разлози смањења неписменог становништва су увођење обавезног осмогодишњег 
школовања и разни курсеви за описмењавање одраслог становништва. 
        
    Подаци из табеле показују да је неписменост више заступљена код женског 
становништва, али је тенденција опадања удела неписмених уочена код оба пола. 
Према резултатима пописа из 1961. године удео неписмених у укупном женском 
становништву је 29,4%, а у мушком 18,4%. Према подацима са пописа 2011. године 
разлика у неписмености између мушке и женске популације је доста смањена али и 
даље постоји. У 2011-ој години проценат неписмених мушкараца је износио 0,9%, а 
проценат неписмених жена 3%. 
 
 

Табела 56: Неписмено становништво по старости у општини Димитровград,1961.-
2011. Година 

 
Год. 

пописа 
Број неписмених % неписмених 

Свега 10-19 20-34 35-64 65+ Свега 10-19 20-34 35-64 65+ 
1961. 2.850 40 222 1.794 794 18,4 1,22 5,69 26,70 11,82 
2002 352 6 9 48 275 3,3 0,49 0,43 0,99 10,61 
2011 172 1 10 25 129 1,9 0,10 0,63 0,68 5,35 

 
          Подаци са пописа 1961. године показују да је највећи удео неписмених у 
старосној групи од 35-64 године, то су углавном генерације које су рођене још пре 
другог светског рата. Најмање неписмених 1961. године је  у старосној групи 10-19 
година. Анализом неписмених по старосним групама 2011. године, уочава се да се број 
неписмених повећава са годинама старости, тако да је најмањи удео неписмених у 
старосној групи од 10-19 година, а највећи у старосној групи преко 65 година. 

 
 
11.4.2 Школска спрема  
 
 Анализа становништва према школској спреми врши се према завршеној школи 
тј. достигнутом нивоу образовања. Анализа школованости становништва у овом раду 
заснована је на подацима пописа из 1961, 1981. и 2002. и 2011. године. С тим што су по 
методологији пописа из 1961. године обухваћена лица старија од 10 година, а по 
осталим пописима лица старија од 15 година. 
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Табела 57: Становнишшво старо 10 и вигие година према школској спреми у општини 

Димитровград, 1961. године 
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15.521 13.384 1.270 746 114 100,0 86,3 8.2 4,8 0,7 
 
           Према попису из 1961. године стање у погледу школованости становништва 
било је неповољно, 86,3% становништва општине Димитровград старијег од 10 година 
било је без школске спреме или са образовањем нижим од основног. Удео 
становништва са основним образовањем је износио 8,2% укупног становништва 
старијег од 10 година. Лица са средњом школом имала су удео од 4,8%, а учешће лица 
са вишим и високим образовањем било је симболично, свега 0,7% у укупном 
становништву општине старијем од 10 година. Овако неповољна структура 
становништва према школској спреми 1961. године последица је ниског нивоа 
друштвено-економске развијености и неразвијене мреже институција образовања у 
периоду пре другог светског рата. 

 
 

Табела 58: Становништво старо 15 и више година, према школској спреми,1981-     2011. 
година 
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1981. 12.519 1.714 5.410 3114 1848 241 187 5 

2002. 10.214 480 2.344 3.093 3.212 540 366 179 

2011. 8.977 172 1.303 2.648 3.580 640 618 16 
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Табела број 59  : Структура становништва старог 15 и више година, према школској 
спреми (у %) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  У периоду од 1961.-1981. године који је карактеристичан по динамичном 
привредном расту,изграђена је мрежа школских установа што је уз доступност свим 
социјалним слојевима друштва, била чиниоц који је утицао на подизање ниво 
школованости. 
 
 У периоду од 1981.-2011. године у великој мери се смањио број становника 
старијих од 15 година без школске спреме и са мање од основног образовања. Број 
лица без школске спреме је опао са 1714 на 174 лица, па је њихов удео у укупном 
становништву  2011. године износио 1,9%. Удео лица са мање од основног образовања 
је опао са 43,2% (1961.) на 14,5%(2011.) 
 

 У периоду од 1981.-2011. године релативно мало је опао и број оних лица са 
завршеном основном школом, са 3114 лица на 2648 лица. Бржи раст у посматраном 
периоду бележи становништво са средњим (14,8% на 39,9%), вишим (1,9% на 7,1%) и 
високим образовањем (1,5% на 6,9%). 

 
 
11.5 Становништво према националном саставу 

 
 После другог светског рата у свим пописима становништво се о националној 
припадности изјашњавало на основу субјективног става,што је било уставно право 
сваког појединца. Практични проблеми настају због промене опредељења, што није 
редак случај, па подаци пописа због тога постају неупоредиви. Разлози за промену 
става о националној припадности углавном су проистицали из владајућег односа 
политике према нацији и вери у послератној Југославији. Најчешће промене 
декларисања о националној припадности биле су код Турака, Рома, Влаха, Буњеваца, 
Муслимана и Југословена, па према подацима о бројном стању припадника ових 
националности треба имати извесне резерве. 
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1981. 100,0 13,7 43,2 24,9 14,8 1,9 1,5 

2002. 100,0 4,7 22,9 30,8 32,0 5,4 3,7 

2011. 100,0 1,9 14,5 29,4 39,9 7,1 6,9 



Природно – математички факултет Ниш 

68 

 На националну структуру становништва општине Димитровград утицало је много 
историјских догађаја. Од ослобођења од Турака 1877. године па све до 1920. године 
овај крај се налазио у саставу Бугарске. У то доба у Бугарској је било доста 
пресељавања становништва па је тим процесом захваћен и Димитровград. После првог 
светског рата, овај крај постаје опет погранична зона али у то доба није био привлачан 
за насељавање јер је тај процес већ био завршен. 
 

Табела  60: Становништво према националности у општини Димитровград,1861.-
2011. 

Год. Укупно 
Срби Бугари Албанци Роми Остали и 

непознато 
Број % Број % Број % Број % Број % 

1961 18.418 1.013 5,5 17.308 94,0 3 0,0 - - 94 0,5 
1991 13.488 3.042 22,6 7.069 52.4 3 0,0 32 0,2 3.342 24.8 
2002 11.748 3.005 25,6 5.836 49,7 - - 68 0,6 2.839 24,1 
2011 10.118 2.819 27,8 5.413 53,4 1 0,0 68 0,7 1.664 16,4 

 
 У свим пописима најбројнији и по релативном учешћу у укупном броју 
становника и по апсолутном броју су Бугари, али је њихов удео у укупном 
становништву од 1961.-2011. године смањен са 94% на 53,4%. Узроке тог смањења 
треба тражити у негативном салду миграција, али у овом крају је доста заступљена и 
промена у изјашњавању због специфичних историјских догађаја и политичких 
ситуација, становници су свој субјективни став о националности мењали. Тамо где је 
старије становништво има већи проценат оних који су се изјаснили као Бугари, а млађе 
становништво у већини случајева изјашњава се као Срби или Југословени. У 
Димитровграду постоје и групе које себе називају Шопима, и сматрају да нису ни Срби 
ни Бугари. Релативно учешће Срба у броју становника од 1961.-2011. повећало се са 
5,5% на 27,8%. Остварено је и повећање у апсолутном броју Срба са 1013 на 2819 
становника. Занемарљив је број Албанаца и Рома, с тим што Роми према попису из 
1961. нису били заступљени док 2011. године учествују са 0,7 % у укупном 
становништву. Највећи апсолутни број и учешће Бугара забележен је 1961. године 
(17308 -94%), код Срба је највеће релатвно учешће забележено на последњем попису 
2011. године (27,8%), а највећи апсолутни број забележен је пописом из 1991. године 
(3.042 становника). 

 
Табела  61: Југословени у општини Димитровград,1961.-2011. Год 

 

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

Број % Број % Број % Број % Број % Број % 
Општина 
Димитр. 11 0,1 358 2,2 3.580 23.6 3.028 22,5 472 4.0 59 0,6 
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 Број лица која су се изјашњавала као југословени бележио је пораст све до 1981. 
године када је њихово учешће у укупном становништву износило чак 23,6% а 
апсолутни број 3.580 лица. Од 1981. године када су имали свој максимум број 
Југословена бележи лагани пад тако да 1991. године њихово учешће у укупном 
становништву износи 22,5 % а апсолутни број 3.028. У периоду од 1991.-2011. бележи 
се бржи пад ове категорије становништва тако да према последњем попису њихов 
апсолутни број износи 59 лица а њихово учешће у укупном становништву износи 0,6%, 
разлог тога је распад Југославије. 
 Од осталих мањина треба споменути Македонце (0,4%-2011.год) и Хрвате (0,2%), 
треба напоменути и велики број оних који се нису изјаснили (1533 лица). 
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12. Домаћинства 
 
 Домаћинства су најмања социо-економска скупина људи у оквиру које 
становништво живи, привређује и репродукује се.(Др Саша Кицошев,Др Петар 
Голубовић-Геодемографија,Ниш 2004. год). Под домаћинством се подразумева свака 
породица или заједница људи чији чланови заједно станују и троше своје приходе за 
подмиривање основних животних потреба, као и свако лице које живи само или станује 
са другим лицима са којима троши заједнички своје приходе (Ђурђев,географија 
становништва,Нови Сад,1998.год). Породица се дефинише као основна људска 
заједница родитеља и деце или као биолошко-социолошка заједница. Она се заснива на 
брачном односу супружника и крвном сродству родитеља и њихове деце. 
 После другог светског рата у Србији је започео процес значајне трансформације 
домаћинства. Те промене су се огледале у интензивном порасту броја домаћинстава и 
смањењу броја чланова истих. Основне узроке за овакво кретање треба тражити у 
динамичном порасту становништва и распаду до тадашње патријархалне породичне 
организације унутар једног домаћинства, али и у спроведеној аграрној реформи, 
преласку пољопривредног становништва у неаграрне делатности, мигрирању сеоског 
становништва у градове, развоју процеса индустријализације. (Др Саша Кицошев, Др 
Петар Голубовић-Геодемографија, Ниш 2004. год) 
 На мењање типа организације домаћинства у великој мери утицали су 
модернизација друштва, повећање животног стандарда и слично. Промене настале у 
просечној величини домаћинстава имале су утицаја и на промене њихових економских 
карактеристика. 

 
12.1 Број и просечна величина домаћинства 

 
 Кретање броја домаћинства одређене популације је резултат промена у просечној 
величини домаћинстава као последица утицаја демографских фактора (у првом реду 
наталитета) и социоекономских фактора (национални доходак по становнику, проценат 
неписменог женског становништва, затим удео градског односно пољопривредног 
становништва. 
 

Табела  62: Број домаћинства у општини Димитровгра,1961.-2011. Год 
 

1948. 1953. 1961. 1971. 1981. 1991. 2002. 2011. 
Пораст/опадање 1948.-

2011. 
Број % 

4480 4660 5028 5112 5247 4921 4487 3952 -528 -11,8 

 
 Према попису из 2011. године број домаћинстава у општини Димитровград 
износио је 3952, што је за 528 мање у односу на резултате пописа из 1948. године, 
односно број домаћинстава у општини Димитровград у посматраном периоду је 
смањен за 11,8%. У периоду 1948.-1981. године бележи се пораст броја домаћинства од 
4480 на 5247. Од 1981. године број домаћинства опада тако да  2011. године у општини 
Димитровград има 3592 домаћинства. 
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Табела 63: Просечна величина домаћинства у општини Димитровград,1948.-2011. 

 
1948. 1953. 1961. 1971. 1981. 1991. 2002. 2011. 
5.15 4,74 3,66 3,20 2,89 2,74 2,61 2,56 

 
 У посматраном периоду 1948.-2011. године одвијао се процес смањења просечног 
броја чланова по домаћинству. Просечан број чланова домаћинства према попису из 
1948. године износио је 5,15 а 2011. године 2,56 чланова. 

 
 

Табела 64 : Домаћинстава према броју чланова у општини Димитровград,1961.-2011.год 
 

Год. 
 

Број домаћинстава 
укупно Са 1 

чланом 2 3 4 5 6 7 8+ 
1961. 5028 561 964 910 1.080 740 445 193 135 
1991. 4921 925 1.613 878 1.100 256 111 27 11 
2002 4461 1004 1380 885 880 218 71 17 6 
2011. 3952 1018 1215 752 666 189 112 

 
  
Табела 65 : Структура домаћинстава према броју чланова у општини Димитровград 

(%),1961.-2011. Година 
 

Год. 
 

% домаћинстава 
Укупно Са 1 

чланом 2 3 4 5 6 7 8+ 
1961. 100,0 11,2 19,2 18.1 21,5 14,7 9,0 3,8 2,7 
1991. 100,0 18,8 32,8 17,8 22,4 5,2 2,3 0,5 0,2 
2002 100,0 22,5 30.9 19,8 19,7 4,9 1.6 0,4 0,1 
2011. 100,0 25,7 30,7 19,0 16,8 4,8 2,8 

 
 Пораст броја домаћинстава и смањење просечне величине домаћинстава прате 
промене у структури домаћинства према броју чланова. Ове промене доводе до повећање 
удела малочланих уз истовремено смањење удела вишечланих. У општини Димитровград 
према попису из 1961. године преовлађују домаћинства са 4 члана, а према подацима из 
2002. и 2011. године доминантан је тип домаћинстава са 1-2 члана. Бележи се повећање 
самачких домаћинстава. 
 Према подацима са пописа 1961. године на подручју општине Димитровград 
највећи је удео домаћинства са 4 члана (21,5%), потом са 2 (19,2%) и са 3 чланова (18,1%). 
По попису из 2011. године дошло је до промена у структури домаћинстава па највећи удео 
имају домаћинства са 2 члана (30,7%), затим са 1 чланом (25,7%) и са 3 члана (19 %). 
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13.Закључак: 
 
 У насељима општине Димитровград  савремени демографски развој прате крупне 
промене у кретању укупног становништва, природном и механичком кретању 
становништва, у структурама становништва, промене у броју, величини и структури 
домаћинстава и породица. 
           У периоду од 1948-2011 године Пиротски округ у целини а нарочито општина 
Димитровград бележи константни пад укупног броја становника. Док се становништво у 
граду у периоду до 1991. године повећавало из године у годину, дотле је број становника у 
сеоским насељима опадао. Пад броја становника у сеоским насељима је био константан од 
1948-2011. године. У 43 села општине Димитровград становништво се од 1948-2011. 
године смањило за скоро 80% ( са 20 119 на 4 078 ). Период од 1948-1981. године је познат 
по масовном пресељавању сеоског становништва у градове. Укупан број становника у 
целој општини 1948. године износио је 23 063 , до 2011. године број становника је смањен 
на 10 562. 
          У општини Димитровград постоје и разлике у густини насељености од пописа до 
пописа. Општа густина насељености у општини Димитровград мања је од просека за 
Републику Србију(92 ст/км²). У периоду од 1946.-2011. године густина насељености је 
смањена са  47,7 ст/км² на  21,8 ст/км². Густина насељености је константно опадала. 
        У истраживању природног кретања становништва у Димитровграду уочено је 
константно опадање наталитета, повећање стопе морталитета, и пада природног 
прираштаја. Као последица пада наталитета и повећања смртности становништва, јављају 
се изузетно ниске стопе природног прираштаја, које имају негативну вредност (-14 ‰). 
Овакве ниске стопе природног прираштаја, последица су интензивног исељавања 
становништва, али и поремећаја старосне структуре становништва. 
 У свим међупописним периодима миграциони салдо је негативан, у период 1991.-
2002. године он износи -3 012. У овој општини одвијају се се интензивне миграције на 
релацији село-град. Ово кретање углавном је усмерено из економских разлога, што је за 
последицу имало значајне промене у кретању укупног становништва, природном кретању 
становништва, старосној и економској структури становништва, како у емиграционим, 
тако и у имиграционим подручјима. 
 Број насеља у општини Димитровград у периоду од 1948.-2002. се није мењао, тако 
је укупан број насеља 43. У периоду од 2002. до 2011. године сеоско насеље Прача је 
остало без становника. На 100 км² је просечно 8,90. На територији општине Димитровград 
највише је насеља до 99 становника, а само једно насеље са 5.000-9.999 
становника(Димитровград) 
 У анализи полне структуре становништва запажа се повећање коефицијента 
маскулинитета од 1961. до 2011.године. Бројност мушке популације 2011. године највећа 
је у старосној групи од 40-59 . Најнижи коефицијенат маскулинитета бележи се у старосној 
групи 0-19. 

Становништво општине Димитровград захваћено је интензивним процесом 
старења. Становништво је зашло у стадијуму најдубље демографске старости. 
  

Анализа укупног становништва општине Димитровград према активности у 
периоду од 1961.-2011. године указује на следеће тенденције: смањење удела активног и 
издржаваног становништва, и повећање удела лица са личним приходима у укупном 
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становништву. У анализи активног према делатности, уочено је константно опадање 
активних у примарном сектору уз истовремено повечање активних у секундарном и 
терцијарном, што је последица послератне индустријализације, урбанизације и 
деаграризације. 
 Запажа се константно опадање удела неписмених у општини Димитровград у 
периоду од 1961.-2011. године, с тим што је удео неписмених у женској популацији већи  
од удела неписмених у мушкој популацији. Код анализе школске спреме је уочено 
константно повећање лица са завршеном основном и средњом школом и високим 
образовањем, и смањење удела лица без завршене основне школе или са непотпуним 
основним образовањем. 
 Уочава се пораст броја домаћинстава уз смањење броја чланова по домаћинству, 
што доводи до промена у структури домаћинства. 
 Све ове демографске тенденције на простору општине Димитровград представљају 
велики проблем који захтева ангажовање државе у спровођењу мера популационе 
политике у циљу нешто светлије демографске будућности. 
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