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Увод 
 

 У источној Србији, у долини Црног Тимока у Тимочкој крајини, између планинских 

венаца Кучајских планина, Самањца, Ртња, Тумбе, Слемена и Тупижнице, простирe се 

општина Бољевац. 

 Општина Бољевац је окружена  општинама Сокобања, Ражањ, Параћин, Деспотовац, 

Бор, Зајечар и Књажевац. Сама општина припада Зајечарском округу. 

 Први познати попис становништва и домаћинства  у овој општини потиче из 1455. 

године и обухвата поседе на територији Видинског санџака. У том турском попису су се 

нашла имена многих села која и данас постоје на територији општине Бољевац, као што су: 

Боговина, Илино, Луково, Врбовац, Јабланица, Добрујевац, и друге. 

 Бољевац, као насеље на данашњој територији, настаје након изградње кафане А. 

Граманидиса 1762. године образовањем мале чаршије на путу Параћин – Зајечар, поред 

реке Арнаута. 

 Промењени друштвено – економски услови после одласка Турака и присаједињење 

Тимочке крајине Србији, довели су до стварања новог варошког насеља. 

 Бољевачка општина је формирана  1884. године.  Од тада,  наредних десетак година, 

почиње интезивнији развој овог подручја. 

 Указом Књаза Милоша Обреновића бр. 649 од 28. фебруара 1860. године, Бољевац 

постаје средиште зајечарског среза. То је био преломни и важан моменат у даљем развоју 

Бољевца. Како је у Бољевцу било средиште среза, место је добило на значају и привукло је 

нове досељенике из других места да отворе занатске и трговачке радње и механе. То 

најбоље показују пописи становништва из 1844. и 1866. године – број становика се за 

период од 20 година удвостручио. 

 Бољевац је проглашен варошицом 10. септембра 1875. године. Од тада се  

интезивније гради и развија. 

 Главна тема овог  мастер рада је истраживање у промени броја становника и 

структури домаћинства на територији општине Бољевац у другој половини XX и првој 

половини XXI века. Да би се видела права слика о демографском стању општине Бољевац, 

неопходно је обрадити и природно – географске карактеристике ове општине и видети како 

утичу на демографску слику општине. 

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

делова и  најзначајнијих физичко – географских карактеристика:  рељефа, климатских 

карактеристика, хидрографских карактеристика, педолошког покривача и друго . У другом 

делу мастер рада обрађене су демографске промене и статистички преглед. 
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 У раду су обрађене следеће теме: број становника и њихов територијални 

размештај, природно кретање становништва, механичко кретање становништва,   структуре 

становништва,  домаћинства и насеља.    
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1. Географски положај, границе и величина 
 

Географски положај се може дефинисати као однос одређене територије према 

другим географским целинама. Географски положај се може поделити на математичко – 

географски положај, административно – географски положај, саобраћајно – географски 

положај и др. 

Зајечарски округ простире се у источној Србији и обухвата површину од 3.623 km². 

Овај округ обухвата четири општине: Зајечар, Књажевац, Сокобању и Бољевац. На 

територији зајечарског округа по попису из 2011. године било је 119.967 становника. 

Густина насељености у овом округу износи 37,7 ст/km². Има укупно 173 насеља од којих су 

5 урбаних и 168 руралних. 

Зајечарски округ се на северу граничи са Борским округом, на северозападу са 

Поморавским округом, на западу и југозападу са Нишавским округом, док се на југу граничи 

са Пиротским округом. 

 

 

 

Слика број 1: Зајечарски округ и општина Бољевац 

Извор: Немања Лесковшек 
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Општина Бољевац се простире у источној Србији на простору северног дела 

планинског масива, у долини Црног Тимока, на површини од 827km². Територија општине 

географски припада источној Србији – Тимочкој крајини, а административно Зајечарском 

округу. Окружена је општинама Бор, Сокобања, Ражањ, Параћин, Деспотовац, Зајечар и 

Књажевац. Скоро са свих страна општина је затворена планинским венцима. Са севера и 

северозапада окружена је Кучајским планинама и Маљеником, са југа гребенима Самањца, 

Ртња, Тумбе и Слемена, са истока огранцима Тупижнице. Једино је према североистоку 

долина Црног Тимока  и ниско побрђе.  

Седиште општине Бољевац је насеље Бољевац, које се налази на 42˚49'29" северне 

географске ширине и 21˚57'07" источне географске дужине, у Црноречкој котлини. 

Надморска висина општине Бољевац се креће од 260 до 1.600m.     

И поред доминирајућих планинских предела, подручје општине Бољевац је 

релативно добро повезано друмским саобраћајницама. Магистрални коридор Параћин – 

Зајечар пресеца општину правцем исток – запад и преко превоја Столице (601m) повезује 

долину Тимока са Поморављем, односно са аутопутем Београд – Ниш. Преко превоја 

Лукавица и Рашинац, на огранцима Ртња, Бољевац је повезан са Сокобањском котлином, а 

преко венца Влашка Капа са Књажевачком регијом. 

Рељеф у основи има планински карактер. Мањи део простора општине, према 

североистоку, долином Црног Тимока, заузимају ниска побрђа и површи, што је и 

узроковало бољу инфраструктурну повезаност територије општине са Зајечарском 

котлином и осталим деловима Тимочког басена. Долина Црног Тимока, правцем југозапад 

– североисток, пресеца општину на два дела, од којих је северни део виши и пространији, 

али ретко насељен и ту се налазе 6 насеља, док је јужни нижи, мањи по површини, али 

нaсељенији са 14 насеља. 

Посебну специфичност овог краја представљају бројни водотокови који потичу из 

јаких врела. На кречњачким теренима Кучаја налази се већи број подземних водених 

токова. 

Геолошка структура земљишта представља резултанту непрекидних, разноврсних и 

бројних тектонских покрета, од којих су веома значајну улогу одигралe језерске воде. По 

Јовану Цвијићу, цела Црноречка површ представља језерски под висине 300 – 350m. 

Најмаркантнију тачку у рељефу Бољевца представља,  свакако, поред Ртња, 

композитна долина Црног Тимока са алувијалним равнима дуж целог тока и очуваним 

старим терасама (Валакоње, Подгорац). 
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2. Физичко – географске карактеристике 
 

2.1. Геоморфолошке особине 
 

 Захваљујући планинама, брдима и површима, испресецаним бројним речним 

долинама, рељеф општине Бољевац у основи има планински карактер. Највећи део 

територије општине Бољевац има карактер висоравни између Ртња и падина Маљеника 

која се долином Црног Тимока спушта према Зајечару. 

 У морфолошком погледу издвајају се две целине: планинска и долинска са ниским 

побрђем и површима. Планински део обухвата средишње, источне и јужне делове површи 

Кучаја и Самањца, северне делове планинског масива Ртањ и обронке Тумбе, Слемена и 

Тупижнице. Мањи део на североистоку општине представљен је ниским побрђем и 

површима и долином Црног Тимока, која се пружа у правцу југозапад – североисток. 

Долина Црног Тимока дели општину на два дела: северни део – виши и пространији, али 

слабо насељен и јужни део – по површини знатно мањи, али насељенији. Долина Црног 

Тимока је композитна са алувијалним равнима дуж свог тока и очуваним старим речним 

терасама североисточно од Бољевца, у атарима Валакоња, Подгорца и Шарбановца. 

 

 

 

Слика број 2: Рељеф општине Бољевца 

Извор: Немања Лесковшек 
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 Једна од важнијих планина општине Бољевац јесте планина Ртањ. Планина Ртањ се 

налази у источној Србији, око 200km југоисточно од Београда, надомак Бољевца. Планина 

представља последњу планину у сплету Карпата, једног од три највећа планинска масива у 

Европи. Удаљеност од Старе планине је свега 60km. Ртањ се диже са широке подлоге и 

завршава се купастим врхом, а највиши врх је Шиљак висине 1.570m, и представља 

природни феномен крашког рељефа који се одликује јако стрмим странама. 

 Планина се нагло диже из равнице и завршава скоро правилном купом, па многи 

верују да је Ртањ планина слична  планинама у Босни. Ртањ је у подножју углавном 

састављен од пешчара и стена, а у вишим деловима од кречњака. Са јужне стране падови 

су благи и према подножју се простире висораван која се лагано спушта  ка Сокобањи. На 

северној страни Ртањ је изузетно одсечен са оштрим гребеном при врху. На источном крају 

гребена, уздиже се главни врх Шиљак. Северна страна планине прекривена је шумама и 

пашњацима, обрасла аутохтоним биљним врстама и обилује изворима питке воде. У овом 

делу се налази и ловиште које се простире на 6.368ha. Најчешћа ловина су срне и дивље 

свиње. (https://sr.wikipedia.org/sr-el/Ртањ) 

  Сва вода на овој планини отиче кроз кречњак, а онда, у нижим деловима, избија у 

јаким врелима по ивици планине. У подножју се налазе леденице из којих је могуће извући 

лед који се формира услед непрекидне промаје која обара температуру у леденици. Ртањ 

је познат и по афродизијачкој трави од које се прави чувени ртањски чај. Све донедавно 

биле су организоване бербе ртањског чаја, али је од скоро на снази забрана брања,  због 

тога што је трава веома разређена. 

Кучај је планина у источној Србији између реке Ресаве, Злотске реке и Црног Тимока. 

Припада групи Карпатско – балканских планина. Има правац пружања североисток – 

југозапад на дужини од 40km. Планина је претежно изграђена од шкриљаца и кречњака. 

На Кучају се налази пространа Брезовачка површ са бројним крашким увалама (Игриште, 

Торовиште, Велика и Мала Брезовица). Поред увала срећу се и јаме и неке од најпознатијих 

пећина у Србији (Боговинска, Злотска, Преконошка и Раваничка). Највиши врх Кучаја је 

Велика Тресета – 1.284m. Кучај се састоји од следећих висова: Копривно брдо, Јавориште и 

Малиник. (https://sr.wikipedia.org/sr-el/Кучај) 

 Боговинска пећина налази се у источној Србији, на југоисточном ободу масива 

Јужног Кучаја, који је део великог регионалног Кучајско – Бељаничког масива. Смештена је 

на територији општине Бољевац и налази се у атару села Боговина, који се налази поред 

пута Зајечар – Бољевац. 

 Улаз у пећину налази се на 360m надморске висине. Једна је од најдужих пећина у 

Србији (дужина истражених канала је око 6km). Боговинска пећина је, по морфологији, 

хоризонтални подземни облик карстног рељефа са каналима у три нивоа. Велики део 

канала Боговинске пећине репрезентативни су примери ерозивних каналa. Доњи ниво, 

Понорски канал, има стални речни ток. Горњи ниво, Високи канал је сув. Средњи ниво, 
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Главни канал, који чини највећи део пећине, повремено је хидролошки активан. Разлог 

томе је чињеница да кроз  пећину тече  повремени ток који извире на улазу. То пећини даје 

карактер речне изворске пећине, односно пећина представља повремено врело. 

(https://kovacevicnikola1994.wordpress.com) 

 Уређено је 540m стазе која је уздигнута од речног корита и омогућава несметани 

приступ до најлепших делова пећине, а по лепоти и богатству се истичу четири дворане: 

1. Концертна дворана 

2. Рударска дворана 

3. Дворана киклопа 

4. Хајдучка дворана 

Девојачка пећина (Гаура Фећилор, како је назива локално становништво) налази се 

у клисури Велике реке код села Подгорац, на пола пута између Бољевца и Бора.  Ово је 

краћа пећина која се налази на једној од клисурастих страна једног стеновитог одсека. 

(http://sais-cavers.blogspot.rs) 

 

 

2.2. Клима 
 

Клима општине Бољевац у основи има одлике умерено – континенталне климе са 

знатним одступањима у планинском делу, где се јавља варијанта планинске климе. Лета су 

топла, а зиме оштре и дуге. Средња годишња температура је 10,6˚С, најтоплији месец је јул, 

а најхладнији је јануар. Средња јануарска температура износи -1,6˚С, а средња јулска 

21,8˚С. Годишња амплитуда температуре износи 23,4˚С, што заједно са поменута два 

екстрема даје клими овог подручја континентално обележје. Маритимни утицај огледа се 

у тенденцији померања минимума на фебруар и максимума на август, као и у томе да је 

јесен у просеку за 0,9˚С топлија од пролећа. Према  изведеним годишњим изотермама, 

произилази да је, на основу средњих годишњих температура, најтоплија територија 

оивичена изотермом од 11˚С, која обухвата подручја Белог и Црног Тимока, Црне Реке и 

доњег дела Тимока. Знатно подручје покрива поље између годишњих изотерми од 10˚С и 

11˚С, обухватајући терене углавном са надморском висином од 200 до 500m. Температурно 

подручје са вредностима средње годишње температуре нижим од 10˚С захвата подручје са 

већим апсолутним висинама од 500m, где се у планинским пределима са апсолутним 

висинама изнад 1000m, снижавају испод 6˚С. Виши делови општине имају оштрију климу 

са дужим зимама, свежијим и кратким летима и  већом количином падавина. Планински 

предели са надморском висином изнад 1000m уочавају се са изотермама и од 14˚С и 12˚С.  

http://sais-cavers.blogspot.rs/
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Први мразни дан на подручју општине Бољевац јавља се у просеку око 20. октобра, 

а последњи мразни дан око 10. априла.  Најраније јављање првог мразног дана може бити  

око 1. октобра, а најкасније око 5. маја. То значи,  да период без мраза траје просечно око 

223 дана, односно 32 седмице или 61% године. На територији, која обухвата доње делове 

речне котлине Белог Тимока, Црног Тимока, Тимока и пределе виших надморских висина, 

средњи први дан са мразом се јавља између 16. октобра и 1. новембра. У највећем делу 

проучаване области, укључујући и најниже пределе речних котлина, изузев Црне Реке, 

средњи последњи дан са мразом се јавља између 1. и 16. априла, док се најраније 

завршетак мразног периода јавља од 16. марта до 1. априла. 

Годишњи ток релативне влажности која је од посебног значаја, указује на умерену 

влажност. Средња вредност за годину је 75,5%, а у сувим месецима је просечно већа од 

66,2%. Иначе, у августу је најнижа средња месечна вредност релативне влажности (66,2%), 

а у децембру највиша (85,2%). 

Облачност у просеку није велика и износи 55% покривености неба. Најведрији месец 

је август са просечном облачношћу од 30%, а најоблачнији је новембар са 74%. Годишњи 

ток облачности показује извесно подударање са годишњим током релативне влажности, а 

скоро обрнут ток у односу на годишњи ток температуре ваздуха. 

Ведрих дана (са средњом дневном облачношћу мањом од 20%) има просечно 

годишње 71,6 дана или 19,6% од године са великим колебањем. Мутни дани (са средњом 

дневном облачношћу већом од 80%) имају супротан распоред од ведрих дана. Средња 

годишња учесталост износи 113,5 дана или 31,1% од године, тако да је највећи део дана у 

години (49,3%) са умереном облачношћу од 20 до 80%. 

Количина атмосферских падавина је мала. Средња годишња висина падавина 

износи 633,6mm, са најкишовитијим месецом мајом, затим новембром и најсувљим 

септембром, при чему је просечна висина падавина у првом месецу 73,7mm односно 11,6% 

средње годишње висине, затим у новембру 73,1mm или 11,5%, а у септембру 33,5mm или 

5,3%. Иначе, највећу висину падавина има пролеће, 179,2mm са 28,3% средње годишње 

висине падавина, а најмању лето са 150,3mm или 23,7% , док је у зиму средња висина 

151mm или 23,9%, а у јесен 151,1mm или 24,1% средње годишње количине падавина. 

Подручје са најмањим количинама падавина у току године, мањим од 650mm 

обухвата уже сливне површине Црне Реке и Црног Тимока. Са друге стране, средње 

годишње количине падавина веће од 800mm има у планинском реону Ртња. 

Учесталост магле износи просечно годишње 24,8 дана, односно 6,8% од године са 

периодом јављања који обухвата све месеце, уз највећу честину у децембру, просечно 5,5 

дана и вероватноћом од 18% за тај месец. Вероватноћа појаве магли у октобру је 14%, у 

новембру 13%, у јануару 10%, а у јулу чак 0%. Иначе, у јесен је учестаост магле већа (9,6 дана 

или 10,6%) него у пролеће (4 дана или 4,4%).  (http://www.hidmet.gov.rs) 
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2.3. Хидролошке особине 
 

 Водени потенцијал представља један од важнијих физичко – географских 

карактеристика општине Бољевац. Најзначајнији водоток је Црни Тимок који извире из 

врела у Кривом Виру. Црни Тимок тече у правцу југозапад – североисток и пресеца општину 

на два дела. Најзначајније притоке су: Радовањска река, Мировштица, Арнаута, Велика 

река и Злотска река. Општина је богата многобројним врелима (врело Црног Тимока у 

Кривом Виру, врело Лозица и Бук, Луковско врело, врело Радовањске реке и др.), од којих 

поједине карактерише велика издашност, висок ниво квалитета по саставу и чистоћи. У 

Кривом Виру је извориште Црног Тимока – Пећура. Састоји се од главног извора и другог, 

знатно слабијег извора. У комплексу Пећура постоје три пећине и један термални извор 

чија је температура воде 21 – 22˚С. 

 Посебну специфичност овог краја представљају бројни водотоци који потичу из јаких 

врела. Такође, на кречњачким теренима налази се велики број подземних водених токова.   

 

 

 

Слика број 3: Црни Тимок и његове притоке 

Извор: www.hidmet.gov.rs 
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 Црни Тимок или Црна река је река у источној Србији. Река извире испод планине 

Малиник у области Кучајских планина. Одатле тече поред села Криви Вир ка североистоку 

и после 84km улива се у Бели Тимок код Зајечара и заједно чине Велики Тимок или само 

Тимок. Долина Црног Тимока се састоји из 3 котлине и 2 клисуре. Протиче кроз кривовирску 

котлину, а код села Лукова улази у Јабланичку клисуру. Кроз њу Црни Тимок тече 

праволинијски, а низводно од ушћа Радованске реке изразито меандрира. Пошто прими 

десну притоку Арнауту, спушта се у Сумраковачко – шарбановачку котлину. (Дукић, 1952.) 

Арнаута је река у источној Србији. Припада црноморском сливу, а извире на 

планини Јавор на тромеђи општине Бољевац, Књажевац и Зајечар. Сливно подручје 

обухвата источну Србију, тачније општину Бољевац. Правац њеног тока је од југа ка северу. 

Веће притоке са леве стране су: Добропољанска, Прекостенска, Свињарска и Илинска река, 

а са десне Лозанска река. Арнаута је једна од највећих притока Црног Тимока у коју се улива 

око 3km од центра Валакоња. Арнаута пролази кроз катастарске општине Добро Поље, 

Добрујевац, Бољевац, Бољевац Село, Мали Извор и Валакоње, а од тога кроз сама насеља 

Добро Поље, Добрујевац, Бољевац и Бољевац Село. Долином реке Арнауте пролази пут 

Бољевац – Књажевац, а река пресеца регионални пут Параћин – Зајечар. 

(https://sr.wikipedia.org/sr-el/Арнаута) 

 Радованска река је најзначајнија притока Црног Тимока. Налази се на територији 

општине Бољевац. У Црни Тимок се улива код села Јабланица. Настаје на 642m надморске 

висине, спајањем Богдановог и Предановог потока, као и потока Жида, у подножју Јужног 

Кучаја и Великог Малиника. Након 18km тока и природног пада од 380m, улива се у Црни 

Тимок. Кривудавог је тока. Планинском реком смењују се брзаци и вирови непредвидиве 

дубине. (https://sr.wikipedia.org/sr-el/Радованска_река) 

 Злотска река је река у источној Србији, која извире на планини Кучај и највећа је 

притока Црног Тимока. Дужина ове реке износи 32km, a слив обухвата површину од 314km². 

Злотска река тече кроз Лазарев кањон и кроз села Злот и Сумраковац, а у њеној непосредној 

близини се налази и Лазарева пећина. Река просечно даје 3,40m³/sek воде. 

(https://sr.wikipedia.org/sr-el/Злотска_река)    

 

2.4. Педолошки покривач 
 

 Планине Источне Србије у главном су изграђене од седиментних стена, кристаластих 

шкриљаца, односно метаморфних стена, а у саставу учествују и еруптивне стене које су 

доказ вулканске активности у овом делу наше земље. На простору Зајечарског округа се 

налазе планине које припадају групи млађих веначних планина. Ове планине су настале за 
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време алпске орогенезе и имају изузетно алпску структуру. Припадају групи млађих 

набраних планина које су издигнуте процесом алпске орогенезе  током олиго – миоцена. 

 У геолошкој грађи Тимочке крајине, али и  уопште Источне Србије, издвајају се две 

основне епохе. Те епохе су утицале на данашњи физичко – географски изглед и 

карактеристике Источне Србије. У палеозоику и мезозоику, али и у првом делу кенозоика 

до пре приближно 35 милиона година, простор Тимочке крајине био је у зони великог 

океана Тетиса, а он се простирао од средње Америке, преко средишњег дела Атланског 

океана, Средоземног мора, северне Африке, југозападне, средње и југоисточне Азије до 

острва Суматре. 

 Како је океан Тетис дуже времена постојао на овом простору, област Тимочке 

крајине који се налазио у његовом периферном делу је више пута била под плићим или 

дубљим морем, али је и више пута представљала копно, које су често прекривале густе 

шуме и саване. У току перма између родопске масе на западу и хомољско – кучајско – 

сврљишких узвишења образовано је плитко море у коме су наталожене формације црвених 

пешчара које су спиране са околног голог копна. У доба јуре и креде у заливима, лагунама 

и дубоким водама Тетиса наталожене су  разне врсте седиментних стена, као јурски црвени 

пешчари, лапорци и глине, слојеви каменог угља на простору данашње Вршке Чуке, Српског 

Балкана, затим кретацијски кречњаци у виду сивих и беличастих кречњака, кредни 

лапорци, глине, пешчари и конгломерати. 

 Другу епоху, пре отприлике 35 до 25 милиона година (олигоцен, почетак миоцена), 

карактерише формирање Карпатско – балканског планинског система, којим је Паратетис, 

дугачак залив Тетиса, подељен на два басена: Панонски на западу и Влашко – понтијски 

или Дакијски, односно Гетски басен на истоку, коме припада и подручје Тимочке крајине. 

Читаву област, посебно област Мајданпека, Бора и Гамзиграда при стварању Карпатско – 

балканских планина пратио је снажан вулканизам који је дао масу вулканских стена као што 

су андезит, дацит, разни туфови, али и читаве вулканске планине и купаста брда (Црни Врх, 

Оман, Тилва Њагра, Тилва Мика и др.). Богата рудна налазишта бакра у Источној Србији се 

везују за вулканску активност која се понавља у више наврата, као и бројни термо – 

минерални извори попут Брестовачке и Гамзиградске бање и неискоришћени потенцијал 

бање Николчево. 

 Након повлачења Дакијског мора и касније изолованих језера из Књажевачке, 

Зајечарске и Црноречке котлине, крајем плиоцена је на простору Тимочке крајине 

формирана садашња хидрографска мрежа, а чине је: Бели Тимок, Црна река или Црни 

Тимок, Тимок или Велики Тимок са својим притокама.       
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2.5. Биљни и животињски свет 
 

 Шуме представљају обиман природни и значајан ресурс општине Бољевац. Укупна 

површина шума и шумских засада на територији општине Бољевац износи 42.049ha. Степен 

шумовитости од 51,1% скоро је двоструко већи од републичког просека (21,3%), а знатно 

већи од просека Зајечарског округа (35,8%) и убраја општину у најшумовитија подручја 

Србије. Више од половине шумских површина (56%) налази се у државном власништву, чије 

је управљање, коришћење и заштита поверено шумском газдинству „Тимочке шуме“ и 

шумској управи „Бољевац“, који послује у оквиру ЈП „Србијашуме“. 

 Преовлађују листопадне шуме (оне чине преко 95% шуме) и то углавном високе 

букове састојине. Квалитет шума употпуњују широко распрострањене печурке (лисичарка 

и вргањ), богата приземна флора и жбунасте врсте (боровница, шумске јагоде и купина). 

 На простору општине расте преко 100 врста лековитог биља, од чега је најпознатији 

ртањски чај. Овај чај се користи као додатно средство за лечење појединих болести.  

 Шуме пружају могућност за развој разноврсних активности: спортско – рекреативни 

туризам (пешачење и трчање), зелени туризам (логоровање, излети), ловни туризам и 

одмор у природи. 

 Општина Бољевац располаже повољним условима за развој и живот различитих 

врста дивљачи и развој ловног туризма. Од ловних дивљачи најзаступљеније су: срна, зец, 

дивља свиња, европски јелен, лисица, дивља мачка, куна, вук, рис, бројна орнитофауна. 

 На територији општине Бољевац простиру се три ловишта, чије је газдовање, 

уређење и коришћење поверено ШГ „Тимочке шуме“: Јужни Кучај Брезовица (25.314ha), 

Суваја (4.680ha) и Ртањ (6.368ha) и ловиште Црна Река (48.000ha) којим газдује ловачко 

удружење „Бољевац“. Ловишта су отвореног типа и припадају брдско – планинским 

типовима ловишта. Ова ловишта су релативно добро опремљена ловно – техничким 

објектима (високе чеке, хранилишта, појилишта). Једини ловачки дом постоји у Јужни Кучај 

Брезовица. Ловачки дом постоји у рангу хотела Б категорије, поседује 16 лежаја и 

задовољава критеријуме за смештај иностраних гостију.    
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3. Најстарији трагови насељености 
 

 Бољевац као ново насеље на данашњој локацији, по записима ранијих истраживача 

настао је половином XIX века образовањем мале чаршије крај пута Параћин – Зајечар 

непосредно поред реке Арнауте. Насеље је настало пресељењем дела становништва села 

Бољевац. Налазећи се у атару истог села, Бољевац је од знатно старијег сеоског насеља 

позајмио име. Данас се оба насеља надовезују једно на друго јер је удаљеност међу њима 

веома мала. 

 Што се тиче порекла имена села Бољевац, постоји више предања. По једном, 

сељани су место тако назвали јер им је ту боље него у селу Милушници на Косову, одакле 

су по предању избегли и овде се населили. По другом предању, овим именом су хтели да 

нагласе да је код њих боље у односу на суседно насеље Добрујевац, где је само добро. 

Сасвим другу основу има легенда која говори о томе да су Власи по доласку у овај крај 

потисли староседеоце преко Црног Тимока, те су ови нашли себи ново уточиште на месту 

данашњег села Бољевац. Правдајући се, говорили су да је боље да се они ту населе него да 

ту дође вац (Влах). Од те узречице наводно је остало име места. 

 Пошто је познато да је село Бољевац постојало као насељено место знатно раније 

него што су дошли досељеници са Косова, после велике сеобе 1690. године, и Власи, ова 

народна тумачења његовог имена остају као занимљиве легенде. Сигурно је да у основи 

имена реч боље означава погодније, можда и плодније земљиште у односу на друга околна 

места, која су у брдовитијем и мање плоднијем крају, а можда и бољи положај због близине 

од давнина важне друмске саобраћајнице. 

 И остала села бољевачке општине имају значајну старост. Њихова имена већином 

потичу од физичких одлика места на коме се налазе. 

 Територија општине Бољевац представља само највиши предео шире области која 

се раније звала Црна река. Другим речима, то је горње Црноречје. Народ то име ретко 

употребљава па се у свакодневном говору радије каже „Бољевачко“. 

 Бољевачки крај је, током многих векова, имао веома бурну историјску прошлост. О 

томе говоре бројни локалитети старих градишта и мањих утврда, остаци сакралних 

објеката, стари рударски копови и трагови античких путева, као и значајан број 

археолошких налаза предмета из разних периода историје. Веома  често је гранична 

област, горња Црна Река, трпела војне ударе. У ослободилачким ратовима,  често су се у 

овим пределима Црне Реке почињали устанци који су потом ширени и у другим деловима 

Тимочке крајине. Ту су започињале народне буне против апсолутистичке владе српских 

монарха XIX века, као и устанци новије историје. 

 Бољевачка варош започела је развој са првим кафанама на „бољевачкој реци“ 1834. 

године како се помиње у појединим писаним изворима.  Бољевац је 1841. године добио 
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прву школу и учитеља, а 1844. године  постаје седиште општине, и наредних десетак година 

настаје интезивнији развој бољевачке чаршије. Отварају се нове занатлијске радње и 

механе и досељава ново становништво, углавном из села Бољевца, Добрујевца, Илина и 

Малог Извора, ближе друму и новом насељу. 

 За даљи развој Бољевца педесетих година прошлог века био је од значаја и моменат 

да је 1854. године из села Илина пренето у Бољевац седиште црквене парохије.  

Бољевац постаје средиште среза 1860. године и отада почиње период изградње 

вароши. Године  1861. гради се  велелепна црква Светог Илије, а 1863. године црква је 

осликана и освећена. Бољевац је 10. септембра 1875. године  проглашен варошицом. Од 

тог проглашења Бољевац се још интезивније развија, тако је касније саграђена зграда 

поште, а затим и прва болница капацитета од 150 лежаја и пуштен је  саобраћајни пут који 

повезује Црну реку са поморављем и осталим деловима Србије. 

 Током 1902. године почиње са радом рудник Ртањ, својина породице Минх, а 1907. 

године и рудник мрког угља „Свети Сава“ – Боговина. 

 По узору на веће градове у Србији и Бољевац добија 1922. године први спортски 

клуб „Ртањ“ који је окупио тадашњу омладину са циљем да се развија спорт и у Црној реци. 

 Рат 1941. године прекида континуиран развој Бољевца у економском, културном и 

политичком погледу, све до ослобођења 1945. године. 

 Проблематика порекла и композиције становништва у насељима на простору 

источне Србије привлачила је пажњу  истраживача разних профила  још од средине XIX 

века. 

 Већ на почетку двадесете деценије прошлог века објављени су резултати 

историјских и етнографских истраживања Д. К. Јовановића (1883) о Црној реци међу којима 

се разматрају и важна питања географије становништва. Д. К. Јовановић је, на основу  

теренских испитивања, указао да је у једној од најпространијих области источне Србије, 

заступљено не само досељеничко становништво различитог порекла и сложене 

композиције, већ и да у неким селима Црне реке постоји становништво које изводи своје 

порекло од колониста насељених у првим вековима турске владавине. О томе се сазнало 

најпре у селу Звездану чије је становништво одржавало предање о досељавању пре 400 

година. 

Општи поглед о пореклу и композицији становништва на целокупној територији 

источне Србије изнео је, понајвише на основу својих истраживања, Ј. Цвијић (1902) већ у 

првој опсежнијој антропогеографској расправи „Антропогеографски проблем Балканског 

полуострва“. Полазећи од чињенице да је и од Шумадије и од Мораве доста различита 

источна Србија, он у опсегу њене територије нарочито наглашава косовску струју 

насељавања. 
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Каснијим проматрањима и проучавањима, користећи и податке сарадника и 

следбеника из монографије „Насеља“ и друге литературе, Ј. Цвијић је у расправи 

„Метанастазичка кретања, њихови узроци и последице“ (1922) изнео нове резултате и 

погледе и о пореклу и саставу становништва источне Србије. Отада је познато да су у другој 

половини XVII века многи крајеви источне Србије били скоро опустели, а данашње 

становништво је у огромној већини досељено крајем XVII и у XVIII веку, и касније. Старо 

становништво било је српско, јер је сва старија номенклатура српска и у крајевима где сада 

Власи преовлађавају. У готово опустеле котлине северно од Ртња најпре су дошли Косовци 

и насељавали се где су хтели, и дуго су били више сточарско него земљорадничко 

становништво. Њихови потомци су главно српско становништво зајечарске околине, 

Хомоља, Ресаве, Звижда итд. Досељено становништво шопском струјом по правилу није 

ишло даље на север од околине Зајечара. Највећи део влашког становништва доселило се 

после Косоваца. Десила  су се разноврсна укрштања између становништва разних струја 

досељавања. Осим тога  Власи су се претапали у Србе, а Срби у Влахе. Услед тога се, северно 

од Ртња, формирала нарочита етничка група, у којој има регионалних разноврсности, али 

је као целина у много чему другачија од становништва јужно од Ртња.  

Како се види, Јовановићева испитивања и Цвијићеви резултати пружају основни 

увид о пореклу и композицији становништва на претежном делу простора источне Србије. 

Међутим, сва ова разматрања, у до сада  извршеним и предузетим друштвено --

географским и сродним истраживањима, недовољно показују датирање порекла,  поготово 

не на нивоу данашњих  достигнућа науке,  и не садрже конкретну и комплетну пројекцију 

композиционе регионализације. Да би се сви ти проблеми разјаснили, на основи резултата 

целокупних досадашњих истраживања, мора се детаљније сагледати простор северно од 

Ртња, тј. простор Црне реке. 

Црна река је по своме становништву, врло интересантна географска и етнографска 

целина, много интересантнија по свом етничком саставу, него остали делови источне 

Србије. Док је у источној Србији становништво у огромној већини староседелачко, дотле је 

становништво Црне реке  досељеничко, и то из најразличитијих крајева Балканског 

полуострва. 

У данашњем насељеничком становништву Црне реке представљене су, што је 

јединствени пример у нашој земљи, све познатије миграционе струје: динарска, косовско -  

метохијска, моравско – вардарска и тимочко – браничевска. Осим ових струја, постоје и 

друге, специјалне само за овај крај, као и влашко досељеничко становништво. По М. 

Станојевићу (1929) динарска и косовско – метохијска струја досељене су несумњиво у доба 

велике сеобе (1690) под патријархом Арсенијем Чарнојевићем крајем XVII века. 

Може се рећи, да источна Србија у погледу порекла и композиције становништва 

заузима посебно место у  Србији. Њене особености су изражене у свим оним обележјима, 

појавама и процесима како их је  запазио и окарактерисао Јован Цвијић. Многе његове 

поставке у свему и данас стоје иако је новим и савременим истраживањем источна Србија 
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на много већем простору детаљно проучена.  Цвијићев допринос географији становништва 

био је и остао изузетно значајан. Али, сем географских, источна Србија се одликује и неким 

другим посебним карактеристикама. По неким ауторима то је низ етничких и културних 

појава у односу на остале крајеве Србије, посебно западне. Ту долази и традиционални 

начин привређивања, затим обичаји, ношња, игра и друго. 

Основу територијализације источне Србије, у погледу географске  регионализације 

порекла и композиције становништва,  карактеришу три регије: Карпатско – крајинска, 

Бањско – голачка и Сврљишко – заглавско – тимочка. 

За бољевачку општину  везана  је Карпатско – крајинска популационо – 

композициона регија која обухвата етнички мешовито српско и влашко становништво, 

углавном, у границама распростирања влашког етничког супстрата. У композицији етнички 

мешовитог становништва провлађује влашко – српска миграциона струја. Српско 

досељеничко становништво понајвише је досељавано метохијско – косовском миграцијом. 

Најстарији досељенички слој романских Влаха потиче из последње четврти XVI века. Међу 

српским становништвом има потомака досељеника засељених турским колонизацијама из 

друге половине XV века. У многим селима становништво по своме саставу чини мозаик 

насељеника из различитих метанастазичких праваца и многих области наше земље и 

Балканског полуострва. Таква насеља су права жаришта миграција.    
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4. Број становника и територијални размештај 
 

 Број становника, у основи, представља скуп људи који живи и ради на једном 

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

демографска категорија првенствено посматра промене у укупном броју становника на 

одређеној територији (општина, округ, покрајина, регион и сл.) или насељу (село, 

приградско насеље, град и др.) и  најчешће, у одређеном временском периоду. (Голубовић, 

Кицошев, 2004.) 

 У савременим пописима данас постоје два основна типа укупног становништва: 

стално становништво и присутно становништво. Концепција сталног становништва 

забележено је у пописима: 1948., 1953., 1961., 1971., 1981., 1991., 2002. и 2011. Стално 

становништво се израчунава према формули: 

 Ps = Psp + Ppo – Ppp 

где је Ps укупно становништво, Psp сталано присутно становништво, Ppo привремено одсутно 

становништво и Ppp привремено присутно становништво. (Голубовић, Кицошев, 2004.) 

 Становништво представља скуп људи који живи на одређеној територији и 

представља најважнији друштвено – географски елеменат, који условљава развој привреде 

и насеља. Становништво у својој двострукој улози, као произвођач и потрошач, један је од 

основних покретача развоја. У улози произвођача, становништво као носилац не само рада 

него и знања и вештине, постаје основни развојни ресурс сваког подручја. Зато је оцена 

ситуације и перспектива демографског развоја подручја обавезна основа за израду 

програма развоја. На тој основи могу се предвиђати будућа демографска кретања, а на 

основу тога и њихов утицај и значај на општа друштвена и економска кретања. 

(www.nokesoft.com) 
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Табела број 1: Кретање опште густине насељености (ст/km²) у општини Бољевац 
 у периоду од 1948. до 2011. године 

 

    

Година Број становника Површина (km²) 
Густина насељености 

(ст/km²) 

1948. 25.423 828 31 

1953. 25.831 828 31 

1961. 26.277 828 32 

1971. 23.335 828 28 

1981. 21.818 828 26 

1991. 18.424 828 22 

2002. 15.849 828 19 

2011. 12.994 828 16 

Извор: Израчунато на основу табеле број 2 

Општина Бољевац заузима простор површине 828 km², на коме према последњем 

попису из 2011. године живи 12.994 становника или 16 ст/km², што је знатно испод критичне 

границе. Стање се и даље константно  погоршава,  јер су у току миграциони процеси, 

негативан природни прираштај и демографско пражњење на читавом подручју. 

 Кретање становништва на подручју општине Бољевац. поред апсолутног смањења 

становништва, карактеришу три основне детерминанте: 

1. низак наталитет, 

2. повећање стопе морталитета, 

3. миграциони процеси. 

На веома изражене последице миграционих кретања у овој општини, указује 

податак да је на пример 1971. године на подручју општине Бољевац живело 23.335 

становника, док последњи попис обављен 2011. године на овом подручју бележи свега 

12.994 становника. Највећи одлив становника је био у периоду од 1991. до 2002. године и 

забележен је у насељима: Мирово, Добрујевац, Илино и Добро Поље. Општина Бољевац 

добија карактеристике моноцентричне општине, што потврђује и чињеница да је 1961. 

године у седишту живело више од 5%, а у 2002. години више од 24% становника. То указује 

да  сва насеља, осим самог седишта општине, бележе интезиван одлив становника. 
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Табела број 2: Упоредни преглед броја становника у периоду од 1948. до 2011. године 
 

 

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

Република 
 Србија 

6.527.583 6.978.119 7.641.962 8.446.726 9.313.686 7.822.795 7.498.001 7.186.862 

Зајечарски 
 округ 

173.603 177.332 178.623 172.424 170.682 158.131 137.561 119.967 

Општина 
 Бољевац 

25.423 25.831 26.277 23.335 21.818 19.384 15.849 12.994 

Градска 
 насеља 

2.835 3.260 3.844 4.374 5.099 5.537 5.132 4.484 

Сеоска 
 насеља 

22.588 22.571 22.433 18.961 16.719 13.847 10.717 8.510 

Извор: РЗС (2014). Упоредни преглед броја становника 1948 – 2011., Књига 20 

 

 

 Према  попису из 1948. године број становника у општини Бољевац износио је  

25.423 становника. Број становника у овој општини расте до 1961. године, када  износи 

26.777 становника . Према попису из  1971. године,   број становника износи 23.335 ,  што 

указује да је број становника у паду у односу на 1961. годину.  Од 1971. године до 

последњег пописа 2011. године  број становника је  у сталном паду, тако да је  2011. године 

забележена цифра  од  12.994 становника у општини Бољевац. 

 

 

 

Табела број 3: Индекс кретања броја становника у периоду од 1948. до 2011. године 
 

Ланчани Базни 

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

Република Србија 106,90 109,51 110,53 110,26 83,99 95,85 95,85 110,10 

Зајечарски округ 102,15 100,73 96,53 98,99 92,65 86,99 87,21 69,10 

Општина Бољевац 101,60 101,73 88,80 93,50 88,84 81,76 81,99 51,11 

Градска насеља 114,99 117,91 113,79 116,58 108,59 92,69 87,37 158,17 

Сеоска насеља 99,92 99,39 84,52 88,18 82,82 77,40 79,41 37,67 

Извор: Израчунато на основу табеле број 2 
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На основу табеле број 3 можемо закључити да је број становника био у порасту у 

општини Бољевац до периода 1953 - 1961. године, а затим опада у периоду 1961 - 1971. 

године, да би у периоду 1971 - 1981. година поново порастао, па онда опет опада све до 

периода 1991 - 2002. година. Број становника је у периоду 2002 - 2011. године поново  благо 

порастао у односу на период 1991 - 2002. година. 

  

Табела број 4: Meђупописна разлика броја становника од 1948. до 2011. године 
 

Година 
1953.-
1948. 

1961.-
1953. 

1971.-
1961. 

1981.-
1971. 

1991.- 
1981. 

2002.-
1991. 

2011.-
2002. 

2011.-
2048 

Република 
Србија 

450.536 663.843 804.764 866.960 -1.490.891 -324.794 -311.139 659.279 

Зајечарски 
округ 

3.729 1.291 -6.199 -1.742 -12.551 -20.570 -17.594 -53.636 

Општина 
Бољевац 

408 446 -2.942 -1.517 -2.434 -3.535 -2.855 -12.429 

Градска 
 насеља 

425 584 530 725 438 -405 -648 1.649 

Сеоска 
 насеља 

-17 -138 -3.472 -2.242 -2.872 -3.130 -2.207 -14.078 

Извор: Израчунато на основу табеле број 2 

 

На основу табеле број 4 закључујемо да се највећи просечан пад у Зајечарском 

округу десио у пописном периоду 1991 – 2002. година (-20.570). У истом пописном  периоду 

забележен је највећи пад на територији општине Бољевац (-3.535). У пописном периоду од 

2002. до 2011. године у градским насељима забележен је највећи пад становништва (-648), 

а највећи пад становништва у сеоским насељима забележен је у пописном периоду од 

1961. до 1971. године (-3.472). 
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5. Природно кретање становништва 
 

 Природно кретање становништва подразумева промене укупног броја становника 

на једној одређеној територији услед деловања његове две основне компоненте: рађања 

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

природни прираштај или пад неке популације. У детерминанте природног кретања 

становништва убрајају се плодност (фертилитет) и живост (виталитет). (Голубовић, 

Кицошев, 2004.) 

 Природно кретање становништва временом узрокује многе промене код бројности 

и структуре неке популације. Оно пре свега зависи од механичког кретања становништва 

(миграција), али и од спољних фактора (ратови, епидемије, природне катастрофе и друго). 

На основу тога разликујемо затворено и отворено становништво. Затвореним 

становништвом сматрају се популације код којих нису присутна већа миграциона кретања, 

па онда да ли ће број становника бити у порасту или паду зависи од природног прираштаја. 

Отворено становништво је оно у оквиру којег су присутне обимне миграције, па број 

становника зависи не само од природног, него и од механичког кретања становништва. 

(Голубовић, Кицошев, 2004.) 

 

5.1. Наталитет 
 

 Наталитет (родност, рађање) представља позитивну компоненту природног кретања 

становништва, која доводи до пораста бројности неке популације на одређеној територији. 

Њиме се проучавају квантитативне појаве које су непосредно везане за рађање деце у 

неком становништву. 

 Фактори који непосредно или посредно, односно дугорочно или краткорочно утичу 

на ниво наталитета могу се сврстати у три велике групе: 

1. биолошке: фекондитет, стерилитет, полна и старосна стуктура становништва, 

просечна старост приликом склапања бракова, несуделовање  жена у репордукцији 

и слично, 

2. социо-економске: степен економског развоја, достигнути ниво индустријализације, 

деаграризације и урбанизације, економски услови за живот породице и друго, 

3. психолошке: страх од порођаја, осећај способности за рађање, личне амбиције у 

животу, жеља за потомством и друго. (Голубовић, Кицошев, 2004.) 

Један од основних показатеља наталитета је општа стопа наталитета. Односи се на 

укупан број рођених у једној години, а израчунава се : 
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 nu = Nu / P · 1000 

где је nu општа стопа наталитета, Nu укупан број рођених у једној години, а Р укупно 

становништво средином године (30.06.). Изражава се на 1000 становника, односно у 

промилима (‰). (Голубовић, Кицошев, 2004.) 

 

Табела број 5: Стопе наталитета (‰) у Србији, Зајечарском округу и општини Бољевац 

за период од 1961. до 2015. године 

 

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

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

Зајечарски округ 10,8 10,3 9,3 8,9 8,1 7,0 6,9 

Општина Бољевац 13,4 9,0 8,3 9,9 7,7 6,8 5,3 

Извор: Израчунато на основу података: РЗС (2016.), Витални догађаји у Републици Србији, 2015; Природно 
кретање становништва у Републици Србији 1961 – 2010. 

 
 

На основу података из табеле број 5  може се закључити да је стопа наталитета у 
Републици Србији од 1961. до 2015. године у сталном паду, а због тога и стопа наталитета 
опада и у Зајечарском округу и у општини Бољевац. Према попису из 1961. године стопа 
наталитета у Републици Србији износила је 20,4‰, док је 2015. године износила 9,3‰. На 
подручју Зајечарског округа, стопа наталитета према попису из 1961. године износила је 
10,8‰, док је 2015. године износила 6,9‰.   На подручју општине Бољевац стопа наталитета 
1961. године износила је 13,4‰ , док је 2015. године стопа наталитета смањена значајно и 
износи 5,3‰. 
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Графикон број 1: Стопа наталитета у општини Бољевац од 1961. до 2015. године 
 

 
Извор: Направљена на основу табеле број 5 

 

 

 

Табела број 6: Кретање броја живорођене деце у Зајечарском округу и општини Бољевац 
 у периоду од 1961. до 2015. године 

 

Година 1961. 
1961. 
-1970. 

1971. 
1971. 
-1980. 

1981. 
1981. 
-1990. 

1991. 
1991. 
-2001. 

2002. 
2002. 
-2010. 

2011. 
2011. 
-2015. 

2015. 

Зајечарски 
округ 

1.926 17.297 1.770 17.949 1.584 16.064 1.408 12.769 1.109 8.595 863 3.993 776 

Општина 
Бољевац 

353 2.837 209 2.170 181 1.937 192 1.613 121 971 91 331 64 

Извор: РЗС, Природно кретање становништва у Републици Србији 1961 – 2010., Витални догађаји у 

Републици Србији за 2011. и 2015. годину 

 

Према табели број 6, која показује број живорођене деце у Зајечарском округу и 

општине Бољевац, може се доћи до закључка да је број живорођене деце у Зајечарском 

округу у константом паду.  Број живорођене деце у Зајечарском округу 1961.године  

износио је 1.926, док је 2015. године број живорођене деце износио 776. У општини 

Бољевац број живорођене деце 1961. године био је 353, и њихов пад био је до 1981. године 

када је износио 181 живорођено дете, 1991. године дошло је до пораста када износи 192, 

али до последњег пописа 2015. године бележи сталан пад када износи 64 живорођена 

детета. 
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5.2. Морталитет 
 

 Морталитет (смртност) становништва представља негативну компоненту природног 

кретања становништва, која доводи до смањивања бројности популације на једној 

територији, односно под морталитетом се подразумева учесталост умирања у оквиру једне 

популације. На висину морталитета много већи утицај имају друштвене околности него на 

висину наталитета. Ниво морталитета је у тесној корелацији са животним стандардом 

становништва. 

 Промене код морталитета становништва директно и индиректно утичу на његову 

полно – старосну и неке друге структуре, поготово социо – економске, што има велики 

значај за укупан привредни развој једне државе. 

 Један од најједноставнијих и најчешћих показатеља морталитета је општа стопа 

морталитета, која се рачуна: 

 m = M/P · 1000 

где је m општа стопа морталитета, М укупан број умрлих током једне године и Р број 

становника средином године (30,06). Израчунава се на хиљаду становника, односно се 

изражава у промилима (‰). (Голубовић, Кицошев, 2004.) 

Табела број 7: Стопа морталитета (‰) у Републици Србији, Зајечарском округу и општини 
Бољевац у периоду од 1961. до 2015. године 

 
 

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

Република Србија 9,1 9,0 9,4 10,0 13,7 14,2 14,6 

Зајечарски округ 10,9 13,0 13,5 16,0 18,7 20,5 20,8 

Општина Бољевац 10,5 12,7 14,3 13,5 21,8 25,2 22,7 

Извор: Израчунато на основу пдатака: РЗС (2016.), Витални догађаји у Републици Србији, 2015; Природно 
кретање становништва у Републици Србији 1961 – 2010. 

 
 

 

На основу података из табеле број 7 може се закључити да је стопа морталитета у 

Зајечарском округу у константном порасту још од 1961. године када је износила 10,9‰, док 

је 2015. године била скоро дупло већа и износила је 20,8‰. Стопа морталитета у општини 

Бољевац расте у периоду од 1961. године када износи 10,5‰ до 2011. године када је била 

25,2‰. Стопа морталитета у општини Бољевац је 2015.године опала и износила 22,7‰. 
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Графикон број 2: Стопа морталитета у општини Бољевац од 1961. до 2015. године 
 

 

Извор: Направљена на основу табеле број 7 

 

Табела број 8: Кретање броја умрлих у Зајечарском округу и општини Бољевац  
у периоду од 1961. до 2015. године 

 
 

Година 1961. 
1961. 
-1970. 

1971. 
1971. 
-1980. 

1981. 
1981. 
-1990. 

1991. 
1991. 
-2001. 

2002. 
2002. 
-2010. 

2011. 
2011. 
-2015. 

2015. 

Зајечарски 
округ 

1.942 20.906 2.240 22.443 2.303 24.524 2.526 28.527 2.572 22.870 2.514 11.828 2.358 

Општина 
Бољевац 

275 3.001 297 2.973 313 3.179 262 3.397 344 2.921 339 1.349 272 

Извор: РЗС, Природно кретање становништва у Републици Србији 1961 – 2010., Витални догађаји у 

Републици Србији за 2011. и 2015. годину 

 

Из табеле број 8 долазимо од закључка да број умрлих у Зајечарском округу расте у 

периоду од 1961. године када је износио 1.942 до 2002. године када је износио 2.572. После 

2002. године број умрлих је у паду и 2015. године износи 2.358. Број умрлих у општини 

Бољевац у периоду од 1961. године па до 2015. године доста варира. Највећи износ 

достигао је 2002. године када је износио 344, а најмањи износ био је 1991. године када је 

износио 262.  
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5.3. Природни прираштај 
 

 Природни прираштај представља разлику између рађања (наталитета) и умирања 

(морталитета) у оквиру једне популације. Природни прираштај становништва може бити 

позитиван и негативан, односно број становника може природним путем да расте или 

опада. Код становништва где је рађање веће од умирања  јавља се природни прираштај, а 

код становништва где је умирање веће од рађања јавља се природни пад. Становништво 

код кога је заступљено једнако рађање и умирање има нулти прираштај или природну 

стагнацију. 

 Најједноставнији начин приказивања природног прираштаја је по формули: 

 Ј = N – M 

где је Ј природни прираштај, N број живорођених, а М број умрлих, (Голубовић, Кицошев, 

2004.) 

Табела број 9: Стопа природног прираштаја (‰) у Републици Србији, Зајечарском округу и 
општини Бољевац у периоду од 1961. до 2015. године 

 

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

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

Зајечарски округ -0,1 -2,7 -4,2 -7,1 -10,6 -13,5 -13,9 

Општина Бољевац 2,9 -3,7 -6,0 -3,6 -14,1 -18,4 -17,4 

Извор: Израчунато на основу пдатака: РЗС (2016.), Витални догађаји у Републици Србији, 2015; Природно 
кретање становништва у Републици Србији 1961 – 2010. 

 

Подаци из табеле број 9 показују да природни прираштај константно опада у 

Зајечарском округу и да је увек имао негативне вредности. Најмању негативну вредност 

Зајечарски округ је имао 1961. године и износио је - 0,1‰. Негативне вредности су 

забележене и у општини Бољевац, једино је 1961. године природни прираштај био 

позитиван и износио је 2,9‰. Природни прираштај 1971. године добија негативну вредност 

и износи - 3,7‰ и повећава се до 2011. године када износи - 18,4‰.   Природни прираштај 

је 2015.године  благо опао и износи - 17,4‰.   
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Табела број 10: Природни прираштај у Зајечарском округу и општини Бољевац 

 у периоду од 1961. до 2015. године 
 
 
 

Година 1961. 
1961. 
-1970. 

1971. 
1971. 
-1980. 

1981. 
1981. 
-1990. 

1991. 
1991. 
-2001. 

2002. 
2002. 
-2010. 

2011. 
2011. 
-2015. 

2015. 

Зајечарски 
округ 

-16 -3.609 -470 -4.494 -719 -8.496 -1.118 -14.758 -1.463 -14.275 -1.651 -7.835 -1.582 

Општина 
Бољевац 

78 -164 -88 -803 -132 -1.242 -70 -1.654 -223 -1.956 -248 -1.018 -208 

Извор: РЗС, Природно кретање становништва у Републици Србији 1961 – 2010., Витални догађаји у 

Републици Србији за 2011. и 2015. годину 

 

 

Из табеле број 10  може се доћи до закључка да је на простору Зајечарског округа и 

општине Бољевац природни прираштај у паду. Највећа вредност природног прираштаја у 

општини Бољевац забележена је 1961. године када је износила 78, а највећу негативну 

вредност има 2011. године када бележи – 248.  Та негативна вредност се 2015. године 

знатно смањила и износи – 208. 
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6. Нупцијалитет и диворцијалитет 
 

 С обзиром да се још увек највећи део процеса репродукције одвија унутар брачних 

заједница, кретање броја склопљених бракова (нупцијалитет) и разведених бракова 

(диворцијалитет) представља битан фактор природног кретања становништва. 

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

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

призната и одобрена емотивно – полна и друштвена заједница између две одрасле особе 

супротног пола ради стварања новог живота. 

 Целокупно становништво се према брачном стању може поделити у четири велике 

групе:  

1. непородично (неожењени и неудати), 

2. породично (ожењени и  удате), 

3. разведени, 

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

Приликом демографског изучавања брачности, доста пажње се посвећује анализи 

старости супружника приликом склапања првог брака зато што је процес репродукције 

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

појаве сродничких односно консагнивних бракова. 

Први и основни показатељ степена брачности је апсолутни број склопљених 

бракова. Учесталост склапања бракова мери се општом стопом нупцијалитета, која се 

рачуна према следећој формули: 

 ma = Ma/P · 1000 

где је ma општа стопа нупцијалитета, Ма број склопљених бракова у једној календарској 

години, а Р број становника средином исте године. (Голубовић, Кицошев, 2004.) 

 Исто се израчунава општа стопа диворцијалитета: 

 d = D/P · 1000 

где је d општа стопа диворцијалитета, D број свих развода током једне године, а Р број 

становника средином исте године. (Голубовић, Кицошев, 2004.) 
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Табела број 11: Закључени и разведени бракови на подручју општине Бољевац 
 у периоду од 2003. до 2016. године 

 
 

Година 
Закључени брак Разведени брак 

Укупно На 1000 становника Укупно На 1000 становника На 1000 закључених 

2003. 68 4,38 26 1,68 382,32 

2004. 71 4,66 26 1,71 366,20 

2005. 69 4,62 20 1,34 289,86 

2006. 64 4,38 21 1,44 328,13 

2007. 65 4,55 26 1,82 400,00 

2008. 55 3,92 29 2,07 527,27 

2009. 47 3,41 25 1,82 531,91 

2010. 53 3,93 10 0,74 188,68 

2011. 41 3,10 26 2,00 634,10 

2012. 36 2,80 17 1,30 472,20 

2013. 39 3,10 25 2,00 641,00 

2014. 50 4,10 18 1,50 360,00 

2015. 42 3,50 12 1,00 285,70 

2016. 48 4,10 21 1,80 437,50 

Извор: РЗС, Саопштења СН50 

 

Нашу земљу у другој половини XX века карактерише постепен пад стопе 

нупцијалитета, али и стопе диворцијалитета. Стопа нупцијалитета у Републици Србији је 

1950.године износила  12,7‰, а стопа диворцијалитета износила је 1,5‰, да би 1997. 

године стопа нупцијалитета износила 5,2‰, а стопа диворцијалитета 0,6‰. (Кицошев, 

Голубовић, 2004.)  

Према табели број 11 можемо закључити да је највећа стопа нупцијалитета у 

општини Бољевац била 2004. године и износила 4,66‰. Највећи број разведених бракова 

је био 2008. године и стопа диворцијалитета је износила 2,07‰. 
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7. Миграције 
 

 Миграциона кретања у ужем смислу представљају пресељавање лица из родног 

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

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

миграције су тежња људи за променом дотадашњег социо – економског статуса и начина 

живота. Овакав вид пресељавања становништва назива се коначно или трајно пресељење, 

пошто као исход имају промену места сталног боравка. Због тога их треба разликовати од 

привремених пресељења, која за циљ немају трајну промену места боравка 

(пребивалишта). 

 Унутрашње и спољашње миграције представљају два основна типа миграционих 

кретања, при чему се унутрашње миграције обављају унутар државних граница једне 

земље, док се спољашње миграције врше преко државне границе једне или више земаља. 

 Према прелиминарним резултатима најновијег пописа из 2011. године, бележи се 

знатно смањење броја становника. Ако упоредимо резултате пописа из 1991. године када 

је било 18.167 становника на територији општине, затим резултате пописа из 2002. године 

када је било 15.771 становника, најновији податак од 12.865 становника указује на 

чињеницу да је стална тежња ка миграцијама у веће градске центре, али и у иностранство 

(чак 1.684 лица води се, према резултатима најновијег пописа, као лица која се налазе на 

привременом раду у иностранству). То би значило да се и број домаћинстaва, упоређујући 

резултате пописа из 2002. и 2011. године, смањио од 5.373 на 4.743, a сопственом 

пољопривредном производњом бави се 2.318 домаћинстава. 
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Табела број 12: Миграторско становништво према подручју са којег се доселило у времену пре 
1980., између 1980. и 2006. и после 2006. године 

 

Година 

Досељено из Републике Србије Досељено из друге земље 

Укупно 
досељено 

Из другог 
насеља исте 

општине 

Из друге 
општине 

исте 
области  

Из друге 
области 

Из бивше 
СФРЈ 

Из осталих 
земаља 

-1980. 1.684 788 154 630 112 15 

1981. – 1985. 306 149 25 105 27 5 

1986. – 1990. 331 164 24 104 39 6 

1991. – 1995. 290 131 15 67 77 17 

1996. – 2000. 290 118 29 101 42 27 

2001. – 2005. 320 127 42 106 45 28 

2006. - 499 211 64 198 26 18 

Непозната година 288 71 48 141 28 13 

Укупно 4.008 1.759 401 1.452 396 129 

Извор: РЗС, Миграције, Књига 9 

Према подацима из табеле број 12 може се видети да је највећи број људи досељен 

на територију општине Бољевца у периоду пре 1980. године. Овакви подаци су разумљиви 

пошто се ради о већем броју година. У овом периоду је радио и рудник Ртањ што је 

омогућило такође велике миграције становника које је тражило посао. У периоду од 1981. 

године до 2006. године, највећи број досељеника је био у периоду од 1986. до 1990. године. 

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

повратку,  издвајају се три типа миграција: 

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

2. сезонске миграције (привремено пресељење радника ради обављања сезонских 

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

3. дневне и седмичне миграције (не постоји намера о пресељавању, одсуство из места 

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

 

7.1. Дневне миграције 
 

Проучавање дневних миграција између насеља произилази из сложености односа 

дневних миграција и миграција становништва са исходом промене места пребивалишта. 

Дневни мигранти су често потенцијални мигранти, а дневна миграција је често вид 

прилагођавања миграната. (Петровић, 2006.) Највећи број дневних миграција се односи на 

обављање различитих послова или школовања становника, а самим тим дневне миграције 

су најинтезивнији вид миграција у ужим градским зонама.  
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Табела број 13: Дневне миграције активног становништва које обавља занимање и ученика 
 из општине Бољевац 2011. године 

 

  

У исту област 
У другу област У другу државу 

Укупно У  исту општину У другу општину 

Активно 
становништво које 
обавља занимање 

1.128 750 116 262 0 

Ученици / студенти 
који се школују 

545 407 59 79 0 

Извор: РЗС, Дневни мигранти, Књига 11 

На територији општине Бољевац током 2011. године највећи удео дневних 

миграција чине лица која обаљају неко занимање у оквиру исте општине и тај број износи 

750 лица, док мањи удео чине лица која обављају неку активност у другој општини и износи 

116 лица. Што се тиче ученика, највећи број лица се образује у истој општини ( 407 лица), а 

мали број лица у другој општини (59 лица). 
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8. Структуре становништва 
 

 Становништво представља скуп људи који се међусобно разликују по многим 

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

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

и квалитативне разлике могу се квалификовати у виду демографских структура 

становништва. Због тога структуре или састав становништва првенствено представља 

расподелу јединки унутар скупа (становништва), односно њихову учесталост или 

фреквенцију према одређеним вредностима или моделима. 

 Структуре или састав становништва произилази из природног и механичког кретања 

становништва, али и директно утиче на њих. 

 У пракси се срећу и користе многобројне поделе становништва према структури. 

Према основним обележјима становништва могу се издвојити четири велике групе 

структура или састава становништва: 

1. биолошке структуре (полни и старосни састав становништва), 

2. економске структуре (активност, делатност, занимање и др.), 

3. интелектуалне или образовне структуре (писменост, ниво школске спреме), 

4. расна, етничко – верска и лингвистичка структура. (Голубовић, Кицошев, 2004.) 

8.1. Полна структура 
 

 Полна структура становништва представља квантитативан пропорционални однос 

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

уједначена, онда је реч о избалансираној полној структури становништва, и обрнуто, тада 

се ради о неизбалансираној. 

 Основни фактори или детерминанте који утичу на полну структуру неког 

становништва су: 

1. наталитет (структура живорођене деце према полу), 

2. морталитет (структура умрлих према полу), 

3. полна селективност миграционих кретања, 

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

дужина радног стажа и др.), 

5. психолошки разлози (у патријархалним срединама далеко већи значај се даје 

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

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



36 
 

 Основни показатељ у истраживањима полне структуре становништва су 

коефицијенти или стопе маскулинитета и феминитета. Када се у оквиру једне популације 

изражава број мушкараца на 1000 жена, онда се такав показатељ назива стопа 

маскулинитета. Рачуна се према следећој формули: 

 pm = Pm / Pf · 1000 

где је pm стопа маскулинитета, Pm апсолутни број мушкараца, а Pf апсолутни број жена. На 

обрнут начин се рачуна стопа феминитета (pf): 

 pf = Pf / Pm · 1000            (Голубовић, Кицошев, 2004.) 

 

Табела број 14: Полна структура и распон мускулинитета на територији општине Бољевац 
 у периоду од 1971. до 2011. године 

 

Година Укупно 
Број 

мушкараца 
% 

Број 
жена 

% 
Стопа 

мускулинитета 

1971. 

Укупно 23.335 11.279 48,3 12.056 51,7 935,6 

Градска 4.609 2.251 48,8 2.358 51,2 954,6 

Сеоска 18.726 9.028 48,2 9.698 51,8 930,9 

1991. 

Укупно 19.384 9.487 48,9 9.897 51,1 958,6 

Градска 5.537 2.697 48,7 2.840 51,3 949,6 

Сеоска 13.847 6.790 49 7.057 51 962,2 

2002. 

Укупно 15.849 7.725 48,7 8.124 51,3 950,9 

Градска 5.132 2.511 48,9 2.621 51,1 958,0 

Сеоска 10.717 5.214 48,7 5.503 51,3 947,5 

2011. 

Укупно 12.994 6.352 48,9 6.642 51,1 956,3 

Градска 4.484 2.216 49,4 2.268 50,6 977,1 

Сеоска 8.510 4.136 48,6 4.374 51,4 945,6 

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

 

 

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

подручју општине Бољевац опала у периоду од 1991. до 2002. године и то са 958,6 на 950,9, 

док према последњем попису из 2011. године бележи пораст на 956,3. 
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Графикон број  3: Упоредни приказ броја мушкараца и жена за период од 1971. до 2011. године 

 

Извор: Направљен на основу табеле број 14 

 

На графикону број 3 може се видети да у сва три пописа на подручју општине 

Бољевац  доминира женско становништво, што је резултат бољег здравственог стања. Иако 

бољег здравственог стања,  број женског становништва,  као и мушког,  опада. Према 

попису из 1991. године број жена је био 9.897, а број мушкараца 9.487, док према попису 

из 2011. године број жена је 6.642, а број мушкараца је 6.352. 

8.2. Старосна структура 
 

 Старосна структура становништва једна је од најважнијих демографских структура. 

Њена анализа основа је за готово сва остала демографска проучавања. 

 Фактори који утичу на промене у старосној структури становништва исти су они који 

су поменути код полне структуре, односно то су наталитет, морталитет, миграције и неке 

економске околности. Најважнији узрок савремених промена у старосној структури је 

опадање наталитета, што доводи до демографског процеса старења. 

 Група демографа при Уједињеним нацијама израдила је класификацију 

становништва према старости која се заснива на процентуалном уделу старог становништва 

у укупној популацији. Овом класификацијом разликују се три типа становништва према 

старосној структури: 

1. младо становништво (до 19 година), 

2. зрело становништво (од 20 до 59 година), 

3. старо становништво (преко 60 година).  (Голубовић, Кицошев, 2004.) 
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Табела број 15: Удео становништва према старости у општини Бољевац у периоду од 1991. до 

2011. године 

 

Година Укупно 0 - 14 15 - 64 65 - 
Показатељи старосне структуре 

Индекс 
старости 

Коефицијен
т старости 

0 - 14 
(%) 

15 - 64 
(%) 

65 – 
 (%) 

1991. 

У 19.384 2.887 12.800 3.697 136 27,5 14,9 66,0 19,1 

М 9.487 1.530 6.312 1.629 116 25,2 16,1 66,5 17,2 

Ж 9.897 1.357 6.488 2.068 158 29,6 13,7 65,6 20,9 

2002. 

У 15.849 2.135 9.671 4.043 173 32,5 13,5 61,0 25,5 

М 7.725 1.101 4.867 1.765 151 29,9 14,3 63,0 22,8 

Ж 8.124 1.034 4.804 2.278 196 35,0 12,7 59,1 28,0 

2011. 

У 12.944 1.557 8.158 3.279 197 33,9 12,0 63,0 25,3 

М 6.352 811 4.152 1.389 166 30,0 12,8 65,4 21,9 

Ж 6.642 746 4.006 1.890 235 37,4 11,2 60,3 28,5 

Извор: РЗС, Старост и пол, Књига 2 

 

. 

Према табели број 15, може се закључити да  највећи број становника према 

старости у општини Бољевац има највећег утицаја у зрелом становништву. Највише зрелог 

становништва које је учествује у укупном становништву било је 1991. године када је 

износило 66%. Према попису из 2011. године удео зрелог становиштва у укупном 

становништву износи 63%.  

Индекс старости је још један показатељ који служи за проучавање старосне 

структуре становништва. Показује број лица старих 60 и више година, према броју лица 

млађих од 20 година. Као гранична (или критична) вредност индекса старости узима се 40%. 

Ако индекс старости пређе  40% , можемо рећи да се становништво налази у демографском 

старењу. (Голубовић, Кицошев, 2004.)  На основу овог податка и табеле број 15 можемо да 

закључимо да  становништво општине Бољевац подлеже демографском старењу.   

Коефицијент старости је директан показатељ старења неке популације, пошто под 

процесом старења подразумевамо повећање удела становништва старог 60 и више година 

у укупној популацији. Када тај удео достигне 12%,  сматра се да је популација почела да 

демографски стари. (Голубовић, Кицошев, 2004.) Према овом податку и подацима из 

табеле број 15 може се закључити да је становништво општине Бољевац у највеће почело 

да стари. 
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Графикон број 4: Старосна пирамида становништва према попису 1991. године 

 
Извор: РЗС, Старост и пол, Књига 2 

 
 

Графикон  број 5: Старосна пирамида становништва према попису 2002. године 

 

Извор: РЗС, Старост и пол, Књига 2 
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Графикон број 6: Старосна пирамида становништва према попису 2011. године 

 

Извор: РЗС, Старост и пол, Књига 2 
 
 

Старосна структура неког становништва најчешће се представља помоћу старосне 

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

старосним пирамидама приказаним на графиконима 4 до 6,   врши се приказ старосне 

структуре мушког и женског дела популације по старосним групама. На основу података из 

табеле и изгледа графикона број 4, 5, и 6, можемо закључити да старосне пирамиде 

општине Бољевца су регресивног типа. 

 

8.3. Економска структура 
 

 Економска структура становништва представља састав неког становништва према 

његовим и економским карактеристикама. Анализирање становништва према 

активностима, делатностима и занимању назива се економском структуром становништва. 

Када им се дода још положај у занимању, сектор власништва, подела становништва на 

градско, сеоска и мешовито, подела домаћинства према извору и величини прихода и 

друго, онда се назива социо – економска структура становништва. (Голубовић, Кицошев, 

2004.) 
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8.3.1. Активност 
 

 Статистичка комисија Уједињених нација је 1958. године прихватила дефиницију 

економски активног становништва према концепцији „радна снага“ која гласи: „Група 

економски активног становништва обухвата све особе оба пола које чине понуду радне 

снаге расположиве за производњу економских добара и услуга. Она укључује како 

запослене, тако и незапослене особе за одређени период који се утврђује пописом.“  

(Werthaimer – Балетић, 1982.)  

 У свим нашим послератним пописима укупно становништво је према критеријуму 

активности груписано у три основне категорије: активно становништво, лица са личним 

приходима и издржавано становништво. У активно становништво сврставана су лица која 

обављају неко занимање и на тај начин обезбеђују средства за живот. У групу лица са 

личним приходима су укључена она лица која не обављају активно занимање, него живе 

од прихода који потичу из њиховог ранијег рада или активности, односно активности неког 

члана њихове уже породице. У издржавано становништво спадају лица која немају 

сопствене приходе од којих би се издржавали, него их издржавају друга лица. 

 

Табела број 16: Становништво општине Бољевац према активности  
у периоду од 2002. до 2011. године 

 

Година Укупно 

Активно 
становништво 

Лица са личним 
приходима 

Издржавано 
становништво 

Број % Број % Број % 

2002. 15.849 6.344 40 4.326 27,3 5.179 32,7 

2011. 12.944 5.716 44,2 4.949 38,2 2.329 17,6 

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

 

Из табеле број 16 може се видети да је проценат активног становништа у  периоду 

2002. до 2011.године  порастао са 40% на 44,2%. Проценат  учешћа лица са личним 

приходима је такође порастао са 27,3%  на 38,2%  . Што се тиче издржаваног становништва, 

долази до пада са 32,7% на 17,6%, што указује на то да је дошло до смањења броја деце 

као последица опадања наталитета у општини Бољевац. 
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Табела број 17: Активно становништво према полу у општини Бољевац 
 у периоду од 2002. до 2011. године 

 

Година 

Укупно 
становништво 

Активно 
становништво 

Учешће активног становништва у укупном 
становништву (%) 

Мушко Женско Мушко Женско Мушко Женско 

2002. 7.725 8.124 4.028 2.316 63,5 36,5 

2011. 6.352 6.642 3.302 2.414 57,8 42,2 

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

 

Стопа активности према полу у општини Бољевац већа је код мушког становништва 

него код женског становништва. Учешће женског становништва у активном становништву 

се полако повећава јер се становништво општине Бољевац из године у годину све више 

окреће према пољопривреди. 

 

8.3.2. Делатност 
 

 Привредна делатност се дефинише кроз врсту производње или вршење услуга. Кроз  

аналзу дистрибуције радне снаге по привредним гранама, односно привредним 

делатностима, могуће је сагледати степен утицаја који привреда врши на економски 

активан део становништва. 

 Према Колину Кларку делатности се могу поделити на: 

1. примарне делатности: ангажују становништво запослено у ратарству, сточарству, 

шумарству, лову и риболову, 

2. секундарне делатности: запошљавају становништво у рударству, индустрији, 

грађевинарству и производном занатству, 

3. терцијарне делатности: обухватају становништво које ради у непроизводним 

привредним гранама – трговини, угоститељству, туризму, услужном занатству, 

саобраћају, банкарству и слично, 

4. квартарне делатности: окупљују лица запослена у друштвеном функцијалном 

сектору – школству, здравству, науци, култури, одбрани и др. (Голубовић, Кицошев, 

2004.) 
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Табела број 18: Активно становништво према делатностима у општини Бољевац у периоду од 
1991. до 2011. године 

 

Година Примарни сектор Секундарни сектор Терцијарни сектор Квартарни сектор 

1991. 420 2.004 432 561 

2002. 109 813 147 579 

2011. 2.599 1.108 538 723 

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

 

 

 

Графикон број 7: Активно становништво према секторима у општини Бољевац у 2011. 

години 

 

Извор: Направљено на основу табеле број 18 

 

Из табеле број 18 може да се уочи да долази до изузетног пораста броја активног 

становништва у примарном сектору према попису из 2011. године, него што је било према 

попису из  1991. године. Што се тиче секундарног сектора, ту долази до пада броја активног 

становништва због затварања рудника, али и неких фабрика. Примарни сектор бележи 

пораст броја активног становништва са 420 лица 1991. године на 2.599 лица 2011. године, 

али исто тако и квартарни сектор бележи пораст активног становништва са 561 лица 1991. 

године на 723 лица 2011. године. 
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8.3.3. Занимање 
 

 Једно од основних економских обележја становништва је његово занимање или 

професија.  Занимање се посматра као врста посла којим се лице бави у смислу 

прибављања средстава за живот, односно као врсту посла на којим лице троши највећи део 

свог времена. Наша статистика препознаје 5.000 до 6.000 занимања која су сврстана у девет 

великих група: 

1. пољопривредни и сродни радници, 

2. рудари, индустријски и сродни радници, 

3. радници у трговини, 

4. радници у услугама, 

5. особље заштите, 

6. управни, административни и сродни радници, 

7. руководеће особље, 

8. стручњаци и уметници, 

9. остала занимања . (Голубовић, Кицошев, 2004.) 

Табела број 19: Пољопривредно становништво у општини Бољевац 
 у периоду од 1991. до 2011. године 

 

Година Укупно Пољопривредно становништво Удео пољопри. ст. у укупном 

1991. 3.416 305 8,9 

2002. 1.646 109 6,6 

2011. 4.997 2.304 46,1 

Извор: РЗС (2014), Занимања, Књига 14 

Пољопривреда је развојна шанса Републике Србије и са овом констатацијом се 

слаже већина економских стручњака. Упркос томе, пољопривредници су у веома тешкој 

ситуацији. Општина Бољевац, иако спада у ред малих и неразвијених општина, 3% свог 

буџета издваја за развој пољопривреде. Самим тим долази и до све већег повећања 

пољопривредног становништва као што се може видети и из табеле број 19. Број 

пољопривредног становништва је порастао са 305 лица 1991. године на 2.304 лица 2011. 

године. 

 

 

8.3.4. Образовне структуре 
 

 Образовна (или интелектуална, односно школска) структура становништва 

представља важну карактеристику сваке популације. Процес појаве нових занимања у 
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директној вези је са образовањем становништва. Сваки техничко – технолошки развој 

нужно изискује повећање нивоа школске спреме радне снаге. 

 Два основна обележја становнишва према образовним структурама су писменост и 

школска спрема. Писменост је први степен у процесу образовања становништва и основни 

предуслов за његово даље образовање. Под писменим особама подразумевају се лица 

стара десет и више година која знају да читају и пишу. Становништво према школској 

спреми обухвата сво становништво старије од десет година и дистрибуција се врши према 

завршеној школи, односно достигнутом нивоу образовања. (Голубовић, Кицошев, 2004.) 

 

Табела број 20: Становништво старо 15 и више година према школској спреми  
у 2002. и 2011. години у општини Бољевац 

 
 

Година Укупно 15+ Без школске спреме Основна школа Средња школа Виша и висока школа 

2002. 13.714 875 3.507 2.997 606 

2011. 11.437 382 3.192 3.738 701 

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

 

Према резултатима  последња два пописа може се добити тренутна слика о 

тренутном образовању на територији општине Бољевац. Према попису из 2011. године 

види се да је од укупног броја лица старијег од 15 година, највећи број  лица који су 

завршили средњу (3.738) и основну школу (3.192). Између ова два пописа може се видети 

да број лица без школске спреме и са основним образовањем се смањује, док се број лица 

са средњом школом и вишом и високом школом повећава, што представља позитивне 

промене.    
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Табела број 21: Неписмено становништво старо 10 и више година према полу 
 по попису 2002. и 2011. године у општини Бољевац 

 
 

Година 

Укупно становништво старо 
10 и више 

Неписмено становништво 
Учешће неписменог ст. у 

 ст. старом 10 и више год (%) 

Укупно  Мушко Женско Укупно Мушко Женско Укупно Мушко Женско 

2002. 14.513 7.032 7.481 688 109 579 4,7 1,6 7,7 

2011. 11.986 5.820 6.166 348 66 282 2,9 1,1 4,6 

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

 

Према табели број 21 може се видети да се број неписменог становништва знатно 

смањио. Најмањи удео неписмених забележен је 2011. године и износи 2,9% од укупног 

становништва. Током целокупног периода удео неписменог женског становништва је 

знатно већи у односу на мушко становништво, што је последица ранијих схватања о 

образовању жена и њиховом положају у друштву.  

 

 

Табела број 22: Неписмено становништво према старости у општини Бољевац 
 по пописима 2002. и 2011. године 

 
 

Година Укупно 

Неписмено становништво Учешће старосне групе у укупном 
неписменом становништву (%) Старосна група 

10 - 19 20 - 34  35 - 64 65 -  10 - 19 20 - 34 35 - 64  65 -  

2002. 688 6 20 120 550 0,9 2,9 17,4 79,9 

2011. 348 10 11 65 262 2,9 3,1 18,7 75,3 

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

 

У табели број 22 приказани су подаци о неписменим лицима према старосним 

групама у општини Бољевац и он указује на то да се број неписменог становништва 

повећава са годинама старости. Најмањи број неписмених је у старосној групи од 10 до 19 

година, а највећи број у старосној групи преко 65 година, што је и разумљио зато што их 

има и највише. 
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9. Становништво према националном саставу 
 

 Национални састав становништва представља веома важан индикатор који је 

неопходан за разумевање културолошких разлика и положаја појединих етничких група у 

друштву. Подаци се користе и за дефинисање и спровођење стратегије за унапређење 

положаја припадника одређених етничких заједница. 

 У свим пописима после Другог светског рата становништво се о националној 

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

појединца. Практични проблеми настају због промене опредељења, што није редак случај, 

па подаци пописа због тога постају неупотребљиви. Разлози за промену става о 

националној припадности углавном су проистицали из владајућег односа политике према 

нацији, вери у послератној Југославији. Најчешће промене декларисања о националној 

припадности биле су код  Рома, Влаха, Муслимана и Југословена, па према подацима о 

бројном стању припадника ових националности треба имати извесне резерве. (Werthaimer 

– Балетић, 1982.)  

Табела број 23: Упоредни преглед националног састава становништва општине Бољевац 
 у периоду од 1961. до 2011. године 

 

Етничка 
група 

1961. 1991. 2002. 2011. 

Број % Број % Број % Број % 

Срби 25.427 96,80 16.234 83,75 10.504 66,28 8.372 64,43 

Албанци 284 1,10 26 0,13 8 0,05 4 0,03 

Бугари 0 0,00 0 0,00 13 0,08 8 0,06 

Власи 0 0,00 0 0,00 4.162 26,26 3.356 25,83 

Југословени 7 0,02 219 1,13 72 0,45 11 0,08 

Мађари 4 0,01 1 0,01 1 0,01 2 0,02 

Македонци 63 0,20 0 0,00 30 0,19 19 0,15 

Немци 0 0,00 0 0,00 4 0,03 8 0,06 

Роми 0 0,00 272 1,40 229 1,44 287 2,21 

Румуни 0 0,00 11 0,06 83 0,52 92 0,71 

Руси 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 0,02 

Словаци 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,01 

Словенци 153 0,58 0 0,00 7 0,04 2 0,02 

Хрвати 92 0,35 44 0,23 28 0,18 9 0,07 

Црногорци 30 0,11 73 0,38 23 0,15 3 0,02 

Остали 0 0,00 0 0,00 21 0,13 54 0,42 

Укупно 26.277 100,00 19.384 100,00 15.849 100,00 12.994 100,00 

Извор: РЗС, Општине и региони у Републици Србији, Становништво према националој припадности 2011., 

2002.,1991., Национални састав становништва ФНРЈ 1961. 
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У целокупном посматраном периоду већинско становништво општине Бољевац 

чинили су Срби, док се учешће других народа мењало из пописа у попис. Највећи број 

српског становништва регистрован је према попису из 1961. године, где је то учешће 

износило 96,8%. У овом попису међу српским становништвом убрајају се и Власи, пошто су  

у том периоду Власи имали лошу позицију и сматрани су за нижу класу, и самим тим се 

јављао страх од слободног изјашњавања, тако да су се сами Власи изјашњавали као Срби.  
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10. Домаћинства 
 

 Пораст социолошких и економских елемената у демографским истраживањима 

доводио је временом не само до проширења програма пописа становништва у смислу 

повећања броја обележја и разуђености класификација, већ и до увођења нових јединица 

посматрања и истраживања. Класична демографија ослања се у основи на три статистичке 

јединице: лице, домаћинство и насеље. Спајање пописа станова са становништвом 

проширило је обим података о становништву.  

 У попису становништва од 31. марта 1953. године, домаћинство је дефинисано као 

„свака породица чији чланови заједно станују и чине, били сами, било са лицима који нису 

чланови породице, кућну заједницу, која заједнички привређује, односно која заједнички 

троши приходе својих чланова“. У чланове домаћинства убрајана су и она лица која нису 

чланови породице, али раде, станују и хране се у истој кући заједнице. (Мацура, 1997.) 

Домаћинства су најмања социо – економска скупина људи у оквиру које 

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

привређивања последица су читавог низа демографских и социо – економских особина 

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

трансформације домаћинства. Те промене првенствено су се огледале у интезивно порасту 

броја домаћинства и смањењу броја чланова истих. 

 

Табела број 24: Упоредни преглед броја домаћинства у Републици Србији, Зајечарском округу и 
општини Бољевац у периоду од 1948. до 2011. године 

 

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

Пораст - пад (1948-
2011.) 

Број % 

Република 
Србија 

1.485.591 1.616.349 1.929.175 2.248.172 2.568.775 2.814.156 2.521.190 2.487.886 1.002.295 67,46 

Зајечарски 
округ 

41.472 42.784 45.597 47.634 50.223 48.762 47.167 42.445 973 2,35 

Општина 
Бољевац 

6.253 6.306 6.775 6.199 6.111 5.752 5.227 4.495 -1.758 -28,11 

Градска 
насеља 

865 977 1.181 1.337 1.587 1.741 1.723 1.562 697 80,58 

Сеоска 
насеља 

5.388 5.329 5.594 4.862 4.524 4.011 3.504 2.933 -2.455 -45,56 

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

 
Према подацима из табеле број 24,  долазимо до закључка да се број домаћинстава 

повећавао из године у годину на територији Републике Србије, све до 2002. године када 
долази до пада броја домаћинстава.  У општини Бољевац број домаћинстава је растао до 
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1961. године када тај број износи 6.775. Од тада почиње да се бележи пад броја 
домаћинстава када се по задњем попису из 2011. године бележи  број од 4.495 
домаћинстава. 
 

Табела број 25: Индекс кретања броја домаћинстава у периоду од 1948. до 2011. године 
 

 

Ланчани Базни 

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

Република Србија 108,80 119,35 116,54 114,26 109,55 89,59 98,68 167,47 

Зајечарски округ 103,16 106,57 104,47 105,44 97,09 96,73 89,99 102,35 

Општина Бољевац 100,85 107,44 91,50 98,58 94,13 90,87 86,00 71,89 

Градска насеља 112,95 120,88 113,21 118,70 109,70 98,97 90,66 180,58 

Сеоска насеља 98,90 104,97 86,91 93,05 88,66 87,36 83,70 54,44 

Извор: Израчунато на основу табеле број 24 
 

 Према табели број 25 можемо закључити да је највећи пораст броја домаћинстава у 
општини Бољевац био у периоду од 1953. до 1961. године и износио је 7,44%. Од тада број 
домаћинстава је у паду, а највећи пад забележен је у периоду од 2002. до 2011. године и 
износи 14%.  Градска насеља бележе пораст броја домаћинстава све до периода 1971. - 
1981. година. Највећи пораст је био у периоду од 1953 до 1961.године  кад је износио 
20,88%. У периоду од 1991. до 2002. године  број домаћинстава је у паду. Сеоска 
домаћинства бележе сталан пад. 
 

Табела број 26: Међупописна разлика броја домаћинстава у периоду од 1948. до 2011. године 
 

Година 
1953. 
-1948. 

1961. 
-1953. 

1971. 
-61. 

1981. 
-1971. 

1991. 
-1981. 

2002. 
-1991. 

2011. 
-2002. 

2011. 
-1948 

Република 
Србија 

130.758 312.826 318.997 320.603 245.381 -292.966 -33.304 1.002.295 

Зајечарски 
 округ 

1.312 2.813 2.037 2.589 -1.461 -1.595 -4.722 973 

Општина 
Бољевац 

53 469 -576 -88 -359 -525 -732 -1.758 

Градска 
 насеља 

112 204 156 250 154 -18 -161 697 

Сеоска  
насеља 

-59 265 -732 -338 -513 -507 -571 -2.455 

Израчунато на основу табеле број 24 
 
 

 Укупан пораст броја домаћинстава на нивоу општине Бољевац за период од 1948. 
до 2011. године је заправо негативан и износи -1.758 домаћинстава, док је у градским 
насељима број домаћинстава у порасту и износи 697, а у селима у паду -2.455 што указује 
на пресељавање становништва из села у градове. Највећи пораст броја домаћинстава у 
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општини Бољевац је у периоду од 1953. до 1961.године  и износи 469, а најмањи је у 
периоду од 2002. до 2011. године и износи -732. 
 

Табела број 27: Просечан број чланова у домаћинству у општини Бољевац 
 у периоду од 1948. до 2011. године 

 

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

Општина Бољевац 4,06 4,09 3,88 3,76 3,57 3,37 3,03 2,89 

Градска насеља 3,28 3,34 3,25 3,27 3,21 3,21 2,98 2,87 

Сеоска насеља 4,19 4,24 4,01 3,9 3,7 3,45 3,6 2,9 

Извор: Ирачунато на основу табеле број 2 и табеле број 24 

 

Просечна величина домаћинстава у општини Бољевац се мењала у периоду од 1948. 

до 2011. године, а са њим и број чланова у домаћинству. Просечан број чланова 1984. 

године у општини Бољевац износио је 4,06, док је 2011. године просечан број чланова 

износио 2,89. Сеоска насеља имају већи број домаћинстава него градска. Због тога је и број 

чланова у сеоским домаћинствима већи од броја чланова у градским домаћинствима. 

Просечан број чланова у селима према попису из 2011. године износи 2,9, док је просечан 

број чланова у граду 2,87. 

 

 

 

Табела број 28: Домаћинства према броју чланова у општини Бољевац за 2002. и 2011. године 
 

 

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

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

2002. 1.138 21,77 1.384 26,48 848 16,22 821 15,71 447 8,55 533 10,2 

2011. 1.112 24,74 1.201 26,72 786 17,49 536 11,92 432 9,61 428 9,52 

 

Извор: РЗС (2013), Домаћинства према броју чланова, Књига 10 

 

На територији општине Бољевац у задњем попису дошло је до промена према броју 

чланова у домаћинству, тј, долази до смањења броја домаћинстава. Према попису из 2011. 

године највише има домаћинстава са 2 члана, а најмање има домаћинстава са 6 и више 

чланова. 
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11. Насеља 
 

 Насеља су тековине материјалне и духовне културе становништва. Типови насеља у 

различитим деловима света одражавају природне, историјске, социо – економске и етно – 

културне особености неке земље и народа. Географска дефиниција насеља, која је усвојена 

од стране наше Статистичке службе и примењује се у свим послератним пописима 

становништва гласи: „Насеље је антропогеографска територијална јединица посебног 

имена, без обзира на број кућа“. Основна класификација насеља је на сеоска или рурална 

и градска или урбана. 

 Насеља као територијалне целине настале су упоредо са развојем цивилизације. 

Оснивањем насеља, човек се везивао за неки одређени простор како би омогућио боље 

услове за живот. Приликом одабира одговарајуће територије, људи су у почетку бирали оне 

са повољним физичко – географским својствима, мада се касније, са развојем свести, 

увећао и број фактора који утичу на избор. Антропогеним факторима на неком простору 

мења се његов примарни изглед. Те промене могу бити позитивне, уколико се човек 

рационално односи према природној средини, или могу бити негативне, ако је 

експлоатација природних ресурса неконтролисана. 

 

Слика број 4: Насеља општине Бољевац 

Извор: Немања Лесковшек 
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Општина Бољевац се налази у Зајечарском округу и распростире се на 828km². 

Поред Бољевца као општинског центра, ова површина обухвата и насеља: Бачевица, 

Боговина, Бољевац Село, Валакоње, Врбовац, Добро Поље, Добрујевац, Илино, Јабланица, 

Криви Вир, Луково, Мали Извор, Мирово, Оснић, Подгорац, Ртањ, Рујиште, Савинац и 

Сумраковац.   

            Према подацима Републичког завода за статистику везаним за попис становништва 

из 2011. године у општини Бољевац  је живело 12.994 становника. 

 

Табела број 29: Упоредни преглед броја становника по насељима у општини Бољевац  

у периоду од 1948. до 2011. годинe 

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

Зајечарски округ 173.603 177.332 178.623 172.424 170.682 158.131 137.561 119.967 

Општина 
Бољевац 

25.423 25.831 26.277 23.335 21.818 19.384 15.849 12.994 

Бачевица 1.063 999 925 845 739 523 409 344 

Боговина 1.753 2.001 2.444 2.086 1.810 1.611 1.348 1.151 

Бољевац 1.082 1.259 1.400 2.288 3.289 3.926 3.784 3.333 

Бољевац Село 417 486 540 235 338 321 315 277 

Валакоње 2.366 2.436 2.248 2.285 1.960 1.684 1.378 1.095 

Врбовац 892 878 795 598 437 238 190 121 

Добро Поље 1.065 1.064 998 917 756 590 415 305 

Добрујевац 741 719 681 559 437 238 190 121 

Илино 499 482 921 335 216 178 121 105 

Јабланица 1.164 1.161 1.086 900 750 541 435 315 

Криви Вир 2.242 2.203 1.973 1.537 1.153 802 549 335 

Луково 1.617 1.468 1.343 1.421 1.488 1.386 704 584 

Мали Извор 1.150 1.129 1.071 928 830 690 565 455 

Мирово 615 615 714 512 404 287 183 141 

Осинић 2.112 2.252 2.190 2.107 1.985 1.668 1.340 1.125 

Подгорац 2.893 2.961 3.255 2.870 2.722 2.475 2.218 1.913 

Ртањ 654 656 658 244 168 200 182 120 

Рујиште 945 949 942 868 743 601 470 335 

Савинац 624 572 618 588 526 501 365 288 

Сумраковац 1.529 1.547 1.475 1.212 1.017 805 642 494 

Извор: РЗС, Упоредни преглед броја становника 1948 – 2011., Книга 20 

 Према табели број 29 можемо закључити да број становника општине Бољевац је у 

константном паду. Највећи број становника општина Бољевац је имала 1948. године 
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(25.423), а најамањи број становника 2011. године (12.994), што указује на изумирање 

становништва. Такође и према насељима број становника је у паду,  сем Бољевца чији број 

становника расте, због миграције становништва из села у град. Највећа градска насеља су: 

Бољевац (3.333) и Боговина (1.151) који су уједно и једина градска насеља, а највећа сеоска 

насеља су Оснић (1.125), Подгорац (1.913) и Валакоње (1.095). 

Табела број 30: Индекс кретања броја становника по насељима од 1948. до 2011. године 

 

Ланчани Базни 

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

Зајечарски округ 102,15 100,73 96,53 98,99 92,65 86,99 87,21 69,10 

Општина Бољевац 101,60 101,73 88,80 93,50 88,84 81,76 81,99 51,11 

Бачевица 93,98 92,59 91,35 87,46 70,77 78,20 84,11 32,36 

Боговина 114,15 122,14 85,35 86,77 89,01 83,67 85,39 65,66 

Бољевац 116,36 111,20 163,43 143,75 119,37 96,38 88,08 308,04 

Бољевац Село 116,55 111,11 43,52 143,83 94,97 98,13 87,94 66,43 

Валакоње 102,96 92,28 101,65 85,78 85,92 81,83 79,46 46,28 

Врбовац 98,43 90,55 75,22 73,08 54,46 79,83 63,68 13,57 

Добро Поље 99,91 93,80 91,88 82,44 78,04 70,34 73,49 28,64 

Добрујевац 97,03 94,71 82,09 78,18 54,46 79,83 63,68 16,33 

Илино 96,59 191,08 36,37 64,48 82,41 67,98 86,78 21,04 

Јабланица 99,74 93,54 82,87 83,33 72,13 80,41 72,41 27,06 

Криви Вир 98,26 89,56 77,90 75,02 69,56 68,45 61,02 14,94 

Луково 90,79 91,49 105,81 104,71 93,15 50,79 82,95 36,12 

Мали Извор 98,17 94,86 86,65 89,44 83,13 81,88 80,53 39,57 

Мирово 100,00 116,10 71,71 78,91 71,04 63,76 77,05 22,93 

Осинић 106,63 97,25 96,21 94,21 84,03 80,34 83,96 53,27 

Подгорац 102,35 109,93 88,17 94,84 90,93 89,62 86,25 66,13 

Ртањ 100,31 100,30 37,08 68,85 119,05 91,00 65,93 18,35 

Рујиште 100,42 99,26 92,14 85,60 80,89 78,20 71,28 35,45 

Савинац 91,67 108,04 95,15 89,46 95,25 72,85 78,90 46,15 

Сумраковац 101,18 95,35 82,17 83,91 79,15 79,75 76,95 32,31 

Извор: Израчунато на основу табеле број 29 

 

На основу табеле број 30 може се видети да је број становника у периоду од 1948. 

до 2011. године у паду. Највећи пораст броја становника у периоду од 1948. до 1953. године 

је имало насеље Бољевац Село и износило је пораст од 16,55%, а највећи пад је имало 

насеље Луково 9,21%. Према попису од 2002. до 2011. године насеља бележе пад. Најмањи 

пад је имало насеље Бољевац од 11,92%, а највећи пад бележи насеље Криви Вир од 
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38,98%. Највећи пораст укупног броја становника у периоду од 1948. до 2011. године 

бележи Бољевац (208,04%), а највећи пад Врбовац (-86,43%).  

Табела број 31: Међупописна разлика по насељима за период од 1948. до 2011. године 

 

Насеља 
1953.-
1948. 

1961.-
1953. 

1971.-
1961. 

1981.-
1971. 

1991.-
1981. 

2002.-
1991. 

2011.-
2002. 

2011.-
1948. 

Зајечарски 
округ 

3.729 1.291 -6.199 -1.742 -12.551 -20.570 -17.594 -53.636 

Општина 
Бољевац 

408 446 -2.942 -1.517 -2.434 -3.535 -2.855 -12.429 

Бачевица -64 -74 -80 -106 -216 -114 -65 -719 

Боговина 248 443 -358 -276 -199 -263 -197 -602 

Бољевац 177 141 888 1.001 637 -142 -451 2.251 

Бољевац Село 69 54 -305 103 -17 -6 -38 -140 

Валакоње 70 -188 37 -325 -276 -306 -283 -1.271 

Врбовац -14 -83 -197 -161 -199 -48 -69 -771 

Добро Поље -1 -66 -81 -161 -166 -175 -110 -760 

Добрујевац -22 -38 -122 -122 -199 -48 -69 -620 

Илино -17 439 -586 -119 -38 -57 -16 -394 

Јабланица -3 -75 -186 -150 -209 -106 -120 -849 

Криви Вир -39 -230 -436 -384 -351 -253 -214 -1.907 

Луково -149 -125 78 67 -102 -682 -120 -1.033 

Мали Извор -21 -58 -143 -98 -140 -125 -110 -695 

Мирово 0 99 -202 -108 -117 -104 -42 -474 

Осинић 140 -62 -83 -122 -317 -328 -215 -987 

Подгорац 68 294 -385 -148 -247 -257 -305 -980 

Ртањ 2 2 -414 -76 32 -18 -62 -534 

Рујиште 4 -7 -74 -125 -142 -131 -135 -610 

Савинац -52 46 -30 -62 -25 -136 -77 -336 

Сумраковац 18 -72 -263 -195 -212 -163 -148 -1.035 

Извор: Израчунато на основу табеле број 29 

Општина Бољевац бележи укупан пад броја становника у периоду од 1948. до 2011. 

године и износи -12.429 становника. Сва насеља имају негативан пораст броја становника 

осим Бољевца који бележи позитиван раст у укупном броју становника (2.251). Највећи пад 

у укупном становништву бележи насеље Криви Вир и износи -1.907 становника. 
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Табела број 32: Дистрибуција насеља према популационој величини у периоду 
од 1948. до 2011. године 

 

Година 100 - 199 200 - 299 300 - 499 500 - 999 1000 - 1999 2000 - Укупно 

1948. 0 0 2 6 8 4 20 

1953. 0 0 2 7 6 5 20 

1961. 0 0 0 10 6 4 20 

1971. 0 2 1 9 3 5 20 

1981. 1 1 4 6 6 2 20 

1991. 1 4 1 8 4 2 20 

2002. 4 0 6 5 3 2 20 

2011. 5 2 7 1 4 1 20 

Извор: Израчунато на основу табеле број 29 

Из табеле број 32 може се видети да је број становника у насељима општине 

Бољевац у опадању. То се може видети ако се посматрају колоне „100-199“ и „300-499“ у 

којима се види да се увећава број насеља која имају мање од 200 и 500 становника. У 

периоду од 1948. до 2011. године знатно је смањен број насеља која имају мање од 2.000 

односно 3.000 становника. 
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12. Закључак 
 

 У свом развоју општина Бољевац имала је различит статус: од припадности кругу 

неразвијених подручја, затим статуса општине у прелазном периоду, до изласка општине 

из неразвијених подручја. Општина је до сада успела делом да превазиђе, али  не и да 

потпуно  реши овај проблем. 

 Смањење броја становника општине Бољевац је условљено смањењем природног 

прираштаја и емиграцијама. Неповољни економски услови и исељавање радно способног 

становништва утичу на демографско пражњење општине Бољевац. 

 По подацима пописа,  сва насеља општине Бољевац су депопулациона. 

Демографска величина насеља општине Бољевац такође указује на умањење природног 

прираштаја и исељавање становништва, не само из сеоских, већ и градских насеља 

Бољевца и Боговине. Млађе, радно активно становништво се такође исељава у суседне 

општинске центре. Намеће се и проблем обнављања не само укупног, већ и 

пољопривредног становништва. Демографска основа пољопривредне радне снаге, 

карактеристична по малом броју активног пољопривредног становништва, условљава 

економске и социјалне проблеме, као што су старење пољопривредног становништва, 

одумирање просветне и здравствене функције насеља и непостојање перспективе развоја 

општине Бољевац. Негативне тенденције у природном кретању укупног и пољопривредног 

становништва се настављају, тако да се и у будућности очекују интезивнији процеси 

старења становништва. Пораст броја  становника у општини Бољевац захтева решење 

економске неразвијености. 

 Из наведених разлога, у општини Бољевац се чине велики напори да се, преко 

разних акционих и стратешких планова и програма у различитим областима – развој 

туризма, образовања, запошљавање, екологија, разне привредне делатности, преко 

привлачења инвестиција, искоришћавања и улагања у природне ресурсе и друго, поправи 

стање у овој општини, како би општина Бољевац постала заиста „ заједница задовољних, 

срећних и запослених људи са квалитетним и очуваним природним условима за здрав 

живот и друштвени развој становништва, са квалитетном управом и развијеним 

партнерством на свим нивоима“. (Стратегија одрживог развоја Општине Бољевац, 2010 – 

2020. година)  
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