
Страна | 1  
 

УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ 

ПРИРОДНО - МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ 

ДЕПАРТМАН ЗА ГЕОГРАФИЈУ 

 

 

 

 

 
 

 

ДЕМОГРАФСКЕ ПРОМЕНЕ У НАСЕЉИМА 

ОПШТИНЕ ЦРНА ТРАВА У ДРУГОЈ ПОЛОВИНИ 

XX И ПОЧЕТКОМ XXI ВЕКА 
 

МАСТЕР РАД 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Студент:                Ментор: 

Дејан С. Китановић                   Др Нинослав Голубовић 

Број индекса:       43 

 

 

 

 

Ниш, фебруар 2015 



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

 

Страна | 2  
 

СAДРЖАЈ 
 

Увод............................................................................................................................................3 

1. Географски положај, границе и величина општине Црна Трава......................................4 

2. Физичко - географске карактеристике................................................................................6 

 2.1. Геолошка грађа и рељеф.......................................................................................6 

 2.2. Климатска обележја...............................................................................................7 

 2.3. Хидролошка обележја............................................................................................9 

 2.4 Педолошке и вегетацијске особености...............................................................12 

3. Насељавање, број становника и територијали размештај становника...........................14 

 3.1 Стари трагови насељености ................................................................................15 

 3.2 Кретање броја становника југоисточне Србије и Јабланичког округа............15 

 3.3 Број, размештај и густина насељености становника општине Црна Трава.....18 

4. Природно кретање становништва.....................................................................................23 

 4.1. Наталитет..............................................................................................................23 

 4.2. Морталитет.. .......................................................... .............................................24 

 4.3. Природни прираштај...........................................................................................26 

 4.4. Фертилитет...........................................................................................................28 

5.Нупцијалитет и диворцијалитет.... ....................................................................................29 

6. Механичко кретање становника........................................................................................30 

7. Структуре становништва....................................................................................................33 

 7.1 Биолошке структуре.............................................................................................33 

  7.1.1 Полна структура.....................................................................................33 

  7.1.2 Старосна структура................................................................................34 

  7.1.3 Стадијуми демографске старости. .......................................................39 

 7.2 Социо - кономска структура становништва.......................................................40 

  7.2.1 Економска структура становништва....................................................40 

  7.2.2 Школско - образовна структура...........................................................42 

  7.2.3 Становништо према националном саставу. ........................................44 

8. Домаћинства........................................................................................................................45 

9. Насеља..................................................................................................................................47 

Закључак..................................................................................................................................50 

Литература...............................................................................................................................51 

Биографија...............................................................................................................................52 

Кључна документацијска информација................................................................................53 

 
 

 

  

 

 

 

  



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

 

Страна | 3  
 

УВОД 
 

Општина Црна Трава је општина у републици Србији у Јабланичком округу. 

Заузима површину од 312km². Седиште општине је варошица Црна Трава. Ова општина 

поред седишта обухвата и 24 сеоска насеља. По подацима са пописа 2011. године у 

општини је живело 1663 становника, а у варошици Црна Трава 434 становника. Цела 

општина бележи пад укупног броја становника у односу на претходне пописе (у 

међупописном периоду од 2002. до 2011. број становника се смањио за 900) и има 

негативан природни прираштај који је 2010. године износио -47,1‰.  

 Црнотравска општина се налази у централном делу Балканског полуострва, на 

југоистоку Србије. Припада планинско - котлинско- долинској макрорегији, мезорегији 

Јузна Србија, а микрорегији Јабланица.  

Општина Црна Трава је у морфолошком погледу доста сложена. Заступљен је мозаик 

тектонских и ерозивних елемената рељефа, од долина, котлина, планина, преко 

абразионих, флувијалних, крашких до рецентних облика.  

Општина се одликује планинском климом, док само мањи део на надморским висинама 

испод 1000m има субпланински и умерено-континентални карактер.  

Хидролошки објекти представљени су рекама, вештачким и природним језерима, 

краћим понорницама и јаким крашким изворима и врелима.  

У целини гледано демографски развој Општине Црна Трава у другој половини 

XX и почетком XXI века карактеришу негативни показатељи демографског развитка. 

Већина насеља у општини се суочава са изузетно ниским нивоом рађања и ниским 

стопама наталитета, високим степеном смртности становништва, негативним салдом 

миграција, изузетно неповољном старосном структуром, смањењем броја становника и 

гашењем многих домаћинстава па и сеоских насеља.  

 

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

делова и најзначајније физичко географске карактеристике. 

У другом делу рада детаљно су обрађене демографске промене и статистички 

преглед, почевши од најстаријих трагова насељености. Обрађени су: број становника и 

њихов територијални размештај, природно и механичко кретање становништва, 

нупцијалитет и диворцијалитет, насеља и структуре становништва и домаћинстава. 

 

  Временски обухват за поједине категорије је различит, у зависности од 

доступности статистичких података. 
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1. Географски положај, границе и величина Општине Црна Tрава 

 

 Општина Црна Трава административно припада Јабланичком округу и налази се 

на југоистоку Србије. Географски припада планинско - котлинско- долинској 

макрорегији, мезорегији Јужна Србија у ширем смислу, а микрорегији Власина и 

Крајиште. 

Математички положај центра општине, насеља Црна Трава одређен је координатама 

42О 48' 35" СГШ и 22О 17' 56" ИГД. Површина општине је 312km2. 

 

 
Слика 1. Положај Општине Црна Трава 

Извор: www.google.com/images 

 

 Општина се на северозападу граничи са општином Власотинце, на североистоку 

са општином Бабушница, на југу са општином Сурдулица, на југозападу са 

Владичиним Ханом. На западу се налази град Лесковац, а на истоку државна граница са 

Бугарском.  

Посматрајући географски положај општине Црна Трава, примећује се да је оивичена 

Грделичком клисуром Јужне Мораве са запада, огранцима Суве планине са севера, 

Српско - бугарском границом на истоку, док је са југа ограничава Власинска висораван 

са Власинским језером.  Општина се карактерише значајном изолованошћу у односу на 

главне саобраћајне правце. Једине важније везе су пут ка Лесковцу преко Власотинца 
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који носи ознаку М-9 и пут ка Владичином Хану преко Власине и Сурдулице. 

(Марковић, Павловић, 1995) 

 У прошлости, Црна Трава је имала два главна гравитациона тежишта. Једно су 

садашњи гравитациони центри Лесковац и Ниш, преко Власотинца, а друго бугарско 

насеље Трн, које је сад због државне границе и смањења становништва Црне Траве 

изгубило на значају. Северни и северозападни део општине такође одржава везу са 

Пиротом преко Бабушнице, мада сви су административно упућени на Власотинце.  

Од Лесковца је удаљена 55km , Пирота 77km од Ниша 95km, а од Београда око 330km. 

До локалних центара је удаљена: до Власотинца 43km, Сурдулице 39km, а до 

Владичиног Хана 50km. (Виденовић, 1996) 

 

 

 
Слика 2. Положај Општине Црна Трава у односу на суседне општине 

Извор: www.nekretnine.cc 
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2. Физичко - географске карактеристике 

 

 Северна граница Општина Црна Трава поклапа се са контактом Родипских и 

Балканских планина. Ово је довело до тога да је тектонска структура овог краја 

сложена, са низом раседних линија и навлака. Ове две масе су различите по старости, 

тако да можемо закључити да у изградњи простора учествују различите стене и 

морфолошки облици.  

 

2.1. Геолошка грађа и рељеф 

 

 Како је Јужна Србија углавном родопска, изграђена је од старих и прастарих 

стена, гнајса, шкриљаца и гранита, које чине иницијално копно Балканског полуострва. 

Преовлађују мекше врсте шкриљаца (зелени шкриљци). Такође, на више места има и 

магматских стена. У региону Власотинца и Сурдулице, а који захвата и Црну Траву, 

гранити и диорити образују интрузије дужине 30km и ширине 10km и захватају делове 

Чемерника, Бесне кобиле и Црног врха. У околини Власотинца има излива андезита и 

дацита у виду палеовулканских терена. Шкриљци су иначе доста подложни распадању 

тако да има доста спирања, клижења, осипања и одроњавања терена. Сеизмичка 

активност ове микрорегије је око 7 степени.  

Црна Трава није богата геолошким ресурсима. Постоје одређене количине 

грађевинског камена, међутим он није на свим локацијама рентабилан за 

експлоатацију. Од минералних сировина, постоје лежишта олова, цинка и злата, али не 

постоје подаци о њиховим резервама, као и одређене количине метаморфних дијабаза, 

који се користе за производњу минералне вуне. Њихова експлоатација није још почела, 

али је у плану.  

 Територија Црне траве је планинског карактера, са висинама које се крећу 

између 350м и 1720 м. Чак 75% територије се налази изнад 1000м надморске висине. 

Рељеф сачињавају планине Чемерник, Варденик, Тумба, као и висораван Црне Траве 

која се простире на висини од 1000 до 1200 метара. Велике висинске разлике на 

територији општине од 1300m (разлика између најниже тачке код ушћа Тегошнице у 

Власину на 346m и врха Вртоп на планини Плана на 1721m), као и терени са средњим и 

већим нагибом (10О до 30О) на скоро 70% територије, поспешују ионако присутне 

ерозивне процесе. Резултати тога су јаруге, равнине, вододерине, али и акумулативне 

микро плавине.  

Земљиште са нагибом мањим од 10% је слабо заступљено и заузима око 6% територије. 

Резултат тога је да се на врло малом простору земљисте може користити и обрађивати 

без додатних напора и улагања. 

  Експозиција терена је неповољна и претежно северна (североисточна и 

северозападна) и захвата око 40% територије, док су повољне, југоисточна и 

југозападна експозиција заступљене на само 25% територије општине. (Виденовић, 

1996) 
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Планина Чемерник 

 

 Чемерник је планина у југоисточној Србији, на десној страни Јужне Мораве, 

према  Грделичкој клисури. Припада планинама средње висине. Навиши врх је Велики 

Чемерник 1.638m. Има облик била које се пружа меридијански и на западној страни је 

дубоко засечено облуком Мутнице, која се у доњем току зове Џепска река. Име је 

добио по отровној биљци чемерици. Јако је богат водом. 

Састављен је од кристаластих шкриљаца и припада Родопском систему. Падине су 

делом под шумом. У источном подножју су највећа насеља Власина Рид и Црна Трава, 

а на западном Млачиште, Мачкатица, Мањак и Љутеж. 

Поред Великог Чемерника, његови врхови су: Кула (1.622m), Мали Чемерник (1.596m), 

Острозуб (1.546m) и Павлова грамада (1.469m) и сви су заобљеног типа.  

 

Планина Варденик 

 

 Варденик је планина у југисточној Србији, југозападно од Власинског језера. 

Највиши врх Велики Стрешер има 1.876m, а Мали Стрешер 1.757m. Састављена је 

махом од кристаласих шкриљаца, у облику облог била, без иједног оштрог врха. У 

целини је засут глиновитим покривачем, релативно богат водом и осунчан, тако да се 

листопадне шуме пењу до 1.600m уз северне и до 1.700m уз јужне стране. Села, 

заснована на крчевинама, разбијеног су типа и пењу се до 1.300m уз планину. 

 

Власинска висораван 

 

 Власина је висораван на југоистоку Србије, близу границе са Бугарском. 

Смештена је између планинских венаца Чемерника на западу, и Грамаде и Колуничког 

Рида на истоку. Представља плитко удубљење издуженог облика, које је прилично 

заравњено флувијалном ерозијом реке Власине и њених притока у изворишном делу.  

Та површ, на надморској висини 1.160m до 1.460m, се може означити као  Власинска 

висораван. Пружа се правцем север – југ на дужини од 14km, док јој је ширина 5km до 

7km, на северу, односно 3km до 4km на југу.  

 Оивичавају је планине родопског система широких и заобљених врхова: Велики 

Чемерник, Кула, Вртоп, Колунички рид, Плоча  и Панџин гроб . Поред равни где је 

некад била тресава Власинско блато, налазе се узвишења различитих облика и висина, 

која су део планина, који се спуштају према реци Власини. На њима се налазе 

власинска села и засеоци. 

 

2.2. Климатска обележја 

 

 Основне климатске карактеристике су одређене географским положајем, 

надморском висином и рељефом. Црна Трава се одликује планинском климом, док само 

мањи део на надморским висинама испод 1000m има субпланински и умерено-

континентални карактер. На ово указује локални термички режим са хладним зимама и 

свежим летима.  

http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE_%D1%98%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BE
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Што се падавина тиче, максимум у јуну и минимун у септембру указује на 

континентални плувиометријски режим.  

 

 Табела 1. Просек падавина и облачности на годишњем нивоу 

 на територији Општине Црна Трава 

Година 1990. 1991. 1992. 1993. 1996. 200. 2009. 2010. 2011. 2012. 

Падав. 

(у м.м.) 
575 1005 762 599 840 956 943 1150 525 752 

Облачн. 

(у %) 
4,4 6,2 5,1 5,2 6,2 5,7 6,0 6,4 5,1 5,1 

Извор: Годишњаци Хидрометеоролошког завода, http://www.hidmet.gov.rs/ 

 

Просечан број дана са падавинама је 136, а значајно учешће у структури падавина имју 

снежне падавине. Дуг период са снегом (од октобра до маја)  и значајна дебљина 

покривача говоре о могућности зимског туризма.  

Велика надморска висина условљава ветровитост поднебља. Најчешћи су западни 

ветрови који дувају на пролеће и лето и доносе влагу. Током зиме дува хладни северац, 

и источни ветрови. Најређи су јужни. Ово географско подручје, по својој клими 

погодно је за сточарство, шумарство и зимски туризам.  

  

Табела 2. Преглед средњих дневних, максималних и минималним температура 

 Средња 

максим. 

Средња 

миним. 

Средња 

дневна 

 

Годишњи 

макс. 

Годишњи 

мин. 1975. 11,2 0,8 5,4 27,5 -20 

1976. 13,8 3 4,5 29 -18,5 

1977. 12 1,1 5,9 28,9 -18,8 

1978. 10,6 0,4 5 27 -21,8 

1979. 11,2 1,3 5,7 29,9 -21,3 

1980. 10,2 0,3 4,7 28,9 -23,3 

1981. 10,6 0,5 5,2 27,6 -20,6 

1982. 11,7 0,8 5,6 30,9 -22,1 

1983. 11,5 0,4 5,2 27 -27,3 

1984. 11,2 0,6 5,3 30,8 -16 

1990. 13,1 0,3 5,5 31,7 -20,8 

1991. 10,5 -0,1 4,8 26,2 -28 

1992. 11,9 -0,4 5,8 28,5 -22,2 

1993. 12,4 -0,3 5,7 31,8 -23 

1996. 11,4 0,6 6,1 30 -16,9 

2003. 11,9 0,9 7 32,5 -20,5 

2009. 12,8 2,4 7,2 30,5 -16,2 

2010. 12,6 2,8 7,5 31 -18,5 

2011. 12,5 1,8 7,1 30 -19 

2012. 13 2,2 7,5 31,5 -18,1 

Просек 11,8 1 5,8 29,5 -20,6 
Извор: Годишњаци Хидрометеоролошког завода, http://www.hidmet.gov.rs/ 
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Три зимска месеца имају негативну средњу температуру, а најтиплији месец је август. 

Минимална температура је -31,5О а максимална 31,6О. Јесен је топлија од пролећа, што 

је битно за сазревање плодова. 

 

Задњих година, на територији ове општине као и у целом свету, запажено је повећање 

средње годишње и месечне температуре. Следећи график нам то показује.  

 

 
График 1. Средње месечне температуре од 1975. до 2012. године 

Извор: Годишњаци Хидрометеоролошког завода, http://www.hidmet.gov.rs/  

 

 

2.3. Хидролошка обележја 

 

 Густа речна мрежа, коју чине Власина и њене притоке, настала је због 

литолошког састава и водонепропустљивости подлоге, али и због пукотинских и 

фреатских издани које хране значајне количине падавина. Изградњом бране на Власини 

1951. године, хидролошке карактеристике тока су измењене. Извориште је 

обезглављено, на реци је направљено језеро, а горњи ток Власине је претворен у слаб 

ток. Поред Власине, Власинска акумулација представља најзначајнији хидролошки 

објекат. Са обзиром на планинску климу, дуготрајне и јаке кише су овде могуће, а 

уколико додамо и велики нагб терена, многобројни мали токови добијају бујични 

карактер и добијају опасну концентрацију воде. Ови бујични наноси могу изазвати 

велике штете, као познате бујице 1988 године. Максималну количну вода хидрографска 

мрежа Црне Траве има у марту и априлу, када се отапа снег, а минимум у септембру и 

октобру. Околне планине су доста богате водом и на њима има доста извора.  

 На Чемернику од већих извора имамо Белу воду, готово на самом врху, 

Игњатову чесму, Попов кладенац, Кијевску чесму, Павлов извор, Хајдучки и Николин 
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кладенац, као и низ од око 80 извора у ували Валмиште. Потоци и речице са ове 

планине уливају се  у Власину у Јужну Мораву. Најдужа притока Јужне Мораве, и са 

највећим сливом је река која извире изнад села Бајинци, протиче кроз Рупље и 

село Козаре да би се у Грделици улила у Мораву. Тако успут и мења своје 

називе: Бајинска река, Рупска река и на крају, Козарачка река. Најбогатија водом је река 

која настаје од валмишких извора, потока и речица, Голема река, а водом је успут 

богате: Мала река, Ракићка река, Лебетска река и Гарваница, да би се код 

варошице Џеп улила у Мораву. (Трајковић, 2004) 

 

 Власина је река у југоисточној Србији. Извире испод бране Власинског језера. 

Најважније притоке су јој: Лужница, Тегошница и Пуста река. Остале притоке су 

Градска река и Бистрица. Дужина Власине је око 70km после којих се она као десна 

притока улива у Јужну Мораву, 10km низводно од Власотинца. Због свог планинског 

окружења, а и због мањка индустријских загађивача Власина се рачуна у једну од 

најчистијих река Србије. На пролеће, услед отапања снега у планинском пределу, који 

окружује корито реке Власине, долази чешће до повећаног водостаја. У кишним 

периодима током целе године догађа се исто, па се Власина на неким местима излије. 

У Власотинцу је корито реке санирано и насипом ограничено након поплаве 1988. 

године. Ту је исто изграђено и мало акумулационо језеро за потребе напајања градског 

водовода. 

 Због повећане ерозије које Власина и њене притоке доносе планиском крају, 

планиране су даље санационе мере у смислу изградње акумулације код Свођа. Крајем 

јесени 2005. године због великих киша срушио мост на Власини код Свођа, где се 

Љуберађа улива у Власину. Тако је једини пут у власинском кориту, који повезује 

Власинско језеро са Свођем и Власотинцем, био прекинут. (Стратешки план) 

 

Река Власина се класификује у три дела: 

 горњи ток (од изворишта до Састав Река) 

 средњи ток (од Састав Река до Власотинца) 

 доњи ток (од Власотинца до ушћа у Мораву) 

 

Вода реке Власине је од извора до водозахвата фабрике за питку воду у Бољаре између 

класе I и II, а од водозахвата до ушћа је између класе II и III.  Погоршању квалитета 

воде доприноси улавање хемијских и отпадних вода из Власотинца, као и градска 

депонија која се налази на обали Власине.  

 

 Власинско језеро је акумулационо језеро са површином од 16km² и дубином до 

35m . Оно је окружено планинама Плана, Грамада, Варденик и Чемерник и налази се на 

1.213m надморске висине. Боја воде варира од сиво плаве поред обале до затворено 

плаве на средини језера. На месту где се данас налази Власинско језеро у прошлости се 

налазила тресава, позната као Власинско блато. Састојала се од  шевара, трске и само 

местимичним воденим површинама, и места где је извирала река Власина. 
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Реке Власина, Врла, Јерма, Божичка река, Лисинска река, Љубатска река,  Стрвна,  

Чемерчица са својим притокама (око 110 укупно) чине слив језера. Неке од њих су 

вештачки у сливу језера, цевима се вода пумпа на вишу висину. (Дукић, 2008) 

 

Табела 3. Средњи дневни преглед водостаја реке Власине на мерној станици 

Власотинце, за 2013 годину. 
Месец 

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

1. 13 20 35 46 25 19 79 16 14 22 14 17 

2. 12 18 31 42 25 20 50 15 14 17 14 23 

3. 12 24 27 52 25 21 40 15 13 17 14 19 

4. 12 34 25 54 27 21 33 15 13 15 14 16 

5. 13 25 23 48 24 21 31 14 12 14 14 15 

6. 14 22 22 45 24 20 37 14 12 14 14 15 

7. 13 22 22 44 24 19 31 14 12 14 15 15 

8. 12 26 24 62 24 20 19 14 12 14 14 14 

9. 12 23 25 61 23 19 30 14 12 13 14 14 

10. 14 21 27 54 23 18 31 14 12 14 14 15 

11. 14 21 31 56 22 29 30 14 13 14 15 16 

12. 16 20 33 51 22 55 36 14 13 14 15 14 

13. 13 20 33 47 28 39 31 14 12 14 14 14 

14. 15 23 32 44 25 50 24 14 13 14 14 13 

15. 15 22 55 42 23 45 25 14 12 13 14 13 

16. 19 22 41 40 22 34 24 14 12 15 14 13 

17. 17 21 35 38 22 28 23 17 13 25 13 13 

18. 20 20 32 36 21 25 22 11 12 20 13 12 

19. 26 19 35 36 20 23 21 14 12 17 13 12 

20. 21 19 39 35 19 21 20 13 12 15 13 12 

21. 26 19 45 33 19 19 20 13 12 15 13 12 

22. 26 19 95 32 18 18 19 13 12 14 13 13 

23. 25 20 59 31 27 19 19 13 12 14 13 12 

24. 21 20 49 31 31 27 18 13 12 14 18 12 

25. 19 35 45 30 25 21 18 13 12 14 19 12 

26. 18 61 49 29 23 17 17 13 12 14 17 13 

27. 16 54 49 28 22 22 17 14 12 14 16 14 

28. 15 43 48 27 21 19 17 45 12 14 15 16 

29. 15  50 26 19 19 16 14 13 14 14 15 

30. 14  52 25 19 69 16 14 19 14 14 14 

31 17  47  20  16 14  14  13 

Prosek 16.6 25.5 39.2 40.8 22.9 26.6 26.7 14.9 12.6 15.2 14.3 14.2 
Извор: Хидролошки годишњак за 2013. годину, http://www.hidmet.gov.rs/ 

 

Брана језера је на некадашњем току реке Власине и од земље је. Висина бране је 34,5m 

и у њу је уграђено око 330 хиљада кубика земље. Узводна страна је обложена каменим 

блоковима, а низводна направљена са четири каскаде и потпуно је затрављена. 

  Језеро је дужине 9km, максималне ширине 3,5km а највеће дубина је 35m. 

Према надморској висини, убраја се у највише акумулације на Балкану. При највишем 



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

 

Страна | 12  
 

водостају, ниво језера достиже 1214m надморске висине. Иначе, средњи годишњи ниво 

језера је 1204m надморске висине. (Дукић, 2008) 

 Језеро има два стална или непокретна острва, Страторију и Дуги 

дел. Страторија је била острво и у Власинском блату, док је Дуги дел био полуострво 

пре изградње бране. Власинско језеро је познато по плутајућим острвима, која 

временом мењају свој положај, а настала су од подводног биљног света израслог 

на тресету, који се у великим парчадима откинуо са дна језера и испловио. На неким 

острвима потом су израсле врбе и брезе, дрвеће особено за власински крај. 

Оивичено је заталасаним ливадама, пашњацима и шумама које крију разноврстан 

биљни и животињски свет, док језеро надвисују планински масиви, на чијим падинама 

је груписано шездесетак власинских насеља. 

 

 
Слика 3. Хидрографска мрежа Власине 

Извор: http://sr.wikipedia.org/wiki/Vlasina 

 

 

2.4 Педолошке и вегетацијске особености 

 

 Највећи део територије Општине Црна Трава је покривен киселим смеђим и 

подзоластим земљистем које се налази на силикатној подлози. Ови делови се налазе 

под шумама и пашњацима. Оранице и црнице се изузетно ретко јављају и 

карактеристичне су за ниже атаре општине.  

За вегетациони покривач је карактеристично његово искоришћавање, као и доминација 

природне вегетације над културама. Шумска вегетација покрива 47% територије или 

14651ha. У структури шума преовлађују високе економске шуме (39%). У дрвној маси 

су предоминантни лишћари са преко 99%, а у томе буква са 98% која се простире до 

1500m надморске висине.   Укупна дрвна маса у државним шумама износи 1.218.834m3, 

а годишњи прираст 29.483m3. Отвореност шума је веома ниска и износи око 7,5m пута 
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на један хектар шумске површине, што је двоструко ниже од доње границе која 

обезбеђује задовољавајући степен експлоатације. Шуме покривају стрме нагибе, а 

заравни покривају пашњаци. Од биљног покривача имамо и смрчу, јелу и бор који су 

сађени како би заменили посечене букве. 

  

 Цело подручје општине богато је разном врстом дивљачи. Постоје три ловишта 

са уређеним ловно привредним основама. Први заштићени резерват у Србији је Качар – 

Зеленичје, на простору Црне Трве који захвата површину од 41,7ha и стављен је под 

заштиту државе још 1948. године. Богатство лековитог биља, дивљег воћа и шумских 

плодова, такође карактерише ово подручје. На подручју општине годишње се откупи 

око 15 вагона плода боровнице, 10 вагона јестивих гљива претежно вргања и значајна 

количина лековитог биља која износи преко 100т сувог биља. (Костадиновић, 1968) 

 

Табела 4. Структура површине земљишта Општине Црна Трава 

Редни 

број 

Структура 

површине 

Површина у хектарима 

Приватна својина 
Друштвена 

својина 
Укупно 

Хектара % Хектара % Хектара % 

1 Оранице и баште 1645 92,3 138 7,7 1783 100 

2 Воћњаци и виногради 331 95,4 16 4,6 347 100 

3 Ливаде 6399 83,5 1263 16,5 7662 100 

4 Свега обрадиве површине 8375 85,5 1417 14,5 9,792 100 

5 Пашњаци 1609 27,4 4266 72,6 5875 100 

6 Свега пољопри. површине 9984 63,7 5683 36,3 15667 100 

7 Шуме и засади 5762 39,3 8889 60,7 14651 100 

8 Неплодно земљиште 180 22,9 607 77,1 787 100 

9 Укупно површине 15926 51,2 15179 48,8 31105 100 

Извор: Стратешки план Општине Црна Трава, http://www.centarzarazvoj.org/ 

 

Пољопривредно земљиште захвата површину од 15.667ha, од чега 1783ha ораница и 

башта и 347ha воћњака. Осталих 13537ha чине природни травњаци. У погледу учешћа 

природних травњака у укупној пољопривредној површини, Општина Црна Трава се 

налази на првом месту у Републици Србији. Терени са травњацима су са стабилним 

биљним покривачем, са уравњеном конфигурацијом високих планинских предела, типа 

површи и лако су приступачни у свим правцима. Врло су погодни за кошење сена и 

напасање стоке, па зато спадају у најбоља пашњачка подручја у Србији. 
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3. Насељавање, број становника и територијални размештај 

становника 

 

3.1 Стари трагови насељености 

 

 Још од давнина овај простор насељавала су Илирска племена и Дарданци, док у 

II веку нове ере долазе Римљани. Са распадом Римског царства 395. године. ови крајеви 

падају под Источно римско царство и остају под њиховим влашћу до пред крај XII века. 

 У летопису  цркве стоји да је у IX и X веку Црна Трава била пуст крај, без људи, 

покривена шумама и са много дивљих звери. Од становника је био само 

један калуђер са неколико манастирских чобана, који су чували манастирску стоку. 

Манастир се налазио испод Црног Врха, преко пута чуке, на једном брежуљку, а и 

данас то место носи назив Манастириште, а две ливаде носе црквена имена: Свети 

Никола и Попадика. Овај манасти је припадао цариградској патријаршији. Пре IX века 

овде су живели староседеоци, који су изумрли, а према причању старијих постоје 

гробови Џидова, великих људи и то на Поповој чуки, а други гроб на Станићеву изнад 

Горње Козарице. 

 За време робовања под Турцима од скоро 500 година, црнотравску планинску 

област су постепено насељавале избеглице са свих страна, а највише са Косова и 

Метохије, Рашке, Копаоника и Македоније. Становништво је од турског зулума бежало 

у непроходне планинске крајеве. Највеће насељавање је било пред крај XVII века, када 

је српски народ под Арсенијем Чарнојевићем бежао у јужну Угарску 1690. године  и 

под  Арсенијем IV Шакабентом 1739. године када се један део народа уместо у 

Угарску, склонио у Црну Траву. После првог насељавања Црна Трава је имала 400 кућа 

и око 2.000 становника. Тада су куће биле грађене од земље и дрвета, покривене 

сламом, нису биле кречене и нису имале стакла на прозорима, већ хартију. (Виденовић, 

1996) 

 Сматра се да су први досељеници Црне Траве били са Копаоника и из 

Македоније. Постојала је унутрашња миграција и спољашња миграција. Унутрашња 

миграциона струја се може поделити на крајишку, жнепољско-крајишку и власинску. 

Из крајишке миграције у Црну Траву су се доселиле три породице: из Божице једна 

породица у Добро Поље и две породице у Рупје. Из Ћустендислког краја доселиле су се 

четри породице и настаниле се у Броду и Црној Трави, а из Медне једна у Гару и две у 

Битврђу. Један број досељеника из Жнепољске миграционе зоне доселио се на Власину, 

затим у у горњи слив реке Власине, потом у сливу Каланско-Градске реке и Тегошнице, 

према Дарковцу, Преслапу, Кални, Грделичкој клисури. Била је миграција из 

планинског ка равничарском делу. Спољна миграција потиче делом из ближњих а 

делом из даљих области. Та миграциона струја је доспела до Власинског блата (данас 

Власинског језера), даље на север није ишла. Из Кратова, Тиквеша, Струмице - 

населила су се места у Црној Трави, Градској и Власини. Са Косова су дошле неке 

породице које су се населиле у Добро Поље, Црну Траву, Рупје и Гаре. У време 

рудовања под Турцима, многе рударске породице са Копаоника су се насељавале у 

http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE_%D1%98%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BE
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црнотравском крају, пре неких 300 година, пред крај XVII века, као из Кратовских 

рудника из Македоније.  

 Скоро читав век касније после првог насељавања, уследило је друго насељавање 

изазвано појавом бандитских чета званих крџалије (1792-1806). Ове банде су пљачкале 

на територији општине, па се народ селио даље од главних путева у област Власине. 

Тако су у време крџалија настала села: Јармилова, Сајина, Читаћи и друга. Досељавања 

је било и ради крвне освете и због бежања од судске одговорности, јер у време турског 

доба, ко убије Турчина и побегне у другу област, избегао је одговорност за убиство, па 

тада престаје судско гоњење и крвна освета. Првенствено је било досељавање због 

рударења, досељавали су се рудари и ковачи. Постојало је и насилно насељавање, 

пошто је Црна Трава била дербеџинско насељена. Дербеџије су били стражари, чувари 

кланаца, пролаза, који су штитили турске караване од напада хајдука у овоме крају. 

Таква насеља оснивана су само са хришћанским становништвом. Почетак стварања тих 

насеља је било у време султана Сулејмана, око 1520. године. (Станковић, 2006) 

 

3.2 Кретање броја становника југоисточне Србије и Јабланичког округа 

 

 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. (Кицошев, Голубовић, 2004). 

 

Табела 5. Кретање броја становника југоисточне Србије од 1880. до 1940. године 

 

Југоисточна Србија 

Година Свега 
Нишавски 

округ 

Топлички 

округ 

Пиротски 

округ 

Јабланички 

округ 

Пчињски 

округ 

Б
р

о
ј 

ст
а

н
о

в
н

и
к

а
 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 

А
п

со
л

у
т
н

и
 п

о
р

а
ст

 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 

С
т
о

п
а

 

р
а

ст
а

 (
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: Становништво југоисточне Србије, Војислав Крстић, Ниш 2007. 

http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%98%D0%B0
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График 2.  Кретање броја становника по окрузима у југоисточној Србији  

Извор: На основу табеле бр. 5 

 

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%. Јабланички округ, као и југоисточна Србија у целини, бележи константан 

пораст становника у овом периоду и то по стопи раста од 1,87%, која је једна од 

највећих у југоисточној Србији. Пораст једино није забележен у периоду од 1910. до 

1920. године, 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. 
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Табела бр. 6 Апсолутни раст становништва југоисточне Србије и Јабланичког  

округа од 1963. до 2002. године 

Тип кретања 

становништва 

Апсолутни раст становништва 

Југоисточна Србија Јабланички округ 

1963-1971 

Имиграциони 37606 / 

Сабирни 10589 10589 

Компензациони / / 

Преливни 13777 820 

Емиграциони -37781 -6508 

Депопулациони -1372 / 

Укупно 22819 4901 

1971-1981 

Имиграциони 37201 / 

Сабирни 26204 11514 

Компензациони / / 

Преливни 4905 / 

Емиграциони -31696 -9965 

Депопулациони -12057 / 

Укупно 24557 1549 

1981-1991 

Имиграциони / / 

Сабирни 15223 / 

Компензациони / / 

Преливни 14520 / 

Емиграциони -15670 -6180 

Депопулациони -35805 -4235 

Укупно -21423 -10415 

1991-2002 

Имиграциони 8316 / 

Сабирни 3073 / 

Компензациони -5535 -900 

Преливни 12956 / 

Емиграциони -1973 -1973 

Депопулациони -32879 -4304 

Укупно -16033 -7177 

1963-2002 

Имиграциони 98646 / 

Сабирни 22856 / 

Компензациони -6933 / 

Преливни 58052 24189 

Емиграциони -81929 -23236 

Депопулациони -80741 -9190 

Укупно 9951 -8237 
Извор: Становништво југоисточне Србије, Војислав Крстић, Ниш 2007. 
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Овде можемо запазити 3 имиграциона типа кретања становништва и 3 емиграциона 

типа кретања становништва. 

 

Типови имиграционог карактера су: 

 

 Имиграциони тип, са позитивним растом  укупног становништва и позитивним 

компонентама, при чему је миграциони салдо већи од природниг прираштаја, 

 Сабирни тип има исте основе као и имиграциони, са тим што је природни 

прираштај већи од миграционог салда, и 

 Компензациони тип, са позитивним растом становништва који је резултат 

негативног природног прираштаја и позитивног миграционог салда. 

 

Типови емиграционог карактера су: 

 

 Преливни тип, са позитивним растом становништва, који је резултат већег 

обима позитивног природног прираштаја у односу на негативни миграциони 

салдо, 

 Емиграциони тип, са смањењем броја становника као последица већег обима 

негативног миграционог салда о односу на позитиван природни прираштај, и 

 Депопулациони тип, са негативним растом становништва, као резултат обе 

негативне компоненте. (Петровић, 1973) 

 

3.3 Број, размештај и густина насељености становника Општине Црна Трава 

 

 Црна Трава је једно од највећих еиграционих подручја у Србији после Другог 

светског рата, премда је сеоба према Морави и моравским местима и градовима било и 

раније. По попису становништва, општина Црна Трава је 1948. године имала 13614 

становника, 1953. године 12902, 1961. године 12319, 1971. године 9672, 1981. 6366 

становника, а данас ни половину од последње цифре. Прва исељавања везују се за 

колонизацију у Војводини. Из Калне у Српски Милетић одселило се 20 фамилија, а већ 

1962. године из неких села (Млачиште, Бајинци) 30-40 %  становништва се одселило. 

Данас је Црна Трава по старосној структури становништва најстарија општина у 

Европи, а по броју становника вероватно најмања. Већина Црнотраваца се иселила у 

градове Србије: Београд, Смедерево, Ниш, Лесковац, Крагујевац. (Станковић, 2006) 

 

Табела 7. Упоредни преглед броја становника по пописима од 1948. до 2011. године у 

Општини Црна Трава 

Година 
Јабланички 

округ 

Општина Црна 

Трава 

Општински 

центар 

Остала насеља 

општине 

1948. 231280 13614 2051 11563 

1953. 244128 12902 1860 11042 

1961. 254855 12319 1639 10680 

1971. 260982 9672 1276 8396 

1981. 262531 6366 873 5493 

http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B8_%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D1%80%D0%B0%D1%82
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B8_%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D1%80%D0%B0%D1%82
http://sr.wikipedia.org/wiki/1948
http://sr.wikipedia.org/wiki/1953
http://sr.wikipedia.org/wiki/1961
http://sr.wikipedia.org/wiki/1971
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0_%28%D0%A6%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0%29
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%9B
http://sr.wikipedia.org/wiki/1962
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BB%D0%B0%D1%87%D0%B8%D1%88%D1%82%D0%B5
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%98%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8_%28%D0%A6%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0%29
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D1%88
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B3%D1%83%D1%98%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%86
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1991. 255011 3789 688 3101 

2002. 240923 2563 563 2000 

2011. 216304 1663 434 1229 
Извор: Попис становништва 2011 године, књига 9, РЗЗС Београд, 2012 година 

 

 У периоду од 1948. до 1981. године Јабланички округ у целини бележи 

константан раст броја становника. То је последица већег наталитета у периоду после 

Другог светског рата и обнављања становништва после великих губитака, нарочито 

мушке популације. Од 1981. до данас Јабланички округ бележи константан пад броја 

становника, највише због урбанизације становништва, сељења у веће градове и мањег 

наталитета. Општина Црна Трава,  бележи константни пад укупног броја становника од 

1948. па до данас.  Демографски пораст урбаног становништва Јабланичког округа у 

периоду од 1948. до 1981. године резултат је и механичког прираштаја, прилива из 

аграрних крајева.  

 Најинтензивнији пад броја становника Општине Црна Трава био је у периоду од 

1961. до 1991. године, када је општина просечно годишње губила 287 житеља. 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 броја становника 

на целокупној територији општине био је пропорционалан. 

Разлог пада броја становника је и интензивирање процеса индустрализације већих 

градова у близини, Лесковца, Ниша, Пирота и познато црнотравско печалбарство. Пад 

броја становника у сеоским насељима је био константан од 1948. до 2011. године. У 24 

села Општине Црна Трава становништво се од 1948. до 2011. године смањило за скоро 

88% (са 13614 на 1663 становника). Период од 1948. до 1981. године је познат по 

масовном пресељавању сеоског становништва у градове.  

 

Табела 8. Упоредни преглед броја становника насеља Општине Црна Трава по 

пописима од 1948. до 2011. године 

Насеље 

Број становника насеља по пописима 

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

Разлика 

1948. - 

2011. 

Бајинци 420 398 305 130 86 34 23 11 -409 

Банковци 468 434 422 360 252 139 67 31 -437 

Бистрица 282 278 217 107 45 17 8 2 -280 

Брод 1296 1164 952 624 399 178 122 71 -1225 

Вус 75 84 82 71 41 26 19 8 -67 

Горње Гаре 706 626 585 561 393 164 80 57 -649 

Градска 738 755 867 837 638 434 337 255 -483 

Дарковце 1501 1428 1507 1379 922 455 205 94 -1407 

Добро Поље 421 370 358 200 104 45 16 9 -412 

Златанце 576 522 460 358 245 193 158 85 -491 

Јабуковик 631 585 591 485 347 177 97 46 -585 

Јовановце 156 142 125 97 67 52 43 27 -129 

Кална 826 817 885 720 441 217 147 86 -740 
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Криви Дел 766 772 766 603 384 277 198 126 -640 

Крстићево 303 274 243 150 71 53 24 21 -282 

Млачиште 474 486 377 234 118 57 29 20 -454 

Обрадовце 113 102 90 70 48 38 31 24 -89 

Оштрозуб 246 239 218 75 33 9 1 1 -245 

Павличина 402 464 473 295 134 70 40 10 -392 

Преслап 730 732 792 764 527 329 251 166 -564 

Рајчетине 267 225 248 177 83 46 33 21 -246 

Рупље 75 51 26 21 21 7 6 5 -70 

Састав Река / 11 18 21 55 53 40 30 / 

Црна Трава 2051 1860 1639 1276 873 688 563 434 -1617 

Чука 91 83 73 57 39 31 25 13 -78 
Извор: Републички завод за статистику, http://webrzs.stat.gov.rs/  

 

Табела 9. Индекс кретања становништва насења општине Црна Трава по међупописним 

периодима 

Насеље 

Индекс кретања броја становника у % 

1953. - 

1948. 

1961. - 

1953. 

1971. - 

1961. 

1981. - 

1971. 

1991. - 

1981. 

2002. - 

1991. 

2011. - 

2002. 

2011. -

1948. 

Бајинци 94,76 76,63 42,62 66,15 39,53 67,65 47,83 2,62 

Банковци 92,74 97,24 85,31 70,00 55,16 48,20 46,27 6,62 

Бистрица 98,58 78,06 49,31 42,06 37,78 47,06 25,00 0,71 

Брод 89,81 81,79 65,55 63,94 44,61 68,54 58,20 5,48 

Вус 112,00 97,62 86,59 57,75 63,41 73,08 42,11 10,67 

Горње Гаре 88,67 93,45 95,90 70,05 41,73 48,78 71,25 8,07 

Градска 102,30 114,83 96,54 76,22 68,03 77,65 75,67 34,55 

Дарковце 95,14 105,53 91,51 66,86 49,35 45,05 45,85 6,26 

Добро Поље 87,89 96,76 55,87 52,00 43,27 35,56 56,25 2,14 

Златанце 90,63 88,12 77,83 68,44 78,78 81,87 53,80 14,76 

Јабуковик 92,71 101,03 82,06 71,55 51,01 54,80 47,42 7,29 

Јовановце 91,03 88,03 77,60 69,07 77,61 82,69 62,79 17,31 

Кална 98,91 108,32 81,36 61,25 49,21 67,74 58,50 10,41 

Криви Дел 100,78 99,22 78,72 63,68 72,14 71,48 63,64 16,45 

Крстићево 90,43 88,69 61,73 47,33 74,65 45,28 87,50 6,93 

Млачиште 102,53 77,57 62,07 50,43 48,31 50,88 68,97 4,22 

Обрадовце 90,27 88,24 77,78 68,57 79,17 81,58 77,42 21,24 

Оштрозуб 97,15 91,21 34,40 44,00 27,27 11,11 100,00 0,41 

Павличина 115,42 101,94 62,37 45,42 52,24 57,14 25,00 2,49 

Преслап 100,27 108,20 96,46 68,98 62,43 76,29 66,14 22,74 

Рајчетине 84,27 110,22 71,37 46,89 55,42 71,74 63,64 7,87 

Рупље 68,00 50,98 80,77 100,00 33,33 85,71 83,33 6,67 

Састав Река / 163,64 116,67 261,90 96,36 75,47 75,00 / 

Црна Трава 90,69 88,12 77,85 68,42 78,81 81,83 77,09 21,16 

Чука 91,21 87,95 78,08 68,42 79,49 80,65 52,00 14,29 
Извор: Републички завод за статистику, http://webrzs.stat.gov.rs/  

 

Основна демографска карактеристика становништва насеља Општине Црна Трава је 

убрзано демографско пражњење и миграциони процеси на подручју целе теритирије, 
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како сеоских насеља, тако и седишта општине. Овај тренд илуструје чињеница да је у 

пероду од 1948 до 2011. године број становника смањен 8 пута. 

 

Табела 10. Преглед површина катастарских општина и густине насељености према 

катастарским Општинама Црне Траве за 2011. годину 
Катастарска 

 општина 
Површина у km2 

Густина 

 насељености 

Бајинци 8,05 1,36 

Банковци 8,38 3,70 

Добро Поље 23,28 0,38 

Горње Гаре 10,81 5,27 

Градска 19,78 12,89 

Дарковце 23,61 3,98 

Јабуковик 15,18 3,03 

Клана 38,29 2,46 

Криви Дел 12,45 10,12 

Млачиште 15,86 1,26 

Оштрозуб 8,26 0,12 

Павличине 5,97 1,65 

Преслап 23,20 7,15 

Рајчетине 5,02 4,18 

Рупља 8,60 0,58 

Црна Трава 60,42 7,18 

Свега 312 4,07 

Извор: Стратешки план Општине Црна Трава 

 

 Размештај становништва приказује степен концентрације и дисперзије 

становништва на одређеном простору. Као основни показатељ интезитета насељености 

користи се густина насељености, која представља количник између броја становника и 

површине територије на којој то становништво живи. Изражава се бројем становника 

на километар квадратни. 

 

Фактори који утичу на размештај становништва, деле се у пет великих група: 

 

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

животињски свет..., 

 економски фактори: ниво економске развијености, тип економије, развијеност 

пољопривреде, степен индустријализације... 

 биолошко-медицински фактори: ендемске болести, епидемије 

 друштвено-историјски фактори: колонизације, ратови, исељавања, природне 

катастрофе... 

 демографски фактори: природно кретање становништва, планирање породице, 

миграције. (Кицошев, Голубовић, 2004) 
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Према попису из 2011. године Јабланички округ има 216304 становника, а захвата 

површину од 2769 km2. Општа густина насељености износи 78,1 становника на km². То 

је нешто мање од густине насељености Републике Србије, која износи 81 ст./km².  

 

Табела 11. Густина насељености Јабланичког округа и Општине  

Црна Трава по пописима 

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

Јабланички 

округ 
83,5 88,2 92,0 94,2 94,8 92,1 87,0 78,1 

Општина 

Црна Трава 
43,6 41,3 39,4 31,0 20,4 12,1 8,2 5,3 

Извор: Израчунато на основу табеле бр. 7 

 

Густина насељености Општине Црна Трава у константном је паду од 1948. године, од 

када се званично прате пописи. Због конфигурације терена на коме се налази општина и 

надморске висине, густина насељености никада није била велика. По попису из 1948. 

видимо да је густина 43,6 становника по km2, 1971. године већ је пала на 31, двадесет 

година касније пала је на 12,1 а данас је густина свега 5,3 становника на km2. 
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4. Природно кретање становништва 

 
4.1. Наталитет 

 

 Позитивна компонента природног кретања становништва која доводи до пораста 

бројности неке популације на одређеној територији јесте наталитет. Постоји читав низ 

фактора који посредно или непосредно, дугорочно или краткорочно, утичу на ниво 

наталитета. Они су сврстани у три групе: 

 

1) биолошки фактори, у које се убрајају: стерилитет (физиолошка неспособност 

учествовања у процесу репродукције становништва), фекондитет (физиолошка 

способност учествовања у репродукцији), полна и старосна структура становништва, 

просечна старост приликом склапања брака, наследне особине и многи други; 

 

2) социо-економски фактори, односно достигнути ниво индустријализације, 

деаграризације и урбанизације, степен економског развоја, економски услови за живот 

породице, ниво општег образовања и други; 

 

3) психолошки фактори, а овде се убрајају: жеља за потомством или њено непостојање, 

давање предности каријери, депресија, страх од порођаја, осећај способности за рађање 

(Кицошев, Голубовић, 2004). 

 

Према годишњој стопи у светским мерама наталитет може бити: 

 

1. високи (виши од 25‰) 

2. средњи (15-25‰ ) 

3. ниски (мањи од 15‰). 

 

 Табела 12. Наталитет Јабланичког округа и Општине Црна трава 

 од 1963. до 2010. по пописима 

Година 1963. 1971. 1981. 1991. 2001. 2010. 

Јабланички 

округ 
19,9 16,1 12,6 12,5 10,5 8,4 

Општина 

Црна Трава 
22,3 12,5 9,2 6,1 4,4 3,9 

Извор: Природно кретање становништва у Р. Србији, РЗЗС 

 

 На почетку посматраног периода, 1963. године стопа наталитета у Јабланичком 

округу је била изнад 19 ‰ тј. округ је припадао зони средњег наталитета. Овакав тренд 

са стопом наталитета средњег нивоа, одржао се до 1980. године. Од те године, стопа 

наталитета овог округа припада трећем, најнижем нивоу, испод 15‰.  

 

 Општина Црна Трава се од почетка посматраног периода налази у зони средњег 

наталитета. Стопа наталитета у општини била је највећа 1963. године када је износила 

22,3‰ и била је већа од просека Јабланичког округа. Од тада стопа наталитета има 
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тенденцију константног пада, тако да 2010. године стопа наталитета износи свега 3,9‰. 

Највећи пад наталитета забележен је од 1963. до 1971. године и он износи 9,8‰.  Стопа 

наталитета општине је знатно нижа од просека за Јабланички округ. 

 

Табела 13. Приказ броја живорођене деце у периоду од 1963. до 2010. године за 

Јабланички округ и Општину Црна Трава 
 

 

 

 

 

 

 

Извор: Природно кретање становништва у Р. Србији, РЗЗС 

 

 

График 3. Графички приказ броја живорођених Општине Црна Трава  

од 1963. до 2001. годин 
Извор: Направљено на основу табеле бр. 13 

 

 Број живорођене деце у општини Црна Трава у периоду од 1963. до 2010. године 

има константну тенденцију опадања. Највећа стопа пада је у периоду између 1970. и 

1980. када је бројка пала за 501 или 34%.  Број живорођене деце 2010. године износио је 

свега 6 новорођенчади. Ово се догађа првенство због изузетно малог броја људи, а 

посебно младих особа женског пола у општини.  

 

4.3. 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 
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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. (Крстић, 

Ниш 2007). 

 

Табела 14. Кретање броја умрилих и општа стопа морталитета  

у Општини Црна Трава по пописима 

Година 1963. 1971. 1981. 1991. 2001. 2010. 

Број 

умрлих 
99 91 71 79 68 79 

ОСМ 8,4 9,5 11,5 20,8 24,9 50,9 

Извор: Природно кретање становништва у Р. Србији, РЗЗС 

 

Из табеле се види да стопа морталитета у периоду од 1963. до 1970. године опада од 

8.4‰ на 8.2‰, када је забележена најнижа стопа морталитета. Од 1971. године до 2010. 

године стопа морталитета је у константном порасту, а највиша је забележена управо 

2010. године и износи 50,9‰. 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.  
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Разликују се 3 стадијума смртности одојчади према дужини трајања живота ембриона 

или одојчета: 

 

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

2. неонатални - смртност од 7. до 27. дана после рођења 

3. постенеонатални - смртност од 28. дана после порођаја до навршене прве године 

живота (Кицошев, Голубовић, 2004). 

 

Табела 15. Кретање смртности одојчади и стопа смртности одојчади у  

Општини Црна Трава од 1963. до 2001. 

Година 1963. 1971. 1981. 1991. 2001. 2010. 

Смртност 

одојчади 
22 4 1 0 0 0 

ССО 84,3 33,3 17,5 0 0 0 

Извор: Природно кретање становништва у Р. Србији, РЗЗС 

 

4.4. Природни прираштај 

 

 Приликом разматрања наталитета и морталитета говорено је о њима као о 

компонентама природног прираштаја. Због тога, потребно је дефинисати природни 

прираштај. Природни прираштај је резултат рађања и умирања, па његов обим и ниво 

зависе од одговарајућег кретања ових демогргафских појава. Како је рађање 

представљено стопом наталитета, а умирање стопом морталитета, природни прираштај 

представља разлику ове две вредности. То значи да ће промене у вредности једне или 

обе компоненте условити промену вредности њихове разлике, тј. природног 

прираштаја. На основу постојања могућности различитих комбинација наталитета и 

морталитета, може се закључити да иста вредност природног прираштаја на две 

територије у истом временском периоду или на једној територији у различитим 

временским периодима може бити резултат квалитативно различитих демографских 

процеса. 

Природни прираштај се до пре неколико деценија углавном израчунавао као позитивна 

вредност осим у периодима ратова, епидемија и разних болести и елементарних 

катастрофа великих размера, али у 

савременим демографским условима природни прираштај становништва све чешће има 

негативан предзнак, што је последица дугогодишњег опадања наталитета и пораста 

морталитета због старења становништва. (Крстић, 2007) 

 

 Природни прираштај становништва може бити позитиван или негативан, 

односно број становника може природним путем да расте или опада. Становништво код 

којег је заступљено једнако рађање и умирање има нулти прираштај или природну 

стагнацију. (Кицошев, Голубовић, 2004). 
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Разликујемо четири типа природног прираштаја: 

 

 врло висок,  преко 20‰ 

 висок, 19 - 15‰ 

 умерен, 14 - 5‰ 

 низак, испод 5‰ 

 

Табела 16. Природни прираштај и стопа природног прирашта Општине Црна Трава 

Година 1961. 1971. 1981. 1991. 2001. 2010. 

Прир. 

прираштај 
205 29 -14 -56 -56 -73 

СПП 16,6 3,0 -2,36 -14,7 -18,0 -47,0 

Извор: Природно кретање становништва у Р. Србији, РЗЗС 

 

График 4. Графички приказ стопе природног прираштаја Општине Црна Трава 
Извор: Направљено на основу табеле бр. 16 

 

 На основу табеле видимо да се је природни прираштај Општине Црна Трава 

негативан. У периоду од 1963. до 2010. године, у посматраним интервалима, можемо 

видети да је број рођених константно, скоро дупло мањи од броја умрилих. Можемо 

видети да је у периоду од 1963. до 1971. године број рођених био је 1495, а умрилих 

715, што предсавља позитиван природни прираштај. У периоду од 1971. до 1980. 

године број рођених био је 994, а умрилих 842, што је још увек позитиван природни 

прираштај. Међутим од 1981. до 1990. године, рођено је 446, а умрло 869 становника, 

где имамо негативан прираштај и смањење природним путем за 423 становника. од 

1991. до 2001. тај број је још већи и износи 663 становника мање. Овај тренд ће се 

настављати и даље, са још већим односом рођених и умрлих из неколико разлога. 

Главни разлози су ти што је становништво општине доста старо и што је изашло из 

фертилног периода, што аутоматски доводи до већег броја умирања и мањег рађања. 

Онај број млађих, често напуста место рођења у потрази за бољим и перспективнијим 

животом.  У наредних неколико година можемо очекивати потпуни прекид рађања 

деце. 
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4.2. Фертилитет 

 

 Фертилитет или стопа фертилитета представља однос броја живорођене деце и 

контигента женског фертилно способног становништва у току једне године. 

 

Табела 17. Стопе фертилитета Општине Црна Трава за 1971, 1991, и 2002. годину. 

 
Специфичне стопе фертилитета 

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

1971. 43,0 145,7 100,3 32,4 15,6 9,0 0,0 0,0 1,73 

1991. 46,0 134,3 81,4 37,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,49 

2002. 20,0 179,5 60,0 29,4 18,5 0,0 0,0 0,0 1,54 

Извор: Становништво југоисточне Србије, Војислав Крстић, Ниш 2007 

 

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 (15-19 година) што је посебно 

изражено између 1991. и 2002. године као последица померање старосне границе 

ступања у брак. Из тих разлога је и стопа фертилитета жена старих од 30 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 20-24 

година и она износи 179,5‰, затим у групи од 25-29 година, 60‰. У старосним групама 

од 30-34 и 35-39 година забележен је пораст у последњим деценијама. Стопа 

фертилитета жена млађих од 15 година и старијих од 45 година не постоји у Општини 

Црна Трава. На сваких 1000 жена фертилног доба 1971. године родило се 48,4 детета, 

1991. родило се 39,1 дете, 2002. године 35,5 детета, а 2011. године свега 22,4.  Може се 

закључити да је за Општину Црна Трава карактеристична тенденција опадања 

фертилитета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

 

Страна | 29  
 

5. Нупцијалитет и диворцијалитет 
 

 Највећи део процеса репродукције се одвија унутар брачних заједница, тако да 

битан фактор природног кретања становништва представља кретање броја склопљених 

бракова или нупцијалитет и разведених бракова, односно диворцијалитет. Брак 

представља, у најширем смислу, везу између два лица супротног пола ради заједничког 

живота и стварања потомства. Као такав, представља основ за формирање породице, 

која представља коен друштва. (Кицошев, Голубовић, 2004). 

 

Према брачном стању становништво можемо поделити у 4 групе: 

 

 породично (ожењени и удате) 

 непородични (неожењени и неудате) 

 разведени  

 удовци и удовице 

 

Табела 18. Приказ односа нупцијалитета и диворцијалитета по годинама 

Година 1963. 1971. 1981. 1991. 2001. 2011. 

Број закључених 

бракова 
92 69 44 22 10 4 

Број разведених 

бракова 
12 8 0 2 0 0 

Стопа 

нупцијалитета 
7,8 7,2 7,0 5,9 3,8 2,7 

Стопа 

диворцијалитета 
1,02 0,83 0 0,54 0 0 

Извор: Становништво југоисточне Србије, Војислав Крстић, Ниш 2007 

 

Табела приказује поражавајуће податке о броју закључених бракова од 1963. до 2011. 

године. Од 92 закључена брака 1963, дошло се до 4 брака 2011. Та ситуација је сада још 

гора, тако да сада имамо свега неколико бракова у току године. У наредних неколико 

година можемо очекивати потпуни и трајни прекид венчавања људи. 
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6. Механичко кретање становника 

 

 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. 

 Процес миграција се јавља у готово свим етапама развоја људског друштва, тако 

да је пресељавање становништва давнашња појава. Генерално посматрано пресељавање 

становништва или повремено мигрирање, претежно је условљено низом фактора 

социјалних и економских услова живота. Економски неразвијени региони су 

емиграционог карактера, а региони који су достигли виши степен економског развоја су 

имиграциони. Постоје различити критеријуми који могу указати на типове миграција 

становништва. Можемо издвојити следеће критеријуме: времена, територијални, 

разликовања трајних од привремених миграција, мотива. 

Данас су миграције углавном условљене економским факторима и одвијају се из 

неразвијених ка развијенијим подручјима. Посматрано у светским размерама миграције 

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

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

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

 

Квантитативна и квалитативна анализа миграција становништва подразумева 

одређивање следећих компоненти: 

 

 обим миграционих токова (број исељених, број досељених и њихова разлика 

која  представља миграциони салдо), 

 главне правце миграционих кретања (из региона у регион, из села у град, из 

града у град), 

 временска димензија и интензитет трајања појединих миграционих кретања, 

 разлике између домаћег и новопридошлог становништва у целокупној 

структури. (Крстић, 2007) 

 

 Територија Општине Црна Трава представља типочан пример јаког 

емиграционог подручја. Као и за већину сеоских насеља, карактеристичне су миграције 

из мањих сеоских насеља у веће центре, а затим даље ка градовима.  

У првој половини XX века, услед недовољног привредног развоја, становништво Црне 

Траве учествује у сезонским, печалбарским кретањима, а касније те миграције добијају 

карактер сталних пресељавања читавих породица ка Шумадији, Источној и Јужној 

Србији. Тада то није било толико изражено, међутим време је показало да је сваке 
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године већи број људи одлазио тражећи бољи живот. Црнотравци су се од увек највише 

бавили примарним делатностима, међу којма је грађевинарство било врло изражено и 

развијено. Први талас печалбара је отишао у време Милошеве Србије. Од тада, 

зарадили су добар глас, искуство и квалитет. Од тага сви неимари напустили су своје 

огњиште, и чим се указала прилика повели су и породице. Школовано становништво је 

такође, трагајући за бољим животом напуштало огњиште. Емиграција је била 

изразитија из сеоских насеља виших надморских висина и неповољног саобраћајно-

географског положаја. На интензивнију покретљивост становништва овог краја утицала 

су и некадашња, традиционална, печалбарска кретања, која су допринела да Црна Трава 

у другој половини XX века постане једно од најизразитијих простора исељавања у 

нашој држави.  

 Сезонски егзодус одводи на најтеже и најслабије плаћене послове у грађевини 

људе у потрази за животним опстанком. Цигларски, зидарски, бетонски, тесарски и др. 

послови скоро никад нису били извор прихода. Једино су могли да обезбеде 

једноставан опстанак. У почетку помало, а касније масовно, најснажнији и највештији 

мушкарци су напуштали села у јеку пољопривредне сезоне и одлазили да граде туђе 

куће. У њиховим кућама су остајале жене и деца да одрже оно нешто стоке и њиве. Од 

раног пролећа до касне јесени, са лопатом, ванглом, мистријом, кесером и др. за 

минималну дневницу и максималан рад, печалбари од 12 до 62 године су зарађивали 

свој хлеб. На вољу газдама, без икакве заштите на раду, у смештају од једног кревета и 

често са водом само за умивање, најпростијом исхраном, понекад преварени за исплату, 

печалбари су уграђивали свој зној и муку у грађевине широм Југославије. Временом су 

постали познати и тражени зидари, али су њихове сопствене куће остале најбедније. 

Печал се преносио са оца на сина, док су могли да раде могли су и да живе. Често су се 

дешавале незгоде на раду, па би остајали инвалиди, или су у најбољем случају личили 

на земљу и малтер са којима су радили и давили своју муку у пијанству. (Динић, 2014). 

 

Табела 19. Аутохтоно и мигрантско становништво 1961. и 20011. 

 године у Општини Црна Трава 

1961. 2011. 

Укупно 

Од рођења 

живи у месту 

становања 

Досељено 
Укупно 

Од рођења 

живи у 

месту 

становања 

Досељено 

број % број % број % број % 

12319 10853 88,1 1466 11,9 1663 1094 65,8 569 34,2 

Извор: Миграције по општинама и градовима у Србији, РЗЗС 

 

 У табели се види јасна разлика између аутохтоног и досељеног становништва. 1961. 

године, домаћег становниства је било 88,1%, док је 2011, број домаћег 65,8%.  
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Табела 20. Број досељеника према месту емиграције од 1980. године у 

 Општини Црна Трава 

Година 
Укупно 

досељено 

Исте 

општине 

Друге општ. 

у Србији 

Друге 

СФРЈ 

републике 

Иностранст. 

1980. и 

раније 
212 134 72 6 0 

1981. - 

1985. 
49 33 13 1 2 

1986. - 

1990. 
56 29 25 1 1 

1991. - 

1995. 
30 8 13 9 0 

1996. - 

2000. 
43 16 27 0 0 

2001. - 

2005. 
59 16 42 1 0 

2006. и 

касније 
90 14 70 4 2 

Непозна. 30 10 16 2 2 

Укупно 569 260 279 24 7 

Извор: Миграције по општинама и градовима у Србији, РЗЗС 

 

 На основу табеле видимо да је највећи број досељених из исте општине и 

околних општина. Интересантно је да се у оквиру мање развијених општина одвијају 

миграције унутар саме општине, тј. удео досељених са подручја исте општине је 

релативно висок.  То су мања места и махале са већом надморском висином, где је 

живео мањи број људи. Они су прелазили у већа места која су ближе главном центру 

регије, Црној Трави. Следећи по броју су досељеници из суседних и ближих општина, 

коју су често због близине поседа прелазили на другу територију. Из бивших СФРЈ 

република и иностранства имамо незнатан број досељеника, и он је од 2006. године до 

данас свега 31 становник, претежно старијих који потичу из ових крајева.  

 

 За праћење механичког кретања становништва битан је број лица која су на 

привременом раду и боравку у иностранству. У периоду од 1971. до 2002. године број 

лица у иностранству бележи пад. Према подацима пописа из 1971. године, број лица на 

привременом раду у иностранству износио је 48, 1991. године 14, а по попису из 2002. 

године 15 лица. У периоду од 1971. до 1991. године, смањен је број лица на 

привременом раду и боравку у иностранству за 34 лица, а од 1991. до 2002. године 

повећан за 1 лице. Од 2002. до 2011. године број је пао на 9 лица. 

 

Табела 21. Број дневих миграната за 2011. годину у општини Црна Трава 

Укупно 

Структура у % 
% од укупног 

становништва Активно 

становништво 

Ученици и 

студенти 

86 46 40 5,3 
Извор: Дневни мигранти по општинама и градовима у Србији, РЗЗС 

Број дневних миграната је веома мали због малог броја рођене деце  и оне која се 

налазе у школообавезном контигенту, као и великог броја старијих од 60 година 
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7. Структуре становништва 

 

7.1 Биолошке структуре 
 

 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 (Кицошев, Голубовић,2004) 

 

7.1.1 Полна структура 

 

 Полна структура становништва зависи од полне структуре живорођене деце, од 

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

утицаја (ратова и др.). Између броја мушке и броја женске живорођене деце однос је 

релативно стабилан у току времена. Код нашег становништва рађа се у просеку 106 до 

107 мушке на 100 женске деце. Слична је ситуација, углавном, код европских и других 

популација. Према томе, полна структура становништва указивала би на вишкове 

мушког становништва, да је утицај поменутог фактора одлучујући. Утицај смртности 

на полну структуру је различит код разних популација. Код највећег броја популација 

са ниским морталитетом, смртност мушкараца је виша од смртности жена готово у 

свим годинама старости. Код становништва са високим морталитетом, смртност 

женског становништва може да буде виша код деце и жена у фертилном периоду. Што 

се тиче миграција, њихов утицај може бити значајан у појединим периодима. 

Емиграциона подручја имаће мањкове мушкараца ако у већој мери емигрира мушко 

становништво. Друкчија ће бити ситуација на имиграционим подручјима. Коначно, 

ратови проузрокују знатно већи број жртава међу мушким него међу женским 

становништвом. 

 

У Србији (без података за Косово и Метохију) је према попису 2011. године 

било 48.7% мушког и 51.3% женског становништва у укупном. Посматрано по 

старости, више мушког становништва има у свим старосним категоријама до 30-те 

године, после чега се ситуација мења у корист женског становништва. Иначе, са 

порастом старости, бројчана предност жена се повећава, да би  код старијих од 90 

година био однос 2:1. 
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Табела 22. Коефицијенат маскулинитета (број мушкараца на 1000 жена)  

у Општини Црна Трава 

1961. 1971. 1981. 1991. 2002 2011 

930,3 969,5 998,7 1069,9 967,0 1015,75 

Извор: Старост и пол становништва по општинама 2011 

 

Табела 23. Коефицијенат маскулинитета по контигентима старости становништва, за 

1961. и 2011. годину у Општини Црна Трава 

Укупно 0-19 20-39 40-59 60 и више 

1961. 2011. 1961. 2011. 1961. 2011. 1961. 2011. 1961. 2011. 

930,3 967,0 1015,3 1248,3 936,9 1593,2 850,1 1164,3 749,3 662,8 

Извор: Старост и пол становништва по општинама 2011 

 

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. Максимална вредност маскулинитета је у 

контигенту од 20 до 39 година, и 2011. године износила је 1593,2 мушкарца на 1000 

жена истих година, а најмања исте године, али у контигенту становништва старијег од 

60 година. Такође се уочава да је 1961., 1971., 1981. и 2002.  било више женског 

становништва на територији Општине Црна Трава, узимајући све старосне групе у 

обзир. 

За велики број популација, особито оних које су учествовале у ратовима, 

карактеристични су вишкови женског становништва, који су највећи непосредно после 

ратова. Касније се вишкови жена постепено смањују због већег броја мушке 

живорођене деце. На пример, код југословенског становништва вишкови жена били су 

највећи непосредно после другог светског рата. 

 

7.1.2 Старосна структура 

 

Старосна структура становништва је једна од најважнијих демографских 

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

структури становништва долази до изражаја демографски развитак дате популације у 

току дужег раздобља. Старосне категорије које проистичу из раздобља ниског 

наталитета, код нас за време првог и другог светског рата, су бројчано мање, што се 

испољава у старосној структури. У старосној структури запажају се утицаји ратних 

губитака, нарочито код оних категорија које су највише учествовале у ратовима. Значај 

обележја ''старост'' долази нарочито до изражаја у анализи смртности и фертилитета 

становништва, у испитивању миграција, али и приликом проучавања свих 

демографских структура. Изучавање радне снаге, професионалне и економске 

структуре становништва, његовог образовног нивоа итд. не може се вршити без 

истовременог сагледавања састава становништва према старости. (Крстић, 2007) 

Старосна структура становништва зависи од наталитета, смртности и 

миграционих кретања. Повезаност између поменутих демографских појава и старосне 

структуре је непосредна, али и узајамна, јер старосна структура има повратно дејство 

на наталитет, смртност и миграције. Ако опада стопа наталитета становништва, значи 
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да ће у опадању бити и удели који отпадају на младо становништво, а у даљој 

перспективи стопе наталитета биће на нижем нивоу због тога што ће у репродуктивно 

доба улазити старосне кохорте које проистичу из периода ниског наталитета. Утицај 

фертилитета односно наталитета становништва на старосну структуру је од далеко 

већег значаја него утицај смртности. Када је фертилитет становништва константно на 

високом нивоу, старосна структура се знатније не мења. Утицај морталитета на 

старосну структуру је много мањи. А осим тога, његово кретање може да утиче и на 

подмлађивање и на старење становништва. Јер, опадање смртности у првој фази је 

обично најзначајније код деце и омладине, што утиче на пораст удела младих. Тек у 

наредној фази даља редукција морталитета односи се и на друге старости, што делује 

на пораст апсолутног броја средовечног и старог становништва. Међутим, удели 

средовечног и старог становништва налазе се у порасту тек онда, када долази до 

опадања стопа наталитета, што говори у прилог њеног већег значаја за формирање 

старосне структуре. 

 

На основу различитог удела појединих старосних контигената у старосној структури 

укупне популације, могу се разликовати три типа старосне структуре: 

 

 прогресивни тип, представљен је популацијом код које у старосној структури 

становништва високи удео имају лица 0-14 година, а лица старија од 50 година 

су заступљена у малом проценту, овакве популације имају висок природни 

природни прираштај и стални раст становништва; 

 

 стационарни тип, код овог типа сви старосни контигенти имају сразмеран удео у 

укупној популацији и за овакве популације је карактеристично опадање 

наталитета и пораст морталитета, када морталитет надмаши наталитет старосна 

структура прелази у регресивни тип; 

 

 регресивни тип, који се карактерише ниским уделом становништва до 14 година, 

а у исто време високом заступљеношћу лица старијих од 50 година (A. 

Wertheimer-Балетић, 1982.). 

 

 

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. 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. 
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Табела 24. Становништо по контигентима старости, по пописима од 1961. до 2011. у 

Општини Црна Трава 

Год. 
Укуп. 

станов 

Становништво према старости 

Непо- 

знато 
0-19 20-39 40-59 60 и више 

број % број % број % број % 

1961. 12319 4926 40% 4102 33,3% 2038 16,6% 1248 10,1% 5 

1991. 3789 627 16,6% 861 22,8% 1091 28,9% 1199 31,7% 11 

2002. 2563 326 12,8% 459 18,0% 619 24,2% 1149 45,0% 10 

2011 1663 169 10,1% 255 15,3% 504 30,4% 734 44,2 1 

Извор: Књиге пописа становништва, РЗЗС 

 

 
График 5. Графички приказ становништо по контигентима старости за 1971. годину 

Извор: Књиге пописа 1971. године, РЗЗС 

 

Пирамида старости општине за 1971. годину је прогресивног типа, ка благом преласку 

у стационарни тип. Удео особа до 20 година је велики, а удео становника старијих од 

50 година је доста мањи. Међутим, на сваком следећем попису ситуација се доста 

погоршавала, тако да је садашња слика доста другачија. 
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График 6. Графички приказ становништо по контигентима старости, 2011 година. 

Извор: http://bs.wikipedia.org/wiki/Popis_stanovništva_u_Srbiji_2011_(Crna_Trava) 

 

Старосна пирамида Општине Црна Трава за 2011. годину  је регресивног типа. Можемо 

уочити да је јако мали број становника до 45 година старости, а знатно већи број 

становника старости од 45 до 85 година.  

 

У оквиру старосне структуре становништва могу се издвојити функционалне старосне 

групе становништва према одређеним карактеристикама. У овом делу биће 

анализирани следећи функционални контингенти који су од значаја за формирање 

старосне структуре становништва: 

 предшколски контингент 0-6 година - обухвата сву децу у предшколском 

узрасту, 

 школообавезни контингент 7-14 година - обухвата децу у школском узрасту и 

 радни контингент мушкарци 15-64, жене 15-59 година - обухвата сво 

становништво радно способног периода 

 фертилни контигент 15-49 година - обухвата све жене дате старости. (Кицошев, 

Голубовић, 2004) 

 

Табела бр. 25 Кретање контигента предшколске деце од 1961. до 2002. 

године у Општини Црна Трава 

1961. 1991. 2002. Индекс 

Број % Број % Број % Број % 

1904 15,5 204 5,4 80 3,3 10,7 41,2 
Извор: Становништво југоисточне Србије, Војислав Крстић, Ниш 2007 
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На основу табеле видимо да се број предшколске деце од 1961. до 1991. године смањио 

за 1700 деце, са 1904 на 204, што представља огроман пад у износу од 89,3%. Од 1991. 

до 2002. тај број је пао са 204 на 80, што је пад од 61%. 

 

Табела 26. Кретање школообавезног контигента од 1961. до 2002. 

 године у Општини Црна Трава 

1961. 1991. 2002. Индекс 

Број % Број % Број % Број % 

1989 16,1 234 6,2 123 4,6 11,8 50,9 
Извор: Становништво југоисточне Србије, Војислав Крстић, Ниш 2007 

 

Од 1961. контигент школообавезног становништва је у непрестаном паду, као и остале 

старосне групе становништва. 1961 тај број је износио 1989, а 30 година касније пао је 

на 234. У десетогодишњем интервалу од 1991. до 2002, бројка се смањила за јос 111 

деце. 

 

Табела 27. Кретање радног контигента од 1961. до 2011. године 

у Општини Црна Трава 

1961. 1991. 2002. 2011. % женског становништва 

Број % Број % Број % Број % 1961. 1991. 2002. 2011. 

7535 60,1 2399 61,7 1295 50,5 889 53,4 50,6 42,5 39,6 38,2 

Извор: Становништво југоисточне Србије, Војислав Крстић, Ниш 2007 

 

Број радно способног становништва није падао толико брзо као претходна два 

контигента, али је исто падао великом брзином. Број радно способних мушкараца и 

жена, број је пао за 5136 у периоду од 1961. до 1991., од 7535 лица на 2399 лица, а 

затим за још 1104 лица у периоду до 2002. Од 2002. до 2011. број лица је пао за 406 

радно способних, тако да их има 889. Такође видимо да је удео женског радно 

способног становништва све мањи.  

 

Табела 28. Фертилни контигент Општине Црна Трава за 2011. годину 

Године 
Није 

рађало 

Укупно 

рађало 
1 дете 2 3 

4 и 

више 
Укупно 

15-19 25 1 1 / / / 26 

20-24 24 7 4 3 / / 31 

25-29 8 17 6 10 1 / 25 

30-39 14 39 12 20 4 3 53 

40-49 10 64 12 43 5 4 74 

50-59 20 111 18 74 13 6 131 

60 и више 57 370 34 214 73 49 427 

Укупно 158 609 87 364 96 42 767 
Извор: Републички завод за статистику, књиге пописа из 2011. године 

 

На основу табеле видимо да је број жена од 15 до 49 година јако мали, што је главни 

разлог малог броја рођене деце и негативног природног прираштаја. Тај број износи 

само 207 жена, а број жена старијих од 50 је  558, на нивоу целе општине. 
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7.1.3 Стадијуми демографске старости 

 

Ради формирања прецизних закључака о промена старосне структуре користи се индекс 

старости, који је директан показатељ старења неке популације. Он указује на удео 

становништва старог 60 и више година у односу на број лица млађих од 20 година. 

Важност овог индекса огледа се у томе јер он показује однос старог и младог 

становништва. 

 

Табела 29. Стадијуми демографске старости и критреијуми за одређивање 
Стадијуми 

демографске старости 

Просечна 

старост 

Млађи од 20 

год. у % 

Млађи од 40 

год. у % 

Млађи од 60 

год. у % 

Индекс 

старења 

I Рана демогр. старост до 20 50+ 85+ до 4 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 дем. 

старости 
30-35 30-40 58-65 11-15 0,18-0,50 

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 

демограска старост 
43+ до 20 до 45 25+ 1,25+ 

Извор: Становништво југоисточне Србије, Војислав Крстић, Ниш 2007 

 

Табела 30. Стадијуми демографске старости Јабланичког округа и 

 Општине Црна Трава по пописима 

 Год. 

Индикатор демогра. старости 
Стадијум демографске 

старости 

Становништво у 

% Индекс 

старења 
1 2 3 4 1-4 

0-19 0-39 60+ 

Јаблан. округ 

1961. 38,8 73,5 8,3 0,21 IV III III III III-IV 

1971. 34,6 65,6 12,2 0,35 IV III IV IV III-IV 

1981. 29,5 57,7 13,2 0,44 V V IV IV IV-V 

1991. 26,4 54,0 18,4 0,70 V V V V V 

2002. 23,3 49,6 23,8 1,02 VI VI VI VI VI 

2011. 20,2 43,0 25,6 1,26 VII VI VII VI VI- VII 

Опш. Црна 

Трава 

1961. 39,3 72,1 10,0 0,25 IV III III III III-IV 

1971. 36,1 65,2 16,3 0,45 IV III V IV IV-V 

1981. 24,7 49,4 20,1 0,81 V VI VI V V-VI 

1991. 16,6 39,3 31,7 1,91 VII VII VII VII VII 

2002. 12,8 30,8 45,0 3,52 VII VII VII VII VII 

2011. 10,1 25,4 44,1 4,4 VII VII VII VII VII 

Извор: Становништво југоисточне Србије, Војислав Крстић, Ниш 2007 

 

У периоду од 1961. године станвништво Јабланичког округа је у процесу непрестаног 

старења. Тада се налазило на прелазу из треће у четврту групу демографске старости, 



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

 

Страна | 40  
 

као и 1971. Већ наредних година, ситуација се мења на горе, и становништво се налази 

у четвртој, а наредних година до 2011. године у петој, а затим и шестој групи. Још гора 

ситуација је у Општини Црна трава. Све више се смањује број младих до 20 година, и 

оних до 40 година, а расте број старијих од 60 година. Индекс старења је са 0,25 колико 

је износио 1961., скочио на 3,52 колико је био 2002. године, што представља скок од 14 

пута. 2011. године, индекс старости је био још већи, и износио је 4,4. Становништво ове 

општине се налази у полседњој, седмој групи. 

 

7.2 Социо - економске структуре 

 

7.2.1 Економска структура становништва 

 

Економска активност представљена је међузависношћу трију  фактора, а то су:  

 

 средства за рад са историјски одређеним техничко - технолошким 

карактеристикама 

 предмети рада који су дело природе и становништва  као произвођача и 

потрошача и 

 чиниоци успостављања друштвених односа у  производњи економских добара  . 

 

Становништво је према критеријуму активности груписано у три основне  категорије: 

 

 активно становиштво (лица која обављају неко активно занимање и на тај начин  

обезбеђују средства за живот),  

 лица са личним приходом (лица која не обављају активно занимање, него живе 

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

њихове уже породице) и  

 издржавано становништво (лица која немају сопствених прихода од којих би се  

изџавали, него их издржавају родитељи, рођаци или друга лица)  (Крстић, 2007). 

 

Табела 31. Становништво Општине Црна Трава према активности 

 
Активно Са личним приходима Издржавано 

Број % Број % Број % 

1961. 6711 53,5 281 2,3 5542 44,2 

1971. 4248 43,9 751 7,8 4673 48,3 

1981. 3540 56,0 543 8,6 2242 35,4 

1991. 1341 35,5 885 23,5 1549 41,0 

2002. 798 31,1 974 38,0 791 30,9 

2011. 640 38,4 601 36,1 422 25,5 
Извор: Економска активност становништва, пописне књиге 

 

 Анализа активности становништва Општине Црна Трава показује да је број 

активног становништва у сваком попису све мање и да се повећава број становника са 

личним приходима, које чине пензионери. У периоду од 1981. до 2002. године активно 

становништво се смањило за 25 %, а број лица са личним приходима је порастао за 31,5 
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%. Број издржаваних лица такође опада, али то је разлог негативном природног 

прираштаја и миграционог салда. Можемо уочити да је 2002. године број активних и 

број издржаваних лица скоро једнак, око 31%. Узимајући у обзир да је издржавано 

становништво углавном младо (ученици, студенти), јасно је да је до смањења ове 

категорије дошло због поремећаја старосне структуре, због све мањег броја младих. 

Због још мањег броја младих, по попису из 2011, смањио се број издржаваног 

становништва. 

Основна подела активног становништва издвојена је према аграрним и неаграрним 

делатностима. Међутим, чешће се користи подела на примарни, секундарни и 

терцијарни сектор, којма је касније додат и квартарни сектор.  

 

 Примарни сектор обухватаста становништво запослено у пољопривреди, 

шумарству, лову, риболову и водопривреди. 

 Секундарни сектор обухвата становништво запослено у индустрији, рударству, 

грађевинарству и производном занатству. 

 Терцијарни сектор обухвата лица која обављају услужне делатности као што су 

саобраћај, трговина, услужно занатство, туризам, угоститељство, банкарство... 

 Квартарни сектор обухвата особе запослене у друштвено функционалним 

делатностима, школство, здравство, наука, култура, одбрана, администрација... 

 

Табела 32. Број запослених по делатностима у насељу Црна Трава, у 2011. 
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Мушки 117 8 12 60 9 3 18 7 3 

Женски 95 12 14 53 3 5 2 6 5 

Укупно 212 20 26 113 12 8 20 13 8 

Извор: http://sh.wikipedia.org/wiki/Crna_Trava 
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7.2.2 Школско - образовна структура 

 

 Образовна структура становништва је у дирекној вези са достигнутим  степеном 

друштвено - економског развоја. Она је важна карактеристика за будућност сваке 

популације. Ниво образовања се повезује и са одређеним демографским појавама 

(фертилитет, смртност, миграције). Два основна обележја становништва према 

образовној структури јесу писменост и школска спрема. 

 Писменост представља први степен у процесу образовања и основни је 

предуслов за даље образовање. Према статистици Р. Србије, писмене особе су она лица 

стара 10 и више година која умеју да читају и пишу.  

 

Табела 33. Број непосмених старијих од 10 година, за 1961. и 2011. годину 

 у Општини Црна Трава 

Укупно 

10+ 

1961. Укупно 

10+ 

2011. 

Свега Мушко Женско Свега Мушко Женско 

9584 3055 714 2341 1597 121 16 105 

Извор: Школска спрема и писменост, РЗЗС 

 

Посматрајући ово раздобље од 40 година, може се рећи да је ситуација знатно 

промењена што се тиче укупне писмености. 1961. године неписмено је била скоро 

трећина становништва, док је 2011. неписмених било око 7,6%. Ситуација је доста боља 

код мушкараца него код жена. Шездесетих догина било је 3 пута више неписмених 

жена него мушкараца, док је сада 8 пута више жена него мушкараца. То се може 

објаснити тиме што је ово област класичног патријархата, где се мушкарац школује да 

би издржавао породицу, а жена је домаћица и чува децу.  

Задњих деценија, ситуацију су знатно поправиле локалне власти, разним курсевима за 

описмењавање, али и обавезно основно образовање. 

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

задњој завршениј години школе. Анализа школованости становништва овде заснована 

је на подацима пописа из 1961, 1981., 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. 

У периоду од 1961. до 1981. дошло је до велике промене у образовној структури. Број 

оних са непотпуном или без основне школе пао је преко 62%, а оних са основном се 

повецао за 360%. Број високошколованих је порасао 5 пута. Тренда повећања броја 

образованих наставио се и у каснијем периоду. 

 

Табела 34. Структура становништва по школској спреми Општине Црна Трава 

 Укупно 
Без или непотпуна 

основна 

Основна 

школа 

Средња 

школа 

Виша и висока 

школа 
Непозна. 

1961. 9584 8969 346 251 16 2 

1981. 5335 3374 1252 625 82 2 

2002 2360 1171 620 472 88 9 

2011. 1561 544 410 509 98 0 
Извор: Школска спрема и писменост, РЗЗС 
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График 6. Графички приказ структуре становништва по сколској спреми 
Извор: На основу табеле бр. 27 

 

1961

Без школе или непотпуна 
основна

Основна школа

Средња школа

Виша и висока школа

1981

Без школе или непотпуна 
основна

Основна школа

Средња школа

Виша и висока школа

2011

Без школе или непотпуна 
основна

Основна школа

Средња школа

Виша и висока школа
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7.3 Становништо према националном саставу 

 

 У свим пописима после Другог светског рата становништво се о националној 

припадности изјашњавало на основу  субјективног става, што је било уставно право 

сваког појединца. Принципијелно гледано ту се нема шта приговорити. 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 (Werthaimer - Балетић, 1982). 

 

Табела 34. Приказ националне структуре становништва Општине Црна Трава 

Год. Укупно 
Срби Бугари Остали 

Број % Број % Број % 

1961. 12319 12280 99,7 30 0,3 9 0,07 

1991. 3789 3727 98,4 11 0,3 51 1,3 

2002. 2563 2529 98,7 8 0,3 26 1,0 

2011. 1663 1641 98,7 5 0,3 17 1,0 

Извор: Национална припадност становништва, РЗЗС 

 

Општина Црна Трава је још од почетка двадесетог века изразито хомогена општина. 

1961. године, само 39 становника није било српске националности, од 12319 

становника. Та ситуација се ни касније није променила и слободно се може рећи да је 

искључиво српска општина. 
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8. Домаћинства 
 

 Домаћинства су најмања социо - економска скупина људи у оквиру које 

становништво живи, привређује и репродукује се (Кицошев, Голубовић, 2004).  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 лици које живи само или станује са другим лицима са којима заједнички троши 

своје приходе (Ђурђев, 1998).  

 Породица је универзална људска заједница коју чине одрасли репродуктивно 

способни партнери и њихово потомство, али и даљи сродници који живе заједно са 

њима. Породица, поред репродуктивне, привредне, социјалне има и значајну 

психолошку, васпитну и социјализацијску улогу. Она је важна примарна група и један 

од најзначајнијих агенаса социјализације. По структури, функцијама и вредносној 

оријентацији постоји више типова и облика породица: моногамна, полигамна; 

матријархална, патријархална; потпуна, непотпуна; нуклеарна, проширена; 

ауторитарна, демократска итд. (Видановић, 2006). 

 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. (Кицошев, Голубовић, 

2004). 

 

Табела бр. 35 Број домаћинстава Општине Црна Трава по годинама 

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

Број 2395 2318 2563 2338 1966 1446 1150 794 

Извор: Пописи домаћинстава, РЗЗС 

 

Табела бр. 36 Просечна величина домаћинстава Општине Црна Трава по годинама 

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

Број 5,68 5,57 4,81 4,14 3,24 2,62 2,24 2,09 

Извор: Пописи домаћинстава, РЗЗС 

 

Табела бр. 37 Структура домаћинстава Општине Црна Трава 

 према броју чланова 

Год Укупно Са 1 чланом 2 3 4 5 6 7 8 

1961. 2563 304 261 254 397 372 360 262 353 

1991. 1446 320 507 254 226 83 38 8 10 

2002. 1150 369 426 159 132 40 13 7 3 

2011. 794 325 253 105 70 21 18 2 / 

Извор: Пописи домаћинстава, РЗЗС 



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

 

Страна | 46  
 

 У насељима општине јавља је врло негативан тренд. Смањење броја становника 

природним путем и миграцијама, доводи до смањема броја домаћинства и чланова у 

домаћинствима. Од шездесетих година број домаћинства је у непрестаном паду, тако да 

је до 2011 године број пао са 2563 на 794, више него тродупло. Величина домаћинства 

је у константном паду још од периода после Другог светског рата, па је са просечно 5,7 

чланова број пао на 2,1. У прошлости, најбројнија су била домаћинства са 4,5,6 па чак и 

8 чланова, док су сада најбројнија она са 2 члана и самачка. Број оних са 5 и више 

чланова у 2011. години био је само 41, док је 1961. он био 1347.  
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9. Насеља 

 

 Насеља су, као облик заједнице људи, продукт цивилизацијског развоја. 

Формирањем насеља човек се везао за одређену територију у циљу организације 

живота. Критеријуми избора територије за насељавање, у ширем и ужем смислу речи, 

мењали су се током времена, али је у основи најважнији комплекс природно- 

географских услова (географски положај, клима, природна богатства). Однос човека и 

природно-географске средине подразумева међусобна прилагођавања која утичу на 

промене атрактивности појединих територија са становишта погодности за 

насељавање. Пажљив и рационалан однос према природно-географској средини утиче 

на побољшање услова за насељавање, док нерационална и неконтролисана 

експлоатација природних ресурса може да доведе до деградације природних елемената 

простора који су битни за живот људи на одређеној територији. (Крстић, 2007.) 

 

У географској литератури сусрећу се многобројне дефиниције насеља различитих 

аутора. Једну од њих дао је и наш најпознатији географ Јован Цвијић, који насеља 

посматра као територију и дефинише их као: " Под седиштем насеља подразумевамо 

место које насеље заузима са обрђеним и уопште привредно употребљеним земљиштем 

око њега. Седиште насеља има увек географско име " 

Статистичка служба наше земље је усвојила географску дефиницију насеља која је код 

нас примењивана од послератних пописа становништва, и која се дефинише као: 

" Насеље је антропогеографска територијална јединица посебног имена (без обзира на 

број кућа)". (Цвијић, 1969). 

 

 Јован Цвијић ову врсту разбијених насеља, коју налазимо у Општини Црна 

Трава сврстава у ибарски тип. Куће у засеоцима овог типа насеља су густо збијене, али 

су зато засеоци више удаљени један од другог. Ово се објашњава тиме сто се у тим 

крајевима где имамо овај тип насеља практикује екстензивна земљорадња и сточарство, 

па људи зеле да имају више простора око куће. Некада у одвојеним махалама села живе 

само појединачне породице и фамилија, тако да имамо и засеоке коју су названи по 

презименима фамилија које живе тамо. 

 

 Општина се састоји од следећих насеља: 

 

 Црна Трава 

  Насеље има 434 становника и 180 домаћинстава, а просечна  

  старост је 40,8 година. Налази е на 964m надморске висине. 

 Бајинци 

  Насеље има 11 становника и 9 домаћинстава, а просечна старост је 

  70,1 година. Кроз насеље и засеоке протиче Козарачка и Бајинска 

  река. Налази се на 1449m надморске висине. 

 Банковци 

  Насеље има 31 становника и 22 домаћинства, а просечна старост 

  је 63,6  година. Налази се на 1293m надморске висине. 
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 Бистрица 

  Насеље има 2 становника и 2 домаћинства, а просечна старост је 

  57,5 година. Налази се на 1286m надморске висине. 

 Брод 

  Насеље има 71 становника и 40 домаћинстава, а просечна старост 

  је 59,8 година. Налази се на 1020m надморске висине. 

 Вус 

  Насеље има 8 становника и 3 домаћинства, а просечна старост је 

  60,8 година. Налази се на 1055m надморске висине. 

 Горње Гаре 

  Насеље има 57 становника и 32 домаћинства, а просечна старост је 

  60,6 година. Налази се на 808m надморске висине. 

 Градска 

  Насеље има 255 становника и 99 домаћинстава, а просечна старост 

  је 47,1 година. Налази се на 961m надморске висине. 

 Дарковце 

  Насеље има 94 становника и 52 домаћинства, а просечна старост је 

  60 година. Налази се на 1042m надморске висине. 

 Добро Поље 

  Насеље има 9 становника и 9 домаћинстава, а просечна старост је 

  53,8 година. Налази се на 837m надморске висине. 

 Златанце 

  Насеље има 85 становника и 47 домаћинстава, а просечна старост 

  је 59 година. 

 Јабуковик 

  Насеље има 46 становника и 24 домаћинства, а просечна старост је 

  61,5 година. Налази се на 969m надморске висине. 

 Јовановце 

  Насеље има 27 становника и 14 домаћинства, а просечна старост је 

  60,8 година. Налази се на 1259m надморске висине. 

 Кална 

  Насеље има 86 становника и 44 домаћинства, а просечна старост је 

  52,1 година. Налази се на 1081m надморске висине. Кроз  насеље 

  протиче Каланска река, притока Власине. Познато по лековитом 

  биљу. 

 Криви Дел 

  Насеље има 126 становника и 49 домаћинстава, а просечна старост 

  је 44,8 година. Налази се на 721m надморске висине. 

 Крстићево 

  Насеље има 21 становника и 9 домаћинстава, а просечна старост је 

  56 година. Налази се на 1144m надморске висине. 

 Млачисте 

  Насеље има 20 становника и 13 домаћинства, а просечна старост је 

  66,5 година. Налази се на 1335m надморске висине. Изнад села 

  се налази тресава где извире рецица са топлом водом Блато. 

 Обрадовце 

  Насеље има 24 становника и 14 домаћинства, а просечна старост је 

  58,5 година. Налази се на 1077m надморске висине. 
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 Оштрозуб 

  Насеље има 1 становника и 1 домаћинство, а просечна старост је 

  74,5 година. Налази се на 1275m надморске висине. 

 Павличина 

  Насеље има 10 становника и 8 домаћинстава, а просечна старост је 

  72,4 година. Налази се на 1339m надморске висине. 

 Преслап 

  Насеље има 166 становника и 88 домаћинстава, а просечна старост 

  је 63,5 година. Налази се на 1270 м надморске висине. 

 Рајчетине 

  Насеље има 21 становника и 11 домаћинстава, а просечна старост 

  је 59,6 година. Налази се на 1231m надморске висине. 

 Рупље 

  Насеље има 5 становника и 3 домаћинства, а просечна старост је 

  68,5 година. Налази се на 954m надморске висине. 

 Састав Река 

  Насеље има 30 становника и 11 домаћинстава, а просечна старост 

  је 38,3 година. 

 Чука 

  Насеље има 13 становника и 10 домаћинства, а просечна старост је 

  59,9 година. Налази се на 854m надморске висине. 

 

Табела бр. 38 Број насеља према броју становника по пописима 

Година 
Број становника у насељу 

1-50 50-100 100-200 200-500 500-1000 1000-1500 1500-2000 2000 и више 

1948. 0 3 2 9 7 1 1 1 

1953. 1 3 2 9 7 2 1 0 

1961. 2 3 1 10 7 0 2 0 

1971. 2 5 4 5 6 2 0 0 

1981. 6 5 3 7 4 0 0 0 

1991. 9 5 5 5 1 0 0 0 

2002. 14 3 4 3 1 0 0 0 

2011. 16 5 2 2 0 0 0 0 
Извор:Табела бр 8 

 Табела нам показује да је све мањи број насења са са више од 200 становника, 

почевши од 1981. године, као и да од исте године немамо више насења са више од 1000 

становника. Данас имамо свега 2 насеља са више од 200 становника и то су Градска и 

Црна Трава. Такође, постоји и 16 насеља са мање од 50 становника, а поједина имају и 

10 или мање становника. То су Бистрица, Вус, Добро Поље, Оштрозуб, Павличина и 

Рупље. 
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Закључак 

 

 Данас је Црна Трава по старосној структури становништва најстарија општина у 

Европи, а по броју становника вероватно најмања. Преовладава становништво старије 

од 60 година, где је број мушкараца и жена скоро изједначен.. Број млађих од 19 је јако 

мали, испод 14 процената. Већина Црнотраваца се иселила у градове Србије: Београд, 

Смедерево, Ниш, Лесковац, Крагујевац, а велики је број и оних који су напустили 

земљу. Тренд исељавања у иностранство био је актуелан посебно 1970-их година, када 

су црнотравски мајстори градили фабричке димњаке, зидали хале и разна друга 

велелепна здања. 

 

 Села и насеља Општине Црна Трава готово су угашена. Државна управа и 

локалне власти морају предузети неке кораке како би се стање поправило и спречио 

даљи одлив становништва, као и поновно насељавање. Развој сточарства и 

пољопривреде, као примарних делатности, као и субвенције државе могу у томе доста 

помоћи и ревитализовати општину. Клима и поднебље погодују одмору и опоравку, а 

традиционално гостопримство људи сеоском туризму. Могућност ревитализације 

општине огледа се у специфичној понуди краја, као и у примамљивости коју пружа 

природа. Конкретно узевши, за ово подручје, сточарство и туризам требају бити 

примарне делатности, као једине исплативе. То се може констатовати без великих 

студија, већ на први поглед приликом обиласка терена, а  финансијска средства 

потребна за започињање процеса ревитализације нису велика и неоправдана. 

 

Оживљавање рурарних подручја је тежак али исплатив процес, који нашем друштву 

може донети бољитак и шансу за даљи развој. Треба се пронаћи средина између старог 

и новог, и уз помоћ технологије а уз уважавање традиције, сеоски простори могу 

постати привлачни за младе. (Виденовић, 1996) 

 Шта је то условило да изузетно вредни грађевинари, који су се сналазили у 

свакој врсти посла у белом свету, нису били способни да свој завичај учине бољим и 

развијенијим - питање је које постављају нове генерације Црнотраваца, којих је на 

жалост врло мало. 
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