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УВОД 

 

Демографија је друштвена наука о становништву. Француски  статистичар и 

природњак Ашил Гијард 1855. године први пут у свом раду је увео термин 

демографија. Демографија проучава законитости у биолошким и миграторним 

кретањима становништва, промене у демографским структурама (биолошким, 

социо-економским), али и утврђује узрочно-последичне везе кретања становништва 

са осталим појавама у друштву. 

Тема овог рада јесу демографске промене у општини Житорађа у периоду од 

1948. до 2011. године.  

Мој задатак био је проучавање промена у демографској структури и 

разматрање могућности одржавања овог броја становника, као и шансе за пораст 

броја становника на овом подручју у предстојећем периоду. 

У изради табела и графикона за мастер рад захваљујем  свом ментору на 

помоћи и ангажовању. У том циљу је са њим договорен план обраде пописних 

података о сеоским насељима и становништу, који је прилагођен потребама овог 

рада. 

У првом делу рада описане су основне физичко – географске одлике: 

географски положај, величина и име општине, облици рељефа, климатске 

карактеристике,  хидролошке карактеристике, флора, фауна и педолошки покривач 

општине Житорађа. 

У другом делу рада описани су најстарији трагови насељености, порекло 

становништва, број становника и територијални размештај, природно кретање 

становништва (наталитет, морталитет, природни прираштај), структуре 

становништва (полна и старосна, економска и образовна), миграције индекс 

демографске старости, број и величина домаћинстава општине Житорађа. 

Демографске промене се односе на период од средине XX и на почетку XXI 

века, представљене на основу пописа 1948, 1953, 1961, 1971, 1981, 1991, 2002. и 

2011. године. Демографске анализе урађене су за период након пописа 2011. године, 

тамо где нису постојали подаци из тог пописа коришћени су подаци из ранијих 

пописа.  

На основу анализе табеларно и графички приказаних података о броја, 

структури и кретању становника општине Житорађа по пописним периодима од 

1948. до 2011. године долазимо до узрока и последица демографског старења 

становништва на овом подручју. Највећи узрок демографског старења у општини 

Житорађа представљају врло мале могућности за запослење, због чега је 
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становништво принуђено на емиграцију. Села остају без младог и образованог 

становништва, што за последицу има пад наталитета и пораст морталитета. 

Неопходно је да државни органи и локална самоуправа у будућности мерама 

популационе политике подстицајно делују на пораст наталитета, заустављање 

емиграције  и светлију демографску слику овог подручја. 
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1. ГЕОГРАФСКИ ПОЛОЖАЈ, ВЕЛИЧИНА И ИМЕ 

  

Општина Житорађа налази се на југоистоку Србије, у Топличком округу, у 

доњем току реке Топлице, односно Добричу.  

Овај крај припада субрегији Топлица и Јабланица, која представља део мезо 

регије Јужна Србија у ширем смислу и припада планинско-долинско-котлинској 

макро регији.  

 
Слика 1. Општина Житорађа на карти 

административно-територијалне поделе Србије 

Извор: www.spos.info/1-953/ 

 

Налази се 35km југозападно од Ниша, 11,5km источно од Прокупља и 271km 

југоисточно од Београда. Удаљена је само 12km од Коридора X , који повезује 

Србију са Македонијом, Грчком  и даље са Блиским истоком. 

Општина Житорађа налази се у окружењу три града: Прокупља, Ниша и 

Лесковца, где највише гравитира Нишу као трећем по величини граду у Србији и 

Прокупљу као седишту Топличког округа, коме и припада. 

Топличким регионалним путем Дољевац – Прокупље и железничком пругом 

Дољевац – Прокупље – Куршумлија – Косово Поље, повезана је источно преко 

http://www.spos.info/1-953/
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Дољевца, на североистоку са Нишем, на северу са Београдом, на југу са Лесковцем и 

Врањем, а западно са Прокупљем, Куршумлијом и Приштином.  

 
Слика 2. Мапа општинског центра и села у општини Житорађа 

Извор: google maps 

 

Житорађа је име добила по плодном и житородном пољу, у коме најбоље 

успева жито. Име села је словенског порекла и једноставно значи жито рађа. 

Површина општине Житорађа износи 214km². Општину Житорађа чине 30 

сеоских насеља, од којих једно има статус општинског центра.  

 

 

Слика 3. Општина Житорађа на карти Топличког округа 

Извор: www.webrzs.stat.gov.rs 
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2. ФИЗИЧКО – ГЕОГРАФСКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ 

 

2.1. Рељеф 

 

Територија општине Житорађе припада равничарској области, тако да је више 

од 80% површине, односно 170km²  у интервалу од  200 до 450m надморске висине. 

Подручје Житорађе чине две рељефне целине: брдско-брежуљкаста и 

долинско-равничарска. Брдско-брежуљкасти рељеф представљен је огранцима 

планине Пасјаче (висина 971m). Почетак је у највишој тачки у месту званом 

Житорађско кале (882m) и преко Шупљег камена (670m, 505m и 427m), Камењача 

(337m) наставља до Старе корије (271m) и завршава изнад села у Виноградима 

(275m) . 

Планина Пасјача као саставни део Родопске масе састављена је од 

кристаластих шкриљаца.  

Долинско-равничарски рељеф је источно од села, у долини реке Топлице, 

северно од њене леве обале и јужно од њене десне обале. Почиње од села Житорађа 

(211m), наставља до најниже тачке у месту званом Црквене врбе (208m) и завршава у 

Падини (224m). 

Овај долинско-равничарски предео представља део Моравског језерског 

басена, који је овде у виду залива увучен у Толичку котлину. 

 

2.2. Климатске карактеристике 

 

Опште климатске прилике у Житорађи условљене су њеним положајем у 

доњој Топлици,  у Добричу. 

Житорађа има све одлике климе Јужнoг Поморавља . У основи, клима има 

умерено-континентални карактер. 

Одлике климе у Житорађи су умерено топла лета и умерено хладне зиме. 

Четири годишња доба су јасно изражена. Прелаз из лета у зиму и из зиме у лето је 

постепен. Јесен је топлија од пролећа. Захваљујући томе, вегетациони период је 

знатно продужен, што омогућава гајење многих врста житарица, поврћа, воћа и 

винове лозе. Најтоплији месеци су јули  и август, а најхладнији јануар.  Максималне 

падавине јављају се у мају и јуну, а минималне у фебруару.  Оваква расподела 

годишње количине падавина повољна је за пољопривредне културе, јер је максимум 
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падавина у месецима када је влага биљкама најпотребнија. Али и тај максимум 

падавина је мали.  

 

Табела 1. Средња годишња температура ваздуха у периоду од 2001. – 2011.  

 

Година 

 

I 

 

II 

 

III 

 

IV 

 

V 

 

VI 

 

VII 

 

VIII 

 

IX 

 

X 

 

XI 

 

XII 

Средња 
год. 

2001. 3,3 3,1 11,2 10,1 16,0 18,0 22,0 22,5 16,0 12,7 4,8 3,6 11,4 
2002. -1.5 6,1 8,9 10,2 16,6 20,5 22,9 20,5 15,8 11,8 7,5 0,6 11,7 
2003. -0,1 -2,2 4,9 9,8 18,4 22,0 22,2 24,3 15,8 10,7 8,1 1,6 11,4 
2004. - 2,4 6,8 12,2 14,0 18,9 21,1 20,4 16,3 13,6 5,5 3,0 - 
2005. 0,3 -2,3 4,8 10,7 16,0 17,9 20,8 19,3 16,8 10,7 4,6 3,3 10,3 
2006. -2,8 0,6 5,7 12,1 15,7 18,9 21,8 20,2 16,8 12,4 5,6 1,4 10,8 
2007. 4,6 6,0 8,7 12,0 17,4 21,9 24,4 23,1 15,3 10,4 3,7 0,2 12,3 
2008. 0,6 3,3 7.7 11,8 15,8 20,2 20,8 21,4 14,6 12,1 7,5 4.1 11,7 
2009. 0,4 - - 12,2 16,4 18,8 21,3 21,0 17,0 11,0 7,1 4,3 - 
2010. 1,1 2,5 6,6 11,5 16,2 19,4 21,5 21,5 16,3 9,1 10,3 2,1 11,5 
2011. -0,8 -0,1 5,9 10,9 14,8 19,2 21,5 21,6 19,7 9,4 1,6 2,9 10,6 

Средња 
месечна 

 

0,2 

 

1,8 

 

6,3 

 

11,0 

 

15,9 

 

19,6 

 

21,6 

 

21,5 

 

16,5 

 

11,5 

 

6,1 

 

1,5 

 

11,1 
Извор: Хидрометеоролошки завод 

 

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

температурна амплитуда износи око 50°С. 

 Падавине представљају све облике кондензоване водене паре у течном или 

чврстом стању које доспевају на земљу из ваздуха. Познато је да Топлица спада у 

пределе са најмање воденог талога и да представља један од најсушнијих делова 

Србије. Због тога су на подручју општине Житорађа честе суше. Највећа суша 

проглашена елементарном непогодом на овом подручју забележена је 1981. године.  

Табела 2. Средње месечне и годишње висине падавина у периоду од 1961-1990.  
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII год. 

41 31 36 40 60 45 33 37 26 64 49 54 516 
Извор : Метеоролошка опсерваторија „Тврђава Ниш“ 

Из табеле 2. може се закључити да годишња количина  падавина за 

посматрани период износи 706,9 mm, међутим, та количина појединих година је 

знатно мања, чак испод 500 mm. 

Житорађа лежи у појасу променљивих ветрова. Из северозападног правца, са 

Јастрепца, у зимским месецима дува јак умерено хладан ветар који доноси снег; у 

летњим месецима то је углавном слаб ветар, који доноси свежину, а повремено јак, 

када доноси кишу. Крајем зиме дува ветар из југоисточног правца, са Јужне Мораве 

– онда наступају ведри, умерено топли дани. С јесени преовладавају северноисточни 

суви ветрови; тада наступа низ ведрих, умерено топлих и свежих дана. 
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2.3. Хидролошке карактеристике 

 

Једина река у Житорађи је Топлица. Она у атару села прима воду из четири 

водотока, три као десне и један као леву притоку. Један је Бабин поток, гранични 

поток између атара села Речице и Житорађе; други је Чесмени поток и трећи 

Лештарски поток, гранични поток између атара Дебелог Луга и Житорађе, сви као 

десне притоке. Четврти водоток је вода Смрдичког врела као лева притока. Сви ови 

водотоци у летњим месецима углавном пресушују.  

Вода Речичке реке на граници атара села Житорађе и Речице, у свом горњем 

изворишном делу испод Пасјаче преграђена је за снабдевање  Житорађе водом. 

Један извор је каптиран и направљена је чесма у јужном делу Баришта. Изнад 

садашње чесме, на око 70m јужно, била је турска чесма са две дрвене луле. 

Житорађа, нарочито поље испод села поред Топлице богато је подземним 

водама. Ове воде обично леже на дубини од 4 до 9 метара, (раније 3-6m). Користе се 

углавном за наводњавање повртарских култура. 

Осим наведених високих подземних вода, у Житорађи постоје и дубинске 

подземне воде, на дубини од 96 и 100 метара, које се користе за водоснабдевање 

села. 

Доњи ток Топлице, низводно од Житорађе, има особине равничарске реке са 

плитко усеченим коритом и нестабилним обалама, малим падом и кривудавим 

током. У пролећним месецима (марту, априлу и мају), због отапања снега и обилних 

киша, Топлица има максимални водостај. Минимални водостај јавља се у августу и 

септембру, услед мале количине падавина и великог испаравања у току летњих 

месеци. 

Висок водостај Топлице у прошлости је често био узрок поплава у општини 

Житорађа. Запамћене су поплаве из 1897, 1907. и 1937. године. Регулацијом корита 

реке опасност од поплава је уклоњена. 
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2.4. Биљни и животињски свет 

 

Подручје Житорађе је богато разноврсним биљним и животињским светом. 

Огранци Пасјаче некада су били богати високом вегетацијом. Најниже и брдско 

подручје било је прекривено храстовом шумом, а изнад њих буквом. Сада је већина 

шума искрчена. На место искрчених шума, на нижем терасастом земљишту су њиве. 

На стеновитим падинама су закржљале листопадне шуме, а на стрмим падинама 

расте граб и шибљак. Брежуљкасти део је доста обрастао багремом. Поред Топлице 

расту врбе и тополе. Има и ливада, на каменитом делу слабог, а у долинама 

планинских потока доброг квалитета. По ливадама, међу разним травама има и 

лековитих биљака и шумских јагода, а у пролеће после кише и гљива. 

Подручје Житорађе оскудева дрветом и то не само техничким него и 

огревним дрветом. Излаз је у бољем газдовању, у узгајању листопадног а можда и 

четинарског дрвета на теренима неподобним за обраду, али погодним за раст шума. 

Богатство животињског света видљиво је у шумском подручју, у пољу и у реци 

Топлици. 

У шумском подручју обично сусрећемо: инсекте – разне врсте 

лептира,обичан гундељ; водоземце – даждевњаке, жаба крекетуша, шумских  жаба; 

гмизавце – шумски гуштер, смук, шарка, сеница, голуб дупљаш, јастреб мишар, 

сова, пругасти детлић, црни кос, славуј, шумски врабац; сисари – зец, веверица, 

куна, јазавац, лисица, понеки вук и дивља свиња.  У пољу има: птица – врабаца, 

чавки, сврака, гаврана, ћубастих шева, некад је било и рода, које су се гнездиле на 

димњацима сеоских кућа; зечева и пољских мишева.  

У реци Топлици има разних врста риба: шаранске врсте – шаран, мрена, клен, 

бодорка, гргеч, скобаљ, кркуша, белица, караш; грабљиве врсте - штука и сом. 

Нажалост Топлица је врло загађена река, па је риба све мање. 

Врапци (џивџани) бораве по сеоским воћњацима, а зими по крововима кућа. 

Главно станиште чавки, сврака, врана и гаврана су врбе и тополе, одакле крећу у 

потрагу за храном, а у летњим месецима за најслађом посластицом – бостаном. 

 

2.5. Педолошки покривач 

 

У атару села Житорађа образована су разноврсна земљишта. Типови 

земљишта се разликују у равничарском делу, поред реке Топлице и на нешто вишим 

терасама лево и десно од обале као и на брежуљкасто-брдском делу и на огранцима 

планине Пасјаче. 

Три су основна типа земљишта: алувијална, смонице и црница. 
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Алувијално је земљиште образовано у долини реке Топлице таложењем 

материјала који је нанела вода. По саставу је песковит, глиновит. Алувијална 

земљишта се користе за повртарство, ратарство, за дуван и друге културе. 

Смоница се налази у равничарском делу, на валовитим теренима. Смоница 

тешко упија и пропушта воду, али је добро држи. Смоница је тешка за обраду јер 

повољна влажност траје врло кратко време. Али, земљиште је плодно јер има дубок 

слој хумуса. 
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3. НАЈСТАРИЈИ ТРАГОВИ НАСЕЉЕНОСТИ 

 

Први подаци о Житорађи као насељеном месту датирају из IV века, откад се 

помиње стари византијски град Житорађско кале (лат. Ad Herculum). Из овог доба 

потиче и сачуван је верски објекат  Латинска црква надомак Житорађе. 

У Топоничкој реци, близу Житорађе, нађено је земљано посуђе печено у 

прућу и једна камена секира, чиме је откривено праисторијско насеље млађег 

каменог доба на овом простору. 

На локалитету Вртача, код села Држановца, случајно је нађен трбушасти суд 

са коничним вратом и ниском ногом на две тракасте дршке које прелазе преко обода. 

Овај налаз се чува у Народном музеју у Нишу. На изложби праисторијске културе 

Поморавља и источне Србије, организованој у Народном музеју у Нишу септембра 

1971. године овај суд је био изложен у одељку Гвоздено доба IV. 

На освитку историјског периода у VI веку и током V и IV века пре нове ере, 

подручје Топлице и Житорађе насељавали су Дарданци. У III веку пре нове ере они 

су се удружили у једну државу и до I века пре нове ере били моћан народ. Бавили су 

се претежно сточарством и били чувени по вештини справљања сира. 

Доба римске владавине на територији данашње Србије, у Топлици и на 

подручју општине Житорађе почиње покоравањем Дарданаца седамдесетих година I 

века пре нове ере. 

Топлица је врло рано укључена у римску путну мрежу, јер се, захваљујући 

свом географском положају, налази на једној од природних трансферзала које 

попречно секу Балканско полуострво. 

„Један од важнијих путева који је од Ниша, као средишне тачке полазио на 

запад и југ био је пут Naissus (Ниш) – Lissus (Љеш) у Албанији. То је пут који је од 

Ниша до Јадранског мора ишао једним својим делом кроз долину Топлице. Саграђен 

је у I веку пре нове ере и један је од најраније изграђених путева у Мезији. Дуж пута 

подизане су станице (stationes) нарочито на местима где је важна укрштајна тачка 

или какав кланац, одакле је лако вршити надзор. Станице су биле удаљене једна од 

друге по неколико римских миља. На путу од Ниша до Љеша кроз Топлицу, станице 

иду овим редом:  Naissus (Ниш), Ad Herkulem (Глашинце), Hammeum (Прокупље) и 

Ad Fines (Куршумлија)“  (Станисављевић Ж., 2003.). 
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 3.1.  Римски Ad Herkulem на Глашиначкој чуки 

 

Римски Ad Herkulem налазио се близу Naissusa, на путу Naissus (Ниш) – 

Lissus (Љеш) на Глашиначкој чуки. 

„Глашиначка чука на левој обали Топлице западно од Глашинца и северозападно од 

Житорађе била је изузетно значајна станица на римском путу. На њој је постојало 

римско или римско-византијско утврђење. Утврђење је било грађено у виду 

полукруга, и у његовој унутрашњости постојало је неколико зграда. Зидови су били 

грађени од ломљеног камена и опека, дебљина на источној страни износила је 2,5 

метара, а на западној страни 1,5 метара. Димензије утврђења су износиле 114m (З-И) 

x 266m (С-Ј). На источној страни града постојао је бунар. На јужном подножју брда 

била је једна већа зграда са округлом куглом, која је бранила прелаз преко реке 

Топлице.“  (Станисављевић Ж., 2003.) 

О римском граду Ad Herkulemu писало је више археолога, историчара и 

путописаца. 

Феликс Каниц, аустријски археолог и путописац, крајем XIX века на левој 

обали Топлице, наспрам Житорађе нашао је око 300 корака дуго римско утврђење.  

Др Тихомир Ђорђевић, познати српски истраживач, историчар, етнолог и 

путописац, обишао је 1. и 13. јуна 1895. године Глашиначку чуку и 1896. у 

путописним белешкама „ Поред Топлице“ је описао: „Глашиначка чука лежи на два 

сата хода од Прокупља, на левој обали Топлице. Зове се по селу Глашинцу које је у 

близини. Она је доста висока и са ње је врло велика прегледност низ Топлицу, а и на 

друге стране. Са ње се види брдо Хисар над Прокупљем, тако лепо, да изгледа да се 

може руком дохватити. Врх Пасјаче, на којој има градиште, чини се тако близу, да 

изгледа, да се са ње може на Глашиначку чуку каменом добацити.  

Завод за заштиту споменика културе из Ниша 1974. године је објавио да се не 

може са сигурношћу утврдити када је Ad Herkulem настао. Први извор који га 

помиње је Табула Пеутингериана (Појтингерова карта) – путоказ у коме су 

обележене станице на римском путу од Ниша до Љеша на Јадранском мору. Овај 

извор у коме је дат попис насеља и на делу римског пута кроз Топлицу, настао је у 

време цара Александра Севера (222.-235.), дакле у првој половини III века н. е. Ad 

Herkulem је најпре представљао војно утврђење, да би временом овај војни логор 

прерастао у насеље већих димензија. 

Најездом Хуна 441.- 442. године када је страдао Naissus, свакако је страдао и 

Ad Herkulem. То потврђује и византијски историчар Прокопије (око 530.-532.), који у 

свом делу De аеdificii (О грађевинама) наводи да је цар Јустинијан I (527.-526.), 

поред других градова у нишкој области, обновио и Ad Herkulem. Од друге половине 

VII века, за време најезде Словена и Авара на ову територију, Ad Herkulem је морао 

страдати, пошто су тада страдала и много јача  утврђења, као што је Naissus и др. 
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Насељавањем Словена, после 650 год. Ad Herkulem губи онај значај какав је имао у 

античком и рановизантијском периоду, може се предпоставити да није ни обнављан 

и да су Словени створили своје насеље у његовој непосредној околини. Али, иако 

римско утврђење можда није обновљено, Глашиначка чука је и даље била важна 

саобраћајна веза. Стари римски пут у долини Топлице остао је у ранословенско доба, 

у Српском средњем веку и у турско време главна саобраћајна веза у трговинској 

размени са приморјем. Овај пут је све ово време био део великог дубровачког пута 

(Дубровник-Требиње-Фоча-Пљевља-Пријепоље-Милешево-Нови Пазар-Блажево на 

Копаонику-Гргуре-Прокупље-Глашиначка чука-Ниш).  

У турско време, током XVI и XVII века, Прокупље је имало врло јаку 

Дубровачку колонију, која је имала своје трговце и на Глашиначкој чуки. Пропашћу 

Дубровачке колоније у Прокупљу, која је страховито настрадала у аустријском рату 

1687.  до 1689. године,  дефинитивно је запустела и Глашиначка чука.  

На жалост, овај римски или римско – византијски град Ad Herkulem остао је 

забележен само у књигама, чланцима и скицама. Никад није дошао на ред да се 

стручно археолошки истражи. 

 

3.2. Латинска црква, црква Светог Петра на Глашиначкој чуки 

 

На Глашиначкој чуки, око 400m источно од римског града Ad Herkulem, 

налази се мала црквица позната у народу под називом Латинска црква и мало 

позната под називом црква Св. Петра. 

Црква је дуга 7, а широка 4 метара. Зидана је каменим плочама, материјалом 

из неких ранијих грађевина и циглама, засвођена такође циглама. Дебљина зидова је 

око 0,70m. Била је живописна, али ниједна фреска није очувана. 

Црква је заштићено културно добро од 11. јуна 1949. године. Води се као 

средњевековни сакрални објекат. Има мишљења да је подигнута на античким 

темељима. Пошто археолошка истраживања нису вршена на овом терену. 

Око цркве је било гробље, а пут од цркве до града био је калдрмисан, али је 

калдрма од стране мештана приликом орања потпуно уклоњена. Прокупље, које је 

од Глашиначке чуке удаљено свега десетак километара, током XVI и XVII века 

имало је врло јаку Дубровачку колонију са великим бројем трговаца, који су били 

католичке вере. У недостатку своје цркве, службу на латинском језику су вршили у 

српској средњевековној цркви која се у народу и данас зове Латинска црква. 

Известан број Дубровчана били су стални становници Глашиначке чуке. И овде су за 

своју богомољу користили српску средњевековну цркву, коју народ такође зове 

Латинска црква. 
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Извор: www.toplickevesti.com/najstarija-bogomolja-u-dobricu.html 

Слика 4. Латинска црква 

 

3.3. Остаци римских зидина код Дубова 

 

„На ¾ сата хода западно од села у близини Пуновог Луга, на граничном 

потоку, установио је Т. Ђорђевић постојање античких опека. Наводно је ту нађено и 

благо – новци. Вероватно је у питању исти локалитет који се у архиви нишког музеја 

помиње под именом Јазбина. На том локалитету налазе се остаци зидина са опекама 

димензија 50 x 50cm“  (Станисављевић Ж., 2003.). 

 

3.4. Житорађско кале 

 

Житорађско кале је један од врхова планине Пасјаче у атару села Житорађа, 

познато и под називом Велико кале, висине 882m. На њему се налазе остаци 

рушевине зидина вероватно римско-византијског града. 

Град је захватао површину од око 5-6hа. Рушевине зида имају мало елипсаст 

облик, правцем пружања дужег пречника север-југ и мањег пречника исток-запад. 

Зид је скоро целим обимом, видљив дебљина му је по врху око  2,00m, а у основи 

око 4,00m. Висок је 0,50 – 1,00m. Зидан је од локалних камених плоча повезаних 

кречом. 

У Летопису цркве житорађске из 1962. године, поред црквишта, помиње се и 

Житорађско кале. Летописац наводи да је на Житорађском калеу нађен новац 

римског цара Гордијана III (238.-244.). 
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Житорађско кале, сви Житорађани виде као свој једини планински врх, као 

место испод кога је већина фамилија имала појате, ливаде и шуме али и као 

некадашњи велики римски град.  

 

3.5. Топоничка црква 

 

Летописац „Летописа цркве житорађске“ из 1962. године наводи да се јужно 

од Житорађског калеа, у атару села Топонице на раздаљини од 300m, налазе 

рушевине старе цркве, која је служила за потребе градског становништва. Према 

величини града и црква је била сразмерних димензија. Њена паперта је дуга 4m, 

средњи део храма је 8m, а олтар врло мали – свега 2m, док је ширина цркве 5,7m. 

Приликом откопавња пронађена је гаревина, што значи да је црква вероватно 

спаљена  током најезде Словена. 

Стефан Немања, велики жупан Рашке (1176.-1196.) започео је своју 

историјску мисију у Топлици.  

За време Немањиних наследника Топлица више није седиште српске државе, 

али постаје значајна карика на трговачком путу који је везивао залеђе Дубровника са 

унутрашњошћу. 

За време аустријско-турског рата од 1683. до 1699. године аустријски 

војници, умногоме потпомогнути српским добровољцима, ослободили су Ниш, 

Прокупље и Житорађу. Међутим,  Аустријанци су претрпели пораз у борби са 

Турцима код Качаника 1690. године, након чега су се повукли према Сави и Дунаву. 

У оправданом страху од турске одмазде, јер су учествовали у борби на страни 

Аустријанаца, Срби из Топлице су масовно кренули за њима у познатој Великој 

сеоби Срба под Арсенијем III Чарнојевићем. Број српског народа у Србији, али и 

Топлици  тада се смањио. 

После аустријско-турских ратова и сеоба Срба у Аустрију 1690. и 1737. 

године, у Топлици су наступиле велике етничке промене, турске власти су у многим 

селима  населили Арбанасе. У општини Житорађа Арбанаси су се населили у 

Топоници, Лукомиру и Влахову. 

 

 

 

 

 



 
Демографски развој општине Житорађа од 1948. до 2011. године. 

15 
 

4. ПОРЕКЛО СТАНОВНИШТВА 

 

О становницима из села Житорађе из времена када се име села у првом 

познатом документу појављује крајем XVIII века па до почетка XIX века мало се зна 

или нимало. 

Житорађани се први пут помињу у вестима о бежању српског народа из 

врањског краја  после 1690. године.    

О Житорађанима нам сведочи митрополит нишки и белоцрквански Јоаникије 

у својој књизи о обнављању прокупачке цркве Светог великомученика Прокопија 

1734. године. У којој каже да су као јемци за узети зајам уписани Стојан и Дамњан 

из Житорађе.  

 

 

 
Слика 5.   Црква  Светих апостола Петра и Павла 

Извор: sr.wikipedia.org 

 

У дефтеру дубровачког трговца Ђуре Хиџе, вођеном од 1747. до 1787. године, 

су уписивани дужници са подручја Топлице, са именима и местом одакле су. Из 

Житорађе су уписани Јанко Дубовац, Ивко, Митар Недељков син и Стоилко 

Кичиновић. 

''У Житорађу су се крајем XVIII и почетком XIX века, населиле 37 српске 

породице. Њих 26 знају, а 11 не знају одакле су дошле. Све оне себе сматрају 

староседеоцима. Од оних породица које знају одакле су дошле, највећи број је дошао 

са југоистока Србије, из врањског, лесковачког и власинског краја – 20 породица: из 

села Црквице у Пустој Реци – Бојник; Аџијини, Јањини и Јужарци из села Пертата – 
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Лебане; Стојилкови, Мелини, Белини из околине Врања, Менкови из Прохора 

Пчињског; Андрејини, Кучинарови, Врањанци из села Житорађе код Владичиног 

Хана; Дудукарови, Јанкови – Сандини, Томини и Станишљови, Дубовци и 

Антанаскови са Бакарног Гумна у околини Прилепа. Са севера Србије су дошле 4 

породице: Ђокинци (Валини, Цекини) из Раче Крагујевачке; Анђелијини из околине 

Ваљева; Влајкоћови из околине Јагодине; Маџарови из Срема. Из Херцеговине су 

дошле две породице: Качарови и Калабини из Требиња. Не знају одакле су дошли: 

Крпузови, Велини, Бердини, Бабајанићи, Манчини, Дисини, Голубови, Станкоћови, 

Стојкови и Ђорђини. Две породице рома (Цигана) сматрају се староседеоцима: 

Усковићи и Демићи. Сви они вероватно су дошли на напуштену српску баштину, 

коју су Турци присвојили и на њу их населили.'' (Станисављевић Ж., 2003.) 

Ове породице староседелаца, неке или све, прво су се населиле у некадашње 

село у Селишту, а касније се преселиле у данашњи стари део села покрај реке 

Топлице. Куће и плацеви налазили су се у улицама које носе називе по најбројнијој 

или најпознатијој фамилији: Аџијски, Бердин, Маџаров, Ћокински, Петков, Томин, 

Калабин и Врањански сокак. Пошто су плацеви заузимали по неколико хектара, 

каснијом деобом породица дуго су могли да остану заједно. 

''Одмах после ослобођења села од Турака, од 1878. до 1879. године, дошло је 

осам породица. Пет породица је дошло из околних села: Николини (Магдалени и 

Кукурегови) из Студенца; Грудашчани и Петкови из Грудаша; Видини из Бадњевца 

и Петрови (Ставрини) из Доњег Црнатова. Две су дошле из врањског и 

власотиначког краја: Ицини из околине Врања; и Првчини из села Љутеш са 

Власине. Јан Новак је дошао из Чешке.''(Станисављевић Ж., 2003.). 

У периоду од 1880. до 1885. године дошло је и настанило се у село шест 

српских породица, четири са Власине, из околине Владичиног Хана и из околине 

Сурдулице: Ранђелови, Стојменови, Радојичини и Николићи и две породице из 

Метохије: Пећанци I из села у близини Истока и Пећинци II из села у близини 

Србице.  

Од 1907. до 1912./13. године у село је дошло пет породица срба: четири са 

Власине Станквми, Кончарци, Васкови и Јевремови,  једна из Метохије: Пећанци III, 

затим три породице Рома из околних села: Ћеримовићи из Јасенице, Бећировићи из 

Бадњевца и Ћеримовићи II из Мекиша. Српске  породице са Власине дошле су као 

занатлије-зидари, ту радили и ту остали. 

„У период од 1921. до 1938. године доселило се у Житорађу 13 српских 

породица – два земљорадника: Трајкови из Речице и Веселиновићи из Подине; две 

занатлије поткивача: Насковићи и Вулићи из Прокупља; три трговца: Боже 

Мићовића из Доброг Дола код Куршумлије, Љубе Коцић из Југбогдановца код 

Прокупља и Тозе-Катил из Ниша; једна фабричког радника Младена Аранђеловића 

из Подине; четири породице разних занимања: Алексићи, Вељковићи и Петковићи, 

затим Глигоријевићи из Косанчића; две породице попова: Андрије Петровића из 
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Подгорице и Тихомира Танасијевића из Меровца код Прокупља, као и једна 

породица Рома - Зекића из Доњег Дреновца. 

Укупно је од 1877. до 1938. године обухваћено овим прегледом 71 српска и 8 

ромских фамилија. После Другог светског рата настављено је велико досељавање у 

Житорађу из добричких села“ (Станисављевић Ж., 2003.). 
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5. БРОЈ СТАНОВНИКА И ТЕРИТОРИЈАЛНИ РАЗМЕШТАЈ 

СТАНОВНИШТВА 

 

5.1. Кретање укупног броја становника 

 

Број становника представља скуп људи који живи и ради на одређеном 

простору и у одређеном времену подложан  мењању у квантитативном смислу. 

„Свака промена броја становника означава се као укупно кретање становништва'' 

(Кицошев, Голубовић, 2004.). 

Промене у укупном броју становника комплексне су и условљене 

многобројним факторима. Укупан број становника одређеног простора мења се под 

утицајем природног кретања становништва (наталитета и морталитета) и миграција 

(имиграција и емиграција).  

Кретање укупног становништва у општини Житорађа може се анализирати на 

основу осам пописа извршених после Другог светског рата и то: 1948, 1953, 1961, 

1971, 1981, 1999, 2002, 2011. године. 

 

5.1.1. Кретање броја становника општине Житорађа од 

1948. до 2011. године 

Јак утицај на кретање броја становника и домаћинстава, на простору општине 

Житорађа имали су историјски догађаји. После ослобођења од немачког окупатора, 

извршен је први попис становништва после Другог светског рата. У послератном 

периоду на територији општине Житорађа живело је 21.250 становника. Долази до 

постепеног повећање броја становника. Овакав пораст броја становника последица је 

великих имиграција становника из Црне Горе, околине Ужица, Расине, Поморавља, 

Власине и других крајева Србије. У пописном периоду од 1948. до 2002. године број 

становника у општинском центру је бележио  континуирани раст,  на попису 2011. 

године по први пут заблежен је пад броја становника у општинском центру. 

Табела 4. Кретање броја становника општине Житорађа у периоду од 1948. до 2011. 

године 
Године пописа 1948. 1953. 1961. 1971. 1981. 1991. 2002. 2011. 
Општина 21.250 22.427 22.071 21.224 20.710 19.545 18.207 16.368 
Општински 

центар 2.442 2.464 2.618 2.849 3.270 3.503 3.543 3.370 

Сеоска насеља 18.808 19.963 19.453 18.375 17.440 16.049 14.664 12.998 
Извор: (Упоредни преглед броја становника, Републички завод за статистику, Београд, 2011.године)
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И поред губитка које је становништво општине Житорађа имало у току 

Другог светског рата, од 1931. до 1948. године повећао се број становника, као 

последица високе стопе наталитета пре и после рата и прилично дугог временског 

периода између два пописа. 

 

 
График 1. Кретање броја становника општине Житорађа 

 

Пораст броја је настављен у периоду од 1948. до 1953. године,  тада је број 

становника повећан за 1.177. Од 1953. до 1961. године настаје депопулација у 

општини Житорађа, која је условљена друштвено-економским факторима. У 

периоду од 1953. до 1961. број становника је опао за 356. Опадање броја становника 

је настављено и у периоду од 1961. до 1971. године, када се број становника са 

22.071 смањио на 21.224. У пописном периоду од 1948. до 2002. године број 

становника у општинском центру  бележи  континуирани раст,  на попису 2011. 

године по први пут заблежен је пад броја становника у општинском центру. У 

поменутом пописном периоду број становника у општинском центру је смањен за 

147 становника. По подацима пописа у осталим сеоским насељима општине 

Житорађа број становника континуирано опада од пописа 1961. Највећи узрок 

оваквог стања села у општини Житорађа су сталне емиграције становништва. 

Опадање броја становника се наставља и у следећем пописном периоду, од 

1971. до 1981. године. Тада је број становника смањен за 514. У периоду од 1981. до 

1991. године настављена је тенденција опадања броја становника, са 20.710 на 

19.545. Од 1991. године до 2002. године настављено је опадање броја становника. У 

том периоду је на простору општине Житорађе број становника смањен за 1.338, што 

је последица смањења стопе природног прираштаја, интензивних емиграција 

условљених пре свега социо-економским факторима. 
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Табела 5. Промена броја становника општине Житорађа од 1948. до 2011. године 

Извор: Израчунато на основу табеле 1 

 

 

Овакве негативне демографске тенденције настављене су и у периоду од 2002. до 

2011. год., будући да се ни неки од узорака нису променили: убрзани процес старења 

становништва, незапосленост, пад животног стандарда и слично. 

 
 

 

 
График 2. Промена броја становника у општини Житорађа  

 у периоду од 1948. до 2011. године 
 

 Према резултатима пописа 2011. године, на простору општине Житорађа 

живи 16.368 становника, што је за 1.839 лица мање у односу на попис из 2002. 

године.  Број становника општине Житорађа од пописа 1948. године до пописа 2011. 

године опао је за 4.882. становника. 

Базни индекс за општину Житорађа у периоду од 1948. до 2011. године 

износи 77. Иако се налази у близини Ниша, Прокупља и Лесковца ова општина 
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Година 1948-1952 1953-1960 1961-1970 1971-1980 1981-1990 
1991-

2001 

2002-

2010 

1948-

2011 
Општина 

Житорађа 1.177 - 356 -847 -514 -1.165 -1.338 -1.839 -4.882 

Житорађа 22 154 231 421 233 40 -173 928 
Сеоска 

насеља 1.155 -510 -1.078 -935 -1.391 -1.385 -1.666 -5810 

Индекс промене 

 
Ланчани Базни 

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

Општина 

Житорађа 105,5 98,4 96,1 97,5 94,4 93,2 89,9 77 

Житорађа 100,9 106,3 108,8 114,8 107,1 101,1 95,1 138 
Сеоска 

насеља 106,1 97,4 94,5 94,9 92 91,4 88,6 69,1 
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изгубила је становништво. Центар општине бележи популациони раст до 2002. 

године, док се сеоска насеља полако празне и губе своју популацију. 

Сходно томе, испољене тенденције представљају велики демографски, 

социјални, економски и културни проблем овог простора.  

Узроке за овакво кретање броја становника треба тражити у природном 

кретању становништва, који се манифестовао у константном паду стопа наталитета и 

повећање морталитета, што је условило изузетно ниске, па чак и негативне стопе 

природног прираштаја, али и интензивним емиграцијама. 

 

Табела 6. Дистрибуција насеља у општини Житорађа према популационој 

величини у периоду од 1948. до 2011. године 

  
Укупн

о 

0-49 
становник

а 

50-99 
становник

а 

100-199 
становник

а 

200-499 
становник

а 

500-999 
становник

а 

1000-1999 
становник

а 

2000+ 
становник

а 

1948
. 

30 / / 2 8 16 3 1 

1953 30 / / 2 8 16 3 1 

1961 30 / / 2 7 15 5 1 

1971 30 / 2 2 6 16 3 1 

1981 30 / 3 2 7 14 3 1 

1991 30 1 2 2 8 12 3 1 

2002 30 2 3 1 10 11 2 1 

2011 30  4  2 1   12  9 1   1 

Извор: Републички завод за статистику, Упоредни преглед броја становника, Републички завод за статистику, Београд, 

2014. година 

По подацима пописа из 1948, 1953. и 1961. године на територији општине 

Житорађа било је 30 сеоских насеља, од којих ни једно није имало мање од 100 

становника, само је општински центар бројао преко 2.000 становника. У наредним 

пописним годинама јављују се села са мање од 100 становника, а по подацима 

пописа 1991. године и села са мање од 50 становника.  У 2011. години општина 

Житорађа има 4 села са мањим бројем становника од 50 и само 1 сеоско насеље које 

броји преко 1.000 становника (ако изузмемо општински центар). То су села: 

Асановац, Зладовац, Дебели Луг и Кaре. Село Асановац по попису из 2011. године  

броји 26 становника, углавном старијих од 50 година. Број становника је у сталном 

опадању, тако да му прети скоро изумирање. Дебели Луг је мало сеоско насеље са 25 

становника и сва су домаћинства старачка. Каре је село које по попису из 2011. 
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године има 32 становника. У Зладовцу тренутно живи 24 старијих мештана. Врло 

брзо ово село може постати прво празно насеље у општини Житорађа.  

 

5.2. Размештај становништва и промене у густини насељености 

 

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.). 

Табела 7. Кретање густине насељености у општини Житорађа 

од 1948. до 2011. године 

Година Површина у km² Број становника Густина насељености 

1948. 214 21.250 99 

1953. 214 22.427 105 

1961. 214 22.072 103 

1971. 214 21.224 99 

1981. 214 20.710 97 

1991. 214 19.545 92 

2001. 214 18.207 85 

2011. 214 16.368 76 

2014.* 214 15.792 74 
Извор: Израчунато на основу табеле 1 

*За 2014. годину процењен број становника 
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Највећа густина насељености од 105 становника по километру квадратном на 

територији ове општине забележена је пописом из 1953. године. Табела број 7 

показује смањење густине насељености од 1961. године, како се смањивао број 

становника на територији општине тако се смањивао број становника на једном 

квадратном километру. Према попису из 2011. године општина Житорађа обухвата 

површину од 214km², на којој је живело 16.368 становника, односно општа густина 

насељености износи 76 становника на km². Укупна густина насељености Републике 

Србије у том периоду износи 81 ст./km². По процени из 2014. године број становника 

у општини Житорађа је смањен и износи 15.792 становника, док је густина 

насељености опала и износи 74 становника по километру квадратном. 

Даљи тренд густине насељености зависи од бројчаног кретања становништва 

Житорађе. Како број становника због емиграције и ниске стопе природног 

прираштаја опада, тако се и просечна густина насељености становништва смањује, 

како у општинском центру, тако и у селима  општине Житорађа. 
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6. ПРИРОДНО КРЕТАЊЕ СТАНОВНИШТВА 

 

Природно кретање становништва подразумева промене укупног броја 

становника на одређеној територији, у одређеном временском периоду, услед 

деловања његове две основне компоненте: рађања (наталитета) и умирања 

(морталитета).  

Разлика између наталитета и морталитета представља природни прираштај. 

Табела 8. Природно кретање становнишва општине Житорађа (стопе наталитета, 

морталитета и природног прираштаја) (‰) 

Година 
Број 

становника 
Наталитет Морталитет Природни прираштај 

1961. 22.071 346 15,7 150 6,8 196 8,9 

1971. 21.224 340 16 148 7 192 9 

1981. 20.710 199 9,6 190 9,2 9 0,4 

1991. 19.545 219 11,2 234 12 -15 -0,8 

2002. 18.870 198 10,5 274 14,5 -76 -4 

2011. 17.263 139 8,1 250 14,5 -103 -6,4 

2014. 15.792 122 7,7 294 18,6 -172 -10,9 
Извор: Републички завод за статистику, Упоредни преглед броја становника, Републички завод за статистику, 

Београд,2014 

*За 2014. годину процењен број становника 

 

Стопа наталитета од 1963. до 1971. године имала је вредност 15.7‰ и то је 

највиша вредност стопе наталитета посматраног периода. Најнижа стопа од 7,7‰, 

забележена је по процени из 2014. године. На почетку посматраног периода стопа 

наталитета је највиша а на крају периода најнижа. Од 1953. до 1971. год. настаје 

депопулација у општини Житорађа, која је условљена друштвено-економским 

факторима. У периоду од 1953. до 1961. године број становника је опао за 514. 

Опадање броја становника је настављено и у периоду од 1961. до 1971. године, када 

се број становника са 22.071 смањио на 21.224. Смањење стопе наталитета у овом 

периоду нису последица сама пада наталитета, већ све израженијих емиграција 

превасходно млађе популације. У овом периоду дошло је до највећег опадања броја 

становника на простору општине Житорађа. 
 
 

У периоду од 1981. до 1991. године настављена је тенденција опадања броја 

становника, са 20.710 на 19.545. 
 

Од 1991. до 2002. године настављено је опадање броја становника. У том 

периоду је на простору општине Житорађа број становника смањен за 1.338, што је 

последица смањења стопе природног прираштаја, интензивних емиграција 

условљених пре свега социо-економским факторима. 
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Стопе морталитета имају другачији тренд. Стопе морталитета константно 

расту у читавом посматраном периоду. Најнижа стопа морталитета од 8,3‰ је у 

периоду од 1963. до 1970. године а највиша 15,4‰ у периоду од 1991. до 2001. 

године. Као и наталитет, тако и природни прираштај у целокупном периоду има 

тенденцију пада. У пописном периоду између 1971. и 1981. године бележи се нагли 

пад стопе наталитета и природног прираштаја. Од 1991. године стопа природног 

прираштаја је негативана и такву тенденцију има готово у свим наредним годинама.  

Општина Житорађа је у економском погледу неразвијено подручје, па су 

стога могућности за запошљавање незнатне. Због тога је становништво, пре свега 

младо, принуђено на емиграцију. Како се у огромној већини исељава становништво 

фертилног доба, у општини Житорађа је дошло до депопулације. У великом броју 

села стопа смртности је изнад стопе наталитета, па је у њима дошло до биолошке 

депопулације.  

 

6.1. 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 репродукцијиполна) 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, ( овде се убрајају: жеља за потомством или њено 

непостојање, давање предности каријери, депресија, страх од порођаја, осећај 

способности за рађање).“ 

 (Кицошев, Голубовић, 2004.).  
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Према годишњој стопи у светским мерама наталитет може бити:  

1. високи (виши од 25‰)  

2. средњи (15-25‰ )  

3. ниски (мањи од 15‰) 

Сви наведени фактори утичу на ниво наталитета становништва општине 

Житорађа. Сви ови фактори су сложени и међусобно повезани, а њихово 

дугогодишње садејство довело је до данашњег демографског стања готово свих 

компоненти кретања становништва. 

 

6.1.1. Кретање наталитета у општини Житорађа од 

1963. до 2011. године 

Наталитет становништва општине Житорађа у целини гледано био је висок 

све до Другог светског рата. Након тога дошло је до значајнијих промена у кретању 

наталитета. Изузев првих послератних година, стопе наталитета бележе константан 

пад. Број живорођене деце у општини Житорађа од 1963. до 2011. године има 

тенденцију опадања. Сходно томе и стопе наталитета имају ниске вредности. 

Табела 9. Кретање броја живорођене деце од 1963. до 2011. године 
  

1963-1970 1971-1980 1981-1990 1991-2001 2002-2011 

Топлички округ 16.217 16.973 14.096 13.232 8.322 

Житорађа 2.755 3.069 2.242 2.255 1.458 

Извор: За поједине године, документација Републичког завода 

Број живорођене деце у општини Житорађа у периоду од 1963. до 1980. 

године бележи раст. Сличан тренд раста броја живорођене деце у овом периоду има 

и Топлички округ. Од 1981. године почиње да пада број живорођене деце како на 

територији општине Житорађа, тако и на нивоу Топличког округа. У општини 

Житорађа у пописном периоду између 1961. и 2011. године  број живорођене деце 

био  је 2.755, а између пописа 2002. и 2011. године 1.458. Број живорођене деце у 

последњим деценијама значајно је смањен, што указује на озбиљан демографски 

проблем овог подручја. 

Табела 10. Кретање стопа наталитета од 1963. до 2011. год. (‰) 
  

1963-1970 1971-1980 1981.-1990. 1991-2001 2002-2011 

Топлички округ 15 13,5 12 11,1 9,4 

Житорађа 15,9 14,6 11,1 10,7 9,2 

Извор: За поједине године, документација Републичког завода 

На основу табеле 10. може се пратити кретање стопе наталитета од 1963. до 

2011. године у општини Житорађа и  Топличком округу. У периоду од 1963. до 1970. 
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године општина Житорађа имала је наталитет изнад 15‰, тј. припадала је зони 

средњег наталитета.  

 
График 3. Кретање стопа наталитета од 1963. до2011. године (‰) 

 

На графику број 3 приказане су стопе наталитета општине Житорађа у 

периоду од 1963. до 2011. године. График указује на константан пад стопе 

наталитета у периоду од 1971. године па све до 2011. године. Бележи се једини 

позитиван период  између пописа 1961. и 1971. године.  У даљим пописним 

периодима наталитет локалног становништва је прешао са средњег на низак ниво 

(мање од 15‰) и кретао се од 14,6‰  (1971/81) до 9,2‰ (2002/11). Данас наталитет 

износи 9,2‰ и има тенденцију даљег опадања у наредним годинама што ће се 

директно одразити на пад броја становника општине,  јер са оваквом стопом 

наталитета нема обнављања становништа. 

 

6.2. Морталитет 

 

Морталитет представља негативну компоненту природног кретања 

становништва, која доводи до смањења бројности популације на једној територији. 

На ниво морталитета утиче читав комплекс различитих биолошких и социо-

економских фактора.  

Утицај биолошких фактора углавном се одражава преко старосне структуре 

становништва.  

  У социо-економске факторе углавном се убрајају: ниво животног стандарда, 

образовни ниво становништва и ниво здравствене заштите. 
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Промене у стопама морталитета становништва директно или индиректно 

утичу на полно-старосну структуру, а нарочито економску структуру становништва 

која има велики значај за укупан привредни развој једног подручја. 

 

6.2.1.  Кретање морталитета у општини Житорађа и 

         од 1963. до 2011. године 

 

Период пре Другог светског рата на територији општине Житорађа 

карактерише висока смртност. Да би након рата кретање морталитета забележило 

бржи пад. До смањења смртности становништва долази услед побољшаних 

здравствено-хигјенских услова живота, добре организације здравства. Поред 

медицинских фактора, на смањење стопе морталитета утичу и општи ниво културе 

становништва и различити видови социјалне заштите. Смртност становништва је у 

суштини биолошки процес. У сваком поједином случају смрт означава престанак 

живота, док смртност становништва представља трајан процес и вечиту појаву. Она 

је негативна компонента природног прираштаја и природног кретања у целини. 

У периоду од 1963. до 2011. године дошло је до значајнијих промена ове 

компоненте природног кретања становништва. 

Табела 11. Кретање броја умрлих у Топличком округу и општини Житорађа 

 у периоду од 1963/70. до 2002/11. године
 

 

1963-1970. 1971-1980. 1981-1990. 1991-2001. 2002-2011. 

Топлички округ 
8.932 12.331 14.885 18.265 12.198 

Житорађа 
1.268 1.818 2.384 2.920 2.191 
Извор: За поједине године, документација Републичког завода 

 

 

На нивоу општине Житорађа стопе морталитета бележе константан раст од 

1963. до  2011 године, у периоду последња два пописа број становника је смањен за 

2.191 становника. На основу табеле 12. може се закључити да је и на ниво општине и 

на нивоу Топличког округа стопа морталитета показује тенденцију раста.  

 

Табела 12. Кретање стопе морталитета у Топличком округу и општини 

Житорађа у периоду од 1963/70. до 2002/11. године(‰) 

 

1963-1970. 1971-1980. 1981-1990. 1991-2001. 2002-2011. 

Топлички округ 8,3 9,8 12,8 15,4 13,8 

Житорађа 7,4 8,7 11,8 13,9 12,5 

Извор: За поједине године, документација Републичког завода 
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График 4. Кретање стопа морталитета по пописним периодима  

од 1963/71. до 2002/11 године (‰) у општини Житорађа и Топличком округу 

 

Најнижа стопа морталитета од 7,4‰ је на почетку посматраног периода, док 

13,8‰  је највиша у периоду од 2002. до 2011. године. Као узрок оваквих тенденција 

углавном се узимају биолошки фактори, тј. изразито неповољна старосна структура 

становништва овог подручја. Међутим, стопа морталитета по десетогодишњим 

периодима бележи константан раст. У последњем међупописном периоду стопе 

морталитета достигле су највише вредности у посматраном периоду.  

 

6.3. Природни прираштај 

 

Природни прираштај представља разлику између броја рођених и броја 

умрлих на одређеном простору у одређеном временском периоду. 

Природни прираштај, као битна компонента демографског развоја, може бити 

позитиван, (када је наталитет већи од морталитета) или негативан (када је 

морталитет већи од наталитета). Који ће тип природног прираштаја бити 

карактеристичан за одређени временски период зависи од многобројних, међусобно 

повезаних фактора, који утичу на стопе наталитета с једне стране, и стопе 

морталитета с друге стране. 

У природном кретању становништва у другој половини XX века дошло је до 

значајних промена не само на територији наше земље, већ и у светским размерама. 

Сходно томе данас се издвајају подручја са изразито ниским природним 

прираштајем и то у високо развијеним земљама, и подручја са високим природним 

прираштајем у неразвијеним земљама. У савременим демографским условима 

великог броја европских земаља, природни прираштај становништва све чешће има 
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негативан предзнак, што је последица дугогодишњег опадања наталитета и раста 

морталитета услед  неповољне старосне структуре становништва. 

 

6.3.1. Кретање природног прираштаја у општини Житорађа  

од 1963. до 2001. године 

 

На нивоу општине Житорађа период до Другог светског рата углавном 

карактерише висок наталитет и морталитет. И поред тога, стопе наталитета имале су 

превагу над стопама морталитета, природни прираштај је био позитиван, што је 

неминовно водило повећању броја становника.  

Након Другог светског рата, долази до повећања стопе природног 

прираштаја, нарочито у компензационом периоду. Међутим, имајући у виду да је 

овај период кратко трајао, већ од шездесетих година XX века почињу промене, које 

се одражавају на целокупан демографски развој. 

Табела 13. Кретање природног прираштаја становништва од 1963. до 2011. године
 

  1963-1970. 1971-1980. 1981-1990. 1991-2001. 2002-2011. 

Топлички округ 7.285 4.642 -789 -5.033 -3.876 

Житорађа 1.487 1.251 -142 -665 -733 
Извор: За поједине године, документација Републичког завода 

 

У пописном периоду између 1980. и 1991. године на територији општине Житорађа 

први пут у периоду од 1963. до 2011. долази до пада природног прираштаја. 

 

 

Табела 14. Кретање стопа природног прираштаја од 1963. до 2011. године  (‰) 

  1963-1970. 1971-1980. 1981-1990. 1991-2001. 2002-2011. 

Топлички округ 6,7 3,7 -0,8 -4,3 -4 

Житорађа 8,5 5,9 -0,7 -3,2 -3,3 
Извор: За поједине године, документација Републичког завода 

 

На нивоу општине стопе природног прираштаја константно опадају у 

посматраном периоду. Највише су на почетку посматраног периода (8,5‰), а 

најнижа на крају (-3,3‰ ). Негативне стопе бележе се у међупописном периоду од 

1981. до 1990. године. 
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График 5. Кретање стопа природног прираштаја у пописном периодима  

од 1963/70. до 2002/11. године (‰) 
 

Тенденција опадања стопе природног прираштаја настављена је и у наредним 

периодима. Општина Житорађа је имала највишу стопу природног прираштаја у 

међупописном периоду од 1963. до 1970. године (8.5‰). У овој општини забележена 

је највиша стопа природног прираштаја на нивоу читавог Топличког округа. 

Опадање стопе природног прираштаја бележе се у пописном периоду од 1981. до 

1990. године када износи -0.7‰, да би у периоду од 1991. до 2000. године стопа 

природног прираштаја износила -3,2‰. У последењем пописном периоду стопа 

морталитета расте, стопа наталитета опада што доводи до пораста стопе природног 

прираштаја и у наредним годинама на територији општине Житорађа и Топличког 

округа. 

Данас присутне тендеције природног кретања становништва општине 

Житорађа имаће далекосежне последице на демографски развоја у будућности. 

Наиме, тренд константног пада природног прираштаја, који је данас у свим селима 

општине негативан, довео је до многих негативних појава укупног демографског 

развоја. То се пре свега односи на поремећај старосне структуре становништва, 

преко смањења удела  младог и повећања удела старог становништва у укупној 

популацији, затим поремећаја економске структуре становништва, преко смањења 

удела активног становништва и повећења лица са личним приходима и слично. 
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7. МИГРАЦИЈЕ 

  

Поред природног кретања становништва, до пораста или пада бројности 

неког становништва на одређеном простору утиче и механичко кретање 

становништва, односно миграције. 

Под појмом миграција подразумева се просторна покретљивост, тј. просторна 

мобилност становништва. Процес миграција се јавља у готово свим етапама развоја 

људског друштва, тако да је пресељавање становништва јавља у најранијем периоду 

људске историје. 

Узроци кретања становништва су различити: економски, политички, 

психолошки, здравствени итд.  

Историјски посматрано, на територији наше земље миграциона кретања била 

су веома интензивна. Узроци су различити, углавном историјски, а мање економски. 

Вековна владавина Турака, ширење српске државе као и чести ратови на овим 

просторима условили су масовна кретања становништва.  

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. На територији општине Житорађа, углавном 

доминирају миграције условљене економским факторима.  

''У демографским проучавањима механичког кретања становништва, 

запажена је појава да са повећањем дистанце, опада удео миграната. 

Исто тако, пракса показује да између становништва које учествује у 

миграцијама и аутохтоног становништва постоје одређене разлике. Оваква појава 

издвајања из укупног становништва његовог једног дела склонијег миграцијама, 

означава се као селективност миграција''. (Кицошев С., Голубовић П.,  2004.) 

У миграционим кретањима углавном учествује млађе становништво, узраста 

од 15 до 34 године, из више разлога. Пре свега, млађе становништво није спутано 

породично разлозима или навикама, али је оно и пожељније у новој средини, како 

због лакше акомодације, тако и због већих радних могућности и економске 

перспективе. Данас је у пракси честа појава да становништво са већим степеном 

школске спреме има већу склоност ка пресељавању. 
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С друге стране у савременим условима општег прогреса, а с тежњом 

побољшања свог положаја у миграцијама у великом броју учествује и 

неквалификована радна снага. 

Миграциона кретања у општини Житорађа интензивирана су како између два 

светска рата, тако и после Другог светског рата 

После ослобођења, у општини Житорађа није нагло интензивиран привредни 

живот као што је то био у неким другим деловима Србије. Због високог природног 

прираштаја и немогућности запошљавања, појавио се и релативни вишак 

становништва.  

 

Табела 15. Аутохтоно и мигрантско становништво у општини 

 Житорађа према подацима из 1961, 2002. и 2011. године 

Година 

Укупан 

број 

становника 

Аутохтоно Мигрантско 

Укупно % Укупно % 

1961. 22.071 16.705 75,7 5.366 24,3 

2002. 18.207 12.270 67,4 5.937 32,6 

2011. 16.368 10.618 64,9 5.750 35,1 

Извор: Попис становништва 1961, 2002. и 2011. год., Републички завод за статистику 

Повећање обима миграционих кретања становништва у периоду од 1961. до 

2011. године може се пратити из промена процентуалног удела аутохтоног и 

мигрантског становништва. Године 1961. удео селидбеног у укупном становништву 

општине Житорађа износио је 24,3%.  

Слаб привредни развој утицао је на пораст удела селидбеног у укупном 

статновнишву. Што се тиче пописа из 2011. године, запажа се опадање мигрантског 

становништва у укупном у односу на претходни пописни период и износи 64,9%. 

Обим миграционих кретања у  општини Житорађа, може се сагледати и кроз 

поделу на локалне (досељени у садашње место становања из другог места исте 

општине), међуопштинске (досељени из других општина Републике Србије), 

међурепубличке (досељени са простора бивше СФРЈ) и миграције из осталих 

земаља.  
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Табела 16. Порекло миграната у општини Житорађа према подацима пописа из 2002. и 

2011.  године 

Година 

Од рођења 

станује у 

истом месту 

Досељено са подручја 

Исте 

општине 

Друге 

општине исте 

републике 

Друге 

републике 

покрајине 

Бивших 

република 

СФРЈ 

Осталих 

земаља 

број % број % број % број % број % 

2002. 12.270 67,4 2.805 47,5 2.605 44,2 134 2,3 321 5,4 35 0,6 

2011. 10.618 64,9 2.454 15 593 3,6 2.311 14,1 292 1,8 98 0,6 

Извор: Израчунато на основу резултата пописа, документација Републичког завода 

Из табеле 16 може се закључити да највећи број становника општине 

Житорађа од рођења живи у истом месту. 

Удео досељених из других република покрајине, бивших република СФРЈ и 

осталих земаља је низак. 

Интересантно је да се у оквиру мање развијених општина одвијају миграције 

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

висок. Оваква покретљивост становништва, доводи до битних промена у структури 

становништва села и општинских центара. С једне стране, долази до погоршања 

старосне и економске структуре становништва на селу (долази до одлива младог и 

радно способног становништва са села), али и повећања концентрације 

становништва на мањем простору, тј. у општинском центру. За праћење механичког 

кретања становништва значај имају и лица која су на привременом раду и боравку у 

иностранству, а која у периоду од 1971. до 2002. године  бележе пораст. 

 

7.1. Миграциони салдо у  општини Житорађа у периоду 

од 1971. до 2002. године 

 

До података о миграционом салду долази се на основу података о укупном 

броју становника и укупном броју живорођених и умрлих у периоду између пописа.  

У табели 17, дата је вредност миграционог салда у периоду од 1971. до 2002. 

године  у општини Житорађа. 

Миграциони салдо се разликује. Једино је у међупописном периоду од 1971. 

до 1980. године забележен позитиван миграциони салдо, док је у осталим 

међупописним периодима негативан.  
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Табела 17. Миграциони салдо општине Житорађа од 1971. до 2011. године 
Међупописна промена броја 

становника Природни прираштај Миграциони салдо 

1971-

1980 

1981-

1990 

1991-

2001 

2002-

2010 1971/80 1981/90 1991/01 2002/11 1971/80 1981/90 1991/02 2002/11 

-514 -1165 -1338 -1839  1.251  -142  -665  -603 -1765  -1023  -673  -1236 
Извор: Израчунато на основу резултата пописа, РЗС 

Простор Топлице је изразито емиграционо подручје. Исељавање 

становништва из овог краја, условљено је економским разлозима. Савремене 

емиграције становништва општине Житорађа су и даље интензивне. Депопулација 

општине Житорађа није само последица смањења природног прираштаја већ и 

вишедеценијског исељавања. Очекује се смањење интензитета емиграција јер 

младих скоро да више нема у селима општине Житорађа, што се види и из старосне 

структуре становништва сеоских насеља и природног прираштаја.  

Миграциона кретања доводе до промена у природном кретању становништва, 

али и у свим структурама. Овакве промене односиле су се на почетку посматраног 

периода углавном на сеоска подручја, а касније и на мање развијене општинске 

центре. Имајући у виду да у миграцијама углавном учествује млађе становништво, 

то доводи до поремећаја старосне структуре становништва, што се с друге стране 

директно одражава на економску структуру, преко смањења удела радно способног 

становништва у укупној популацији. Данас већи део сеоских насеља општине 

Житорађа има овакве демографске карактеристике. 
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8. СТРУКТУРЕ СТАНОВНИШТВА 

 

Структуре становништва су веома сложена питања демографских 

истраживања. Произилазе из природног и механичког кретања становништва, а 

формирају се на основу индивидуалних карактеристика становништва: пол, старост, 

занимање, активност, школска спрема, расна, национална, верска припадност итд.  

Структуре становништва су променљива категорија, али је интензитет тих 

промена различит. Промене у структури становништва резултат су деловања 

фактора који утичу на укупно кретање становништва на одређеном простору. 

 

8.1. Полна структура становништва 

 

Полна структура становништва представља квантитативни процентуални 

однос између мушког и женског становништва у укупној популацији. Сходно томе, 

она је једна од најпроучаванијих и најзначајнијих структура становништва, с 

обзиром да се многе демографске карактеристике становништва анализирају 

истовремено према полу.  

''Основни фактори који утичу на полну структуру становништва су: 

наталитет, морталитет, полна селективност миграција, специфични спољни утицаји 

који селективно делују на полове (рат, услови рада) и психолошки разлози (у 

патријахалним срединама већи значај се даје мушкој деци него женској).''   (Кицошев 

С., Голубовић П. 2004.).  

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

однос полова са старошћу се мења под утицајем различите смртности, под утицајем 

миграционих кретања и специфичних спољних услова, као што су ратови. 

Промене у полној структури становништва анализирају се на основу 

процентуалног учешћа мушког и женског становништва у укупној популацији. У 

демографским истраживањима користе се коефицијенти маскулинитета и 

фертилитета.  
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8.1.1. Полна структура становништва у општини Житорађа 

 

Коефицијент маскулинитета укупног становништва општине Житорађа, 1961. 

године износио је 930,5, што је најнижа вредност овог коефицијента у посматраном 

периоду. Након тога коефицијент маскулинитета расте, и у наредном пописном 

периоду, 1971. године  достиже вредност од  980,0.  

Према подацима пописа из 1981. године вредност маскулинитета износио је 

984,6, а већ у наредном пописном периоду 1.028,6. Од 1991. године вредност 

маскулинитета на простору општини Житорађа је у порасту, да би 2002. године  

износио 1.029, а по попису 2011. године  1,043. 

У целини посматрано коефицијент маскулинитета у читавом посматраном 

периоду је нижи од 1000, што указује на вишак женског у односу на мушко 

становништво.  

Табела 18. Кретање коефицијента маскулинитета у општини Житорађа и Топличком 

округу по пописима од 1961. до 2011. године 

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

Житорађа 930,5 980 1.028,60 1.034,70 1.029,30 1.043 

Топлички округ 894,3 941,7 984,6 986,6 997,7 1.011 

Извор: Израчунато на основу резултата пописа, документација Републичког завода 

Посматрано у општини Житорађа, јављају се одређене разлике.
 
Тако је 

коефицијент маскулинитета најнижи 1961. године. Након тога коефицијент 

маскулинитета расте, и већ 1971. године достиже највећу вредност (980,0), а од 1981. 

године  у истој општини прелази 1000.  

График 6. Кретање коефицијента маскулинитета општине Житорађа и Топличког 

округа од 1961. до 2011. године 
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Полна структура по старосним групама се углавном разликује. Највише стопе 

маскулинитета се јављају у старосној групи од 0 до 19 година, а најниже у старосној 

групи 60 и више, према подацима пописа из 1961. године.  

 

Табела 19. Кретање коефицијента маскулинитета према старости становништва 

општине Житорађа 1961. и 2011. године 

Укупно 0-19 20-39 40-59 60 и више 

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

930,5 1.043 1.026,10 1.034,30 868,9 1.104,30 941.0 1.182 764,2 899,4 

Извор: Израчунато на основу резултата пописа 1961. и 2011., документација Републичког завода 

Међутим, према подацима пописа из 2011. године стање је промењено. 

Највећи удео мушке у укупној популацији је у старосној групи од 20 до 39 година, 

док је удео у старосној групи од 0 до 19 нешто нижи. Најмањи удео мушке 

популације у укупној је у старосној групи 60 и више година.  

 

Табела 20. Кретање коефицијента феминитета према старости 

 становништва у Топичком округу и општини Житорађа 2011. година 

  Укупно 0-19 20-39 40-59 60 и више 

Житорађа 958,9 966,8 905,6 846,05 1.111,90 

Топлички 

округ 989 914,2 910,2 928,3 1.199,10 
Извор: Попис становништва, домаћинстава и станова 2011. у Републици Србији 

Што се тиче кретања коефицијента феминитета, ситуација је другачија. 

Највећи број феминитета је у старосној групи 60 и више година у општини Житорађа 

и износи 1.111,9. Посматрано по општинама Топличког округа, коефицијент 

феминитета је нижи од 1000 у свим старосним групама, осим у последњој (60 и више 

година). 

 

8.2. Старосна структура становништва 

 

Старосна структура становништва једна је од најзначајнијих демографских 

структура, па представља битан показатељ оствареног развоја становништва на 

неком простору. Анализа старосне структуре је основа за сва друга демографска 

истраживања. Формирање старосне структуре становништва под директним је 

утицајем природног кретања. Сходно томе, најважнији узрок промена у старосној 

структури становништва у савременим условима живота је опадање наталитета, што 
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директно утиче на смањење удела младог становништва у укупној популацији а 

истовремено доводи до процеса демографског старења. Такође, на промене у 

старосној структури становништва, утичу миграције и ратови. Деловање миграција 

на формирање старосне структуре је двојако: процес старења становништва је убрзан 

и динамичан у насељима са израженом емиграцијом, док је процес подмлађивања 

становништва изражен у имиграционим подручјима.  

''На основу досадашњих демографских истраживања дошло се до закључка да 

постоје различити типови старосне структуре:  

 • прогресивни- са високим уделом младог становништва (0-14) и ниским 

уделом становништва старијег од 50 година,  

 • стационарни- са умереним уделом ових старосних група и  

 • регресивни- са ниским уделом младог становништва и високим уделом 

становништва старијег од 50 година''. 

 (Кицошев С., Голубовић П. 2004.) 

На основу обележја ''старост'' изведен је појам функционалних старосних 

контингената, који је за неке анализе веома значајан: 

 а) Контингент предшколске деце (од 0 до 6 година).  

 б) Контингент школообавезне деце (од 7 до 14 година) обухвата осам година 

и значајан је за анализу испуњавања школске обавезе. Понекад се врши посебна 

анализа такозваног млађег (7 до 10) и старијег (11 до14) школообавезног 

контингента становништва. 

 в) Радни контингент становништва обично се дефинише тако, да се њиме 

обухватају мушкарци од 15 до 64, а жене од 15 до 59 година старости. 

 г) Женски фертилни контингент обухвата све жене од 15 до 49 година 

старости (фертилни период). Овај контингент је значајан за анализу плодности 

становништва. 

 д) За анализу брачног стања становништва узима се у обзир само контингент 

становништва изнад 15 година.  

ђ) За анализу образовног нивоа становништва узима се у обзир само 

контингент становништва изнад 10 година старости.  

Сви наведени фактори утичу на ниво наталитета становништва општине 

Житорађа. Сви ови фактори су сложени и међусобно повезани, а њихово 

дугогодишње садејство довело је до данашњег демографског стања готово свих 

компоненти кретања становништва. 
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8.2.1. Промене старосне структуре у општини Житорађа 

 

На простору општине Житорађа у другој половини XX века одиграле су се 

значајне промене у природном и механичком кретању становништва што се 

одразило на старосну структуру становништва. Ове промене су углавном имале 

негативне тенденције, па су самим тим и утицале на погоршање старосне структуре 

становништва. 

Табела 21. Становништво општине Житорађа по великим старосним групама  

1961. и 2011. године 

  

Укупан 

број 

становника 

Становништво према старости 

0-19 20-39 40-59 60 и више 

Број % Број % Број % Број % 

1961. 22.071 8.317 37,7 7.526 34,1 4.408 20 1.796 8,2 

2011. 16.368 3.493 21,34 3.834 23,42 4.209 26,44 4.832 29,52 

Извор: Попис становништва, домаћинстава и станова 2011. у Републици Србији, Републички завод за статистику, 

Београд, 2012. 

 

Посматрано на нивоу општине Житорађа у периоду од 1961. до 2011. године. 

запажа се константно опадање удела младог становништва у укупној популацији и 

то са 37,7% (1961. године) на 23,42% 2011. године. Удео старог становништва се 

повећао са 8,2% на почетку посматраног периода, на 29,52 %  2011. године.  

На основу овог посматрања уочава се смањење удела младог и повећање 

удела старог становништва у укупној популацији.  

Предшколски контингент - бројност ове деце је значајан податак на основу 

којег се могу процењивати изгледи за обнављање становништва у будућности. 

Повећање удела овог контингента у укупном становништву, директно утиче на 

побољшање старосне структуре одређене популације. Смањење удела овог 

контингента директно утиче на убрзани процес старења становништва. 

 

Табела 22. Кретање контингента предшколске деце у општини Житорађа 1961, 1991, 

2002. и 2011. године 

1961. 1991. 2002. 2011. 

Број % Број % Број % Број % 

2.583 11,3 1.606 8,2 1.306 7,2 1.121 6,8 
Извор: Израчунато на основу резултата пописа за поједине године, документација Републичког завода 

Промене у старосној структури становништва у периоду од 1961. до 2002. 

године у општини Житорађа показују константно смањење броја предшколске деце 

и њиховог удела у укупном становништву, што је последица опадања броја 

живорођене деце у посматраном периоду. На почетку посматраног периода удео 
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предшколског контингента у укупном становништву износио је 11,3%, а према 

подацима пописа из  2002. године његов удео износи 7,2%.  

Школообавезни контингент - граница овог контингента одређена је старошћу 

коју је законодавац одредио за полазак у основну школу и дужином обавезног 

школовања. 

Табела 23. Кретање школообавезног контингента у општини Житорађа 

 1961, 1991, 2002. и 2011. године 

1961. 1991. 2002. 2011. 

Број % Број % Број % Број % 

3.813 17,3 1.743 8,9 1.689 9,2 2.211 13,5 

Извор: Израчунато на основу резултата пописа за поједине године, документација Републичког завода 

Број школске деце у почетном пописном периоду је био највећи 17,3%. Након 

тога запажа се костантно опадање броја школске деце на нивоу општине.  

У периоду од 1991. до 2002. године настављено је смањење броја школске 

деце. Према попису из 2002. године број школске деце је опао за 9,2%.  

Радни контингент - старосни распон којим се дефинише радни контингент 

одређен је законом, и то за мушкарце 15-64 година, а за жене 15-59 година. 

Табела 24. Кретање радног контингента у општини Житорађа 1961., 1991, 2002. и 2011. 

године 

1961. 1991. 2002. 2011. 

Број % Број % Број % Број % 

14.185 64,3 12.140 62,1 10.559 58 10.286 62,8 

Извор: Израчунато на основу резултата пописа за поједине године, документација Републичког завода 

 

Број радно способних становника општине Житорађа од 1961. до 2002. 

године опао је за 6,3%. 

„Стопа укупног фертилитета представља однос између броја живорођених 

током једне године и броја укупног мушког и женског становништва у фертилном 

узрасту. Таблице фертилитета представљају низ израчунатих спеифичних стопа по 

старости жена од 15. до 49. године.“ (Кицошев С., Голубовић П. 2004.) 

Табела 25.  Женски фертилни контингент према броју живорођене 

 деце по попису 2002. и 2011. године у општини Житорађа 

2002. 2011. 

Број % Број % 

7.515 39,83 6.798 41,53 
Извор: Републички завод за статистику 

На основу табеле број 25 посматрамо кретање стопе женског фертилног контигента 

у општини Житорађа у периоду 2002. и 2012. године. По подацима пописа из 2011. 

женски фертилни контигент бележи благи пораст у односу на 2002. годину. 
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8.2.2. Индекс старости 

''У демографским истраживањима старосне структуре становништва, важан 

показатељ је и индекс старости који показује број лица старих 60 и више година у 

односу на број лица млађих од 20 година.  

Важност овог показатеља се огледа у томе што он показује пропорционални 

однос старог и младог становништва. Као критична вредност се узима 0,4''. 

(Кицошев С., Голубовић П., 2004.). 

Табела 26. Индекс старости становништва у 

општини Житорађа  1961, 1981. и 2011. године 

 

1961. 1981. 2011. 

Житорађа 0,21 0,59 1,38 

извор: Израчунато на основу резултата пописа за поједине године, документација Републичког завода 

 

Индекс старости на нивоу општине Житорађа, кретао се од 0,21 (1961. 

године) до 0,59 (1981. године). Међутим, према попису из 2011. године индекс 

старости прелази 1 и износи 1,35.  

Међутим, 2011. године вредност индекса старости прелази 1 на територији 

општине Житорађа. 

8.2.3. Стадијуми демографске старости 

За утврђивање достигнутог стадијума демографске старости у демографским 

истраживањима анализира се више показатеља на основу којих се формирају 

критеријуми који одређују закључак о типу старосне структуре становништва. У 

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

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

година и индекс старења. 

У табели број 27 дати су параметри на основу којих је анализиран процес старења и 

достигнути стадијум демографске старости за 1961, 1981. и 2011. годину 

Табела 27. Становништво према стадијуму демографске старости у општини Житорађа 

1961, 1981. и 2011. године 

  

Индикатор Стадијум демографске старости према критеријуму 

Становништво % 
Индекс 

старења 

1 2 3 4 1-4 
0-19 0-40 60+ 

1961. 37,7 71,9 8,1 0,21 IV III III III III-IV 

1981. 27,6 52,8 16,5 0,59 V V V V V 

2011. 21,3 23,4 29,6 1,38 VI VII VII VII VI-VII 

Извор: Израчунато на основу резултата пописа 1961., 1981. и 2011. године, документација Републичког завода 
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Становништво општине Житорађа у периоду од 1961. до 2011. године је у 

континуираном процесу старења. Становништво овог подручја према подацима 

пописа 1961. године налазило се на прелазу из трећег стадијума у четврти, тј. 

стадијума демографске зрелости ка прагу демографске старости. Попис из 1981. 

године показује наставак започетог процеса старења становништва.. Општина 

Житорађа припадала је  стадијуму демографске старости. Овакве негативне 

тенденције су се задржале и данас. Према подацима последњег пописа, из 2011. 

године општина Житорађа у целини се налази на прелазу из стадијума дубоке 

демографске старости у стадијум најдубље демографске старости.  

 

Табела 28. Стадијуми демографске старости и критеријуми за њихово одређивање у 

општини Житорађа 

Стадијуми демографске старости 

Индикатори демографске старости становништва 

Просечна 

старост 

Млађи од 

20 год. (%) 

Млађи од 

40 год. (%) 

Старији од 

60 год. (%) 

Индекс 

старења 

1. рана демографка старост до 20 58+ 85+ до 4 до 0,07 

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

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

4. праг демографске старости 3-35 30-40 58-65 11-15 0,28-0,50 

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

6. дубока демографска старост 40-45 20-24 42-52 20-25 0,83-1,25 

7. 
најдубља демографска 

старост 
45+ до 20 до 45 25+ 1,25+ 

Извор: ''Проблеми демографског развоја Србије'' ЦДИ, Београд, 1990. 

 

Становништво општине Житорађа у периоду од 1961. до 2011. године је у 

континуираном процесу старења. Становништво овог подручја према подацима 

пописа 1961. године налазило се на прелазу из трећег стадијума у четврти, тј. 

стадијума демографске зрелости ка прагу демографске старости. Попис из 1981. 

године показује наставак започетог процеса старења становништва.. Општина 

Житорађа припадала је  стадијуму демографске старости. Овакве негативне 

тенденције су се задржале и данас. Према подацима последњег пописа, из 2011. 

године општина Житорађа у целини се налази на прелазу из стадијума дубоке 

демографске старости у стадијум најдубље демографске старости.  

Узроци који су утицали на процес старења становништва ове општине су 

бројни и међусобно условљени. Уколико се узме у обзир чињеница да се стопе 
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природног прираштаја константно смањују у периоду од 1961. до 2011. године јасна 

је садашња ситуација у погледу старости становништва.  

Фактори који утичу на овакво природно кретање становништва су бројни: 

економска несамосталност младих, велика незапосленост, социјална несигурност. 

 

8.3.  Економске структуре становништва 

 

Економска структура становништва представља јасан показатељ привредног, 

као и целокупног друштвеног развоја неке територије. С једне стране привредни 

развој мења економску структуру становништва, док с друге стране кретање и 

структура радне снаге и становништва уопште утиче на интензитет развоја привреде 

неког подручја. 

После Другог светског рата, услед промена у структури привреде, али и 

различитих демографских процеса, дошло је до промене становништва општине 

Житорађа по економским обележјима.  

 

8.3.1. Активно становништво 

 

Према критеријуму активности укупно становништво се дели у три 

категорије:  

• активно становништво (радна снага), 

• лица са личним приходима и 

• издржавано становништво. 

У активно становништво се убрајају лица која обављају активно занимање, 

укључујући и лица која повремено не обављају своје занимање јер су незапослена, 

испуњавају војну обавезу, лишена слободе и сл. а пре тога су обављала активно 

занимање и на тај начин обезбеђују средства за живот.  

Лица са личним приходом су лица која не обављају активно занимање, већ 

живе од прихода који потичу из њиховог ранијег рада или активности (лични и 

инвалидски пензионери).  

Такође, овој категорији припадају и лица која живе од прихода остварених на 

основу неког облика приватне својине (рентијери, уживаоци имања) или од разних 

облика државне или социјалне помоћи.  
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''Издржавано становништво чине лица која немају средства за живот ни по 

ком основу или немају довољно средстава. Овој категорији припада младо 

становништво (ученици, студенти) и друге групе (домаћице)''. (Кицошев С., 

Голубовић П. 2004.)  

Анализа укупног становништва Житорађе према активности у периоду од 

1961. до 2011. године указује на следеће тенденције: опадање удела активног и 

изджаваног становништва у укупном становништву и повећање удела лица са 

личним приходима. 

 

Табела 29. Становништво општине Житорађа  према активности 

 по пописним периодима од 1961. до 2011. године 

Година 

Активно 

Лица са личним 

приходима Издржавано 

Број % Број % Број % 

1961. 13.481 61,1 141 0,6 8.449 38,3 

1971. 12.130 57,2 369 1,7 8.725 41,1 

1981. 11.279 55,4 645 3,2 8.442 41,4 

1991. 11.213 58,4 1.528 8 6.447 33,6 

2002. 7.246 39,9 3.694 20,3 7.248 39,8 

2011. 4.949 30,2 4.376 26,7 7.043 43,1 

             
Извор: Израчунато на основу резултата пописа за поједине године, документација Републичког завода 

Према подацима пописа из 1961. године, активно становништво чинило је 

61,1% укупног становништва. Према попису из 1971. године стопа активности на 

нивоу општине се смањила на 57,2%. И у наредним периодима уочава се опадање 

стопе активности, тако да је према подацима пописа из 2011. године она била 

најнижа (30,2%).  

Друга уочена тенденција на нивоу општине је повећање броја лица са личним 

приходима, који је забележен у читавом посматраном периоду. 

Према подацима пописа из 1961. године број лица са личним приходима 

износио је 141 лица, а 2002. године тај број се попео на 3.694 лица. По попису из 

2011. број лица са личним приходима износи 4.376., али се повећава и број 

издржаваних лица. 

Најнижи број лица са личним приходима је био на почетку пописа на 

територији општине Житорађа. Након тога долази до константног пораста броја 

лица са личним приходима. Тако је према попису из 1981. године 3,2%. Интензиван 

пораст броја лица са личним приходима настављен је и у наредним међупописним 

периодима, тако да је према попису из 2002. године премашио 20% (20,3).  

Узроци оваквог пораста лица са личним приходима последица је повећањe 

броја лица која користе различите видове социјалне помоћи, промена у старосној 

структури запослених.  
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Трећој категорији становништва у погледу активности припадају издржавана 

лица, код којих се уочава супротна тенденција него у случају претходне категорије. 

У читавом посматраном периоду удео издржаваног лица у укупном 

становништву опада.  

У општини Житорађа, удео ове категорије према попису из 1961. године 

износио је 38,3%, а  2002. године 39,8%.  

Према подацима пописа из 2002. године уочава се смањење удела 

издржаваног лица у укупном становништву. Имајући у виду да овој категорији 

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

смањења дошло под директним утицајем поремећаја старосне структуре, који се 

огледа у све мањем уделу младих у укупном становништву. 

На основу резултата пописа из 2011. године може се уочити тенденција 

повећања удела активних и издржаваних лица у укупном становништву и смањење 

удела лица са личним приходима. 

 

8.3.2. Активно становништво према делатности 

 

Класификација радне снаге према делатности указује на запосленост радне 

снаге по привредним гранам, тј. делатностима. Економско обележје становништва по 

делатностима осликава друштвену поделу рада, али и одражава утицај који 

привредна кретања имају на промене економског састава радне снаге и 

становништва. Може се рећи да је она адекватан показатељ оствареног нивоа 

економског развоја. Иако се основна подела активног становништва по делатностима 

врши према аграрној и неаграрним делатностима, у пракси се најчешће примењује 

подела на примарне, секундарне, терцијарне и квартарне делатности или секторе. ''У 

економски слабије развијеним друштвима по правилу је главна делатност 

пољопривреда. Касније, упоредо са привредним развојем, удео пољопривреде у 

формирању националног дохотка опада, док расте удео индустрије. После фазе 

експанзивног развоја индустрије, значај секундарног сектора опада, те терцијарне и 

квартарне делатности добијају већи значај, што је данас карактеристика 

најразвијенијих земаља света'' . (Кицошев С., Голубовић П., 2004.). 

Економски развој наше земље, самим тим и општине Житорађа, утицао је на 

промене структуре активног становништва према делатности. У периоду од 1961. до 

2002. године дошло је до крупних промена у погледу структуре активних према 

делатности. Према попису из 1961. године на простору општине Житорађа највећи 

број становника био је запослен у примарном сектору и то 84% укупно активних, док 

су секундарне и терцијарне делатности биле слабије заступљене. Удео активних у 

примарном сектору, према подацима пописа из 1991. године износио је 49,5%, док се 
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значајно повећао удео запослених у секундарном и терцијарном сектору (28,8%, тј. 

21,7%). У периоду од 1991. до 2002. године наставља се тренд смањења запослених у 

примарном сектору (25,0%) и повећања броја запослених у секундарном и 

терцијарном сектору (33,9%, тј. 41,1%).  

Табела 30. Активно становништво према делатности у 

општини Житорађа у периоду 1961, 1991. и 2002. године 

Година Укупно 

Примарни сектор Секундарни сектор Терцијарни сектор 

Број % Број % Број % 

1961. 13.481 11.587 88 959 7,3 618 4,7 

1991. 7.959 6.227 78,3 754 9,5 975 12,2 

2002. 5.593 2.088 37,3 1.645 29,4 1.860 33,3 

Извор: Попис становништва 1961., 1991. и 2002. год. СЗС, Београд 

На почетку посматраног периода највећи удео запослених је у примарном 

сектору. На територији општине Житорађа има преко 80% запослених у примарном 

сектору.  

У периоду од 1961. до 1991. године дошло је до промена у структури 

запослених према делатности, који се огледа у повећању броја запослених у 

секундарном и терцијарном сектору.  

 

8.4. Образовна структура становништва 

 

Образовна структура становништва представља важну карактеристику сваке 

популације која је у директној вези са достигнутим степеном друштвено економског 

развоја. Основна обележја становништва према образовној структури јесу писменост 

и школска спрема 

 

8.4.1. Писменост 

 

Писменост је први степен у процесу образовања становништва и основни 

предуслов његовог даљег образовања. Према пописној статистици, под писменим 

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

У периоду од 1961. до 2011. године на простору општине Житорађа, број 

неписмених се смањио са 6.373 на 907 лица. Истовремено је дошло и до смањења 
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удела неписмених у укупном становништву са 35,1% 1961. године на 6,16%  2011. 

године.  

Један од фактора који су утицали на смањење удела неписмених у укупној 

популацији јесте увођење обавезног осмогодишњег школовања, као и курсеви за 

описмењавање одраслог становништва. 

Табела 31. Неписмено становништво старо 10 и више година према полу,  

у општини Житорађа према попису из 1961. и 2011. године 

Година 
Број неписмених % неписмених 

укупно мушко женско укупно мушко женско 

1961. 6.373 1.453 4.920 35,1 16,7 51,9 

2011. 907 130 777 6,16 1,73 10,76 
Извор: Израчунато на основу резултата пописа 1961. и 2011. године, 

 документација Републичког завода 

Што се тиче пописа из 2011. године може се уочити да је стање у многоме 

промењено, односно број неписмених је 6,16% на територији општине Житорађа. 

У проучавању писмености неке популације, значајна је и анализа неписмених 

према полу. 

Анализа показује да је неписменост далеко већа код женског становништва. 

Према попису из 1961. године у општини Житорађа неписмених у укупној женској, 

тј. мушкој популацији износила  је 51,9% жена, а мушкараца 35,1%.  

Попис из 2011. године показује да су разлике у писмености између мушког и 

женског становништва остале изражене, али на далеко нижем нивоу.  

Проценат неписмених мушкараца на територији општине Житорађа износио 

је 6,16%, а удео неписмених жена је 10,76%.  

 

 

8.4.2. Школска спрема 

 

Анализа становништва према школској спреми врши се према завршеној 

школи, тј. достигнутом нивоу образовања. Ова структура се може пратити на основу 

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

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

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

лица старија од 15 година. 
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Табела 32. Становништво старо 15 и више година према школској спреми у Топличком 

округу и општини Житорађа у периоду 1961, 1981, 2011. 
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Топлички 

округ 
90,6 4,8 4,1 0,5 31,7 20,9 16,1 1,7 1,2 19,9 24,02 45,1 5,01 5,67 0,39 

Житорађа 94,2 3,6 2 0,2 36,5 19 10,5 0,9 0,2 28,2 26,4 40 2,9 2 0,4 
Извор: Израчунато на основу резултата пописа 1961., 1981. и 2011. године, документација Републичког завода 

Укупан удео становништва општине Житорађа без школске спреме и са 

незавршеном основном школом 1961.  износио је 94,2%, а 2011. године  28,2%. 

На основу података пописа, може се закључити да је у периоду од 1961. до 

1981. год. дошло до знатног смањења удела ових лица у укупној популацији, па је 

према попису из 1981. год. удео ових лица износио 36,5%. 

У наредном посматраном периоду ова категорија лица и даље опада у укупној 

популацији, и 2011. год. тај удео износи 28,2. У читавом посматраном периоду се 

повећава број лица са завршеном основном и средњом школом.  

Према подацима пописа из 1961. год. удео лица са завршеном основном 

школом износи 3,6%, тј. 2,0% са завршеном средњом школом. И у наредном 

пописном периоду забележен је пораст броја лица са завршеном основном и 

средњом школом. 

Према подацима пописа из 1981. год. удео лица са завршеном основном 

школом у укупном становништву износио је 19,0%, а са завршеном средњом школом 

10,5%. Према подацима последњег пописа удео лица са средњим образовањем 

достиже највишу вредност у посматраном периоду и то 40,0%. Слична тенденција је 

присутна и код лица са вишим и високим образовањем. На почетку посматраног 

периода, удео ових лица износио је 0,2%. У наредном пописном периоду забележен 

је пораст на 1,1%, да би према подацима последњег пописа, удео лица са вишим и 

високим образовањем у укупној популацији износио 4,9%. 

Удео ових лица je 94,2% на територији општине Житорађа. Код категорије 

становништва са завршеном основном и средњом школом, као и са вишим и високим 

образовањем, присутно је стално повећање њиховог удела од 1961. до 2011. године. 
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Према подацима пописа из 1961. год. удео лица са завршеном основном и 

средњом школом je 5,6% у општини Житорађа. У односу на 1961. годину према 

последњем попису из 2011. године запажа се да је дошло до значајнијих промена код 

ових категорија становништва, који се огледају у знатном повећању њиховог удела у 

укупном становништву. Последњи попис је забележио повећање удела ове 

категорије у општини Житорађа. 
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9.   ДОМАЋИНСТВА 

 

''Под домаћинством се подразумева свака породица или заједница људи чији 

чланови станују и троше своје приходе за подмиривање основних животних потреба, 

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

заједнички своје приходе.  

Домаћинства су најмање социоекономске скупине људи у оквиру које 

становништво живи, привређује и репродукује се''. (Кицошев С., Голубовић П. 2004.) 

Породица представља основну људску заједницу родитеља и деце или као 

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

крвном сродству родитеља и њихове деце.  

После Другог светског рата започет је процес трансформације домаћинстава. 

Ове промене се огледају у повећању броја домаћинстава, услед пораста броја 

становника, али и распада до тада патријархалних породичних организација унутар 

једног домаћинства, трансфера пољопривредног становништва у непољопривредне 

делатности, миграцијама становништва из села у градове, променама у социо- 

професионалном саставу становништва и слично. 

Упоредо са порастом домаћинстава текао је процес опадања величине 

домаћинстава, представљен просечним бројем чланова и промене у структури 

домаћинстава.  

Данашње домаћинство чини нуклеарна породица коју чине родитељи и деца. 

На мењање типа организације домаћинстава у великој мери утицали су 

модернизација друштва, повећање животног стандарда и слично. С друге стране, 

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

њихових економских карактеристика. 

 

9.1. Број и просечна величина домаћинстава 

 

Према попису из 2002. године број домаћинстава у општини Житорађа 

износио је 5.234, што је за 2.503 више него по резултатима пописа из 1948. године . 

Најинтензивнији пораст броја домаћинстава остварен је у међупописном периоду од 

1961. до 1971. године. када је њихов укупан број повећан за 652. Све до 1981. године 

уочава се тенденција повећања броја домаћинстава на нивоу општине. Након тога 

долази до опадања броја домаћинстава. 
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Број домаћинстава је у општини Житорађа је растао све до 1991. год. док је у 

општинском центру Житорађа  број домаћинстава растао до 2002. године. У осталим 

сеоским насељима је растао број становника све до 1991. године.  

У периоду од 1948. до 2011. године забележен је пораст броја домаћинстава у 

општини Житорађа.  

Табела 33. Промена броја домаћинстава у општини Житорађа у периоду од 1948. до 

2011. године 

Попис 

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

Пораст-

опадање 

1948.-2011. 

Општина 3.181 3.596 4.229 4.881 5.229 5.441 5.234 4.736 1.555 

Општински 

центар 383 423 560 700 850 950 1.008 957 574 

Остала насеља 2.798 3.173 3.669 4.181 4.379 4.491 4.226 3.779 981 
Извор: Израчунато на основу резултата пописа за поједине године Републичког завода,  

документација
 
Републичког завода 

Упоредо са порастом броја домаћинстава текао је процес смањења просечног 

броја чланова по домаћинству. Тако је просечан број чланова 1948. године износио 

6,68 а према попису из 2011. године тај број је смањен на 3,46.  

По попису из 1948. године просечан број чланова по домаћинству у општини 

Житорађа је 6,68. Према попису из 2002. године просечан број је 3,52. Што се тиче 

резултата последњег пописа, просечан број чланова на територији општине 

Житорађа износи 3,46.  

Табела 34. Просечна величина домаћинства у општини Житорађа у 

периоду од 1948. до 2011. године 

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

Општина 6,7 6,2 5,2 4,3 4 3,6 3,5 3,5 

Општински центар 6,4 5,8 4,7 4 3,8 3,7 3,5 3,5 

Остала насеља 6,7 6,3 5,3 4,4 4 3,6 3,5 3,4 

Извор: Израчунато на основу табеле број 1 и табеле број 33 

 

Процес пораста броја домаћинстава и смањење просечне величине 

домаћинства прате и промене у структури домаћинстава према броју чланова. Ове 

промене се манифестују кроз повећање удела малочланих и истовременог смањења 

удела вишечланих домаћинстава у њиховом укупном броју. 
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Табела 35. Структура домаћинстава општине Житорађа према броју чланова 1961, 

2002. и 2011. године 

Година 

Домаћинства 

са 1 

чланом 

са 2 

члана 

са 3 

члана 

са 4 

члана 

са 5 

чланова 

са 6 

чланова 

са 7 

чланова 

са 8 и 

више 

чланова 

1961. 3,2 7,3 12,2 18,8 17,3 16,1 10,9 14,2 

2002. 14,3 25,3 14,2 15,5 11,7 12,5 4,2 2,2 

2011. 17,2 24,2 13,9 14,6 12 12,2 3,9 2,1 

 
Извор: Израчунато на основу резултата пописа 1961.,2002. и 2011. године, документација Републичког завода 

 

Према подацима пописа из 1961. године, на подручју општине Житорађа, 

највећи је удео домаћинстава са четири члана (18,8), са пет (17,3) и са шест чланова 

(16,1). 

Према подацима пописа из 2002. године може се уочити да је дошло до 

крупних промена у структури домаћинстава. Највећи удео имају домаћинства са два 

члана (25,3), са једним чланом (14,3) и са четири члана (15,5).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Демографски развој општине Житорађа од 1948. до 2011. године. 

54 
 

ЗАКЉУЧАК 

Општина Житорађа до данас није свеобухватно истражена и врло је мало 

литературе о општини, иако као општинска управа датира још од 1878. године. 

Веома је мало археолошких, етнографских, историјских, демографских и других 

истраживања извршених на овим простору. И поред значајних природних 

потенцијала као што су: повољан географски положај, погодан рељеф и клима, 

педолошки покривач који омогућује разноврсну пољопривредну производњу 

(плодне оранице Добрича), близина реке Топлице, шуме, ливаде и пашњаци, 

општина Житорађа је данас и даље сиромашна и неразвијена општина без довољних 

индустријских капацитета. Ситуацију додатно отежава  одлив становништва, како из 

сеоских насеља, тако и из самог општинског центра.  

Савремени демографски развој у општини Житорађа прати  крупне промене у 

кретању укупног броја становника, природном и механичком кретању становништва, 

у структурама, промене у броју, величини и структури домаћинстава и породица.   

Највећи број становника општина је имала 1953. године када је у општини 

живело 22.427 становника. Од те године становништво се смањује, што значи да је 

оно у свом демографском развитку почело демографски да стари. Смањење броја 

становника изазвано је смањеним природним прираштајем као и миграцијом 

становништва. 

У периоду од 1948. до 2011. године број становника општине Житорађа је 

смањен са 21.250 на 16.368 становника. 

Смањење броја становника на простору општине Житорађа, утицало је на 

разлике у густини насељености. 

У периоду од 1948. до 2011. године густина насељености је смањена са 99 на 

52,12. ст/km². 

У истраживању природног кретања становништва, уочено је костантно 

опадање стопе наталитета, повећање стопе морталитета и пад природног прираштаја. 

Као последица смањења стопе наталитета и пораста стопе морталитета, јављају се 

изузетно ниске стопе природног прираштаја.  

Овакве ниске стопе природног прираштаја, последица су интензивних 

емиграција становништва, али и поремећаја старосне структуре становништва. 

Приликом проучавања миграција анализирани су узроци ових кретања, као и 

промене узроковане њиховим деловањем. Уочено је, да су на простору општине 

Житорађа заступљене интензивне миграције на релацији село-општински центар.  

Што се тиче структура становништва, посебна пажња посвећена је полној, 

старосној, економској и образовној структури становништва. У анализи полне 

структуре становништва на нивоу општине, запажа се константно повећање 

коефицијента маскулинитета у периоду од 1961. до 2011. године. Најнижи 
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коефицијент маскулинитета је у старосној групи 60 и више година. У оквиру 

старосне структуре становништва дошло је до значајнијих промена, преко смањења 

удела младог и повећања удела старог становништва у укупној популацији. 

Посматрано у целини, становништво општине Житорађа захваћено је 

процесом демографског старења. Анализом економске структуре становништва, 

обрађене су карактеристике становништва према активности и активно 

становништво према делатности. 

Анализирајући укупно становништво општине Житорађа, уочава се да у 

периоду од 1961. до 2011. године опада удео активног и издржаваног лица, а расте 

удео лица са личним приходима. У анализи активног становништва према 

делатности, уочено је константно опадање активних у примарном сектору уз 

истовремено повећање активних у секундарном и терцијарном сектору. 

Што се тиче образовне структуре, анализом становништва према писмености 

долазимо до података који указују на опадање удела неписмених у укупној 

популацији у периоду од 1961. до 2011. године, с тим што је удео неписмених жена 

већи него мушкараца. 

Код анализе школске спреме, уочено је повећање лица са завршеном 

основном и средњом школом и високим образовањем и смањење удела лица без 

завршене основне школе или са непотпуним основним образовањем. У периоду од 

1948. до 2011. године уочава се константно повећање броја домаћинстава. С друге 

стране, просечан број чланова по домаћинству опада, што директно доводи до 

промене у структури домаћинстава. 

Због врло малих могућности за запошљавање, становништво је нашло решење 

у емиграцији. Становништво у општини стари, наталитет опада а повећава се 

морталитет. Природни прираштај становништва је у опадању, јер су села остала без 

младог становништва док  је морталитет у порасту.  

У последње три деценије општина Житорађа постала је  типична емиграциона 

област у Србији, за разлику од периода ослобођења од Турака па све до 1945. године 

када је представљала миграциону област. 

Напред изнето нас наводи на закључак да би у будућности требало утицати на 

развој привреде а тиме и на пораст животног стандарда и куповне моћи потрошача, 

како би се становништво лакше одлучило на повећање броја чланова, тиме би се 

зауставио одлив становништва из општине и створили услови за повратак 

становништва које је напустило општину. 

Све испољене демографске тенденције у опшини Житорађа, представљају 

велики проблем који захтева адекватан научни третман, као и ангажовање државе у 

спровођењу мера популационе политике у циљу нешто боље демографске 

будућности. 
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ПРИЛОЗИ 

 

Прилог 1. Преглед села у општини Житорађа у односу на центар општине 
Ред. 

бр. 

Назив насеља Г.П. у односу на Житорађу Удаљеност од 

Житорађе у км 

Површина атара 

у ha 

1. Асановац 

Asanovac 

Југозападно 9,5 439 

2. Бадњевац Југоисточно 6.5 820 

3. Влахово Западно 6.5 610 

4. Вољчинац Североисточно 5.5 888 

5. Глашинац Северно 2 366 

6. Горње Црнатово Југоисточно 10 652 

7. Горњи Дреновац Југоисточно 10 927 

8. Грудаш Југоисточно 7 781 

9. Дебели Луг Југозападно 5 138 

10. Доње Црнатово Југоисточно 8 657 

11. Доњи Дреновац Југоисточно 13 488 

12. Држановац Североисточно 9 717 

13. Дубово Јужно 12 1774 

14. Ђакус Северно 4.5 754 

15. Житорађа 
  

2138 

16. Зладовац Југозападно 14 1111 

17. Извор Североисточно 3 286 

18. Јасеница Источно 3 781 

19. Каре Југоисточно 14 513 

20. Коњарник Јужно 6.5 787 

21. Лукомир Западно 3.5 828 

22. Ново Момчилово Југозападно 12 586 

23. Пејковац Североисточно 6.5 843 

24. Подина Северозападно 7 607 

25. Речица Западно 2 821 

26. Самариновац Североисточно 7.5 425 

27. Стара Божурна Северозападно 9 585 

28. Старо Момчилово Југозападно 14 1111 

29. Студенац Јужно 3 334 

30. Топоница Југозападно 6 900 

Извор:  Разгледница општине Житорађа, Мирољуб Вулић 
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