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УВОД 
 
 
 Родопска Србија обухвата јужне и југоисточне делове Србије. Одговара јој слив 
Јужне Мораве, у којем се истичу три целине. Првој одговара слив Јужне Мораве (Јужно 
Поморавље у ужем смислу), другој, део слива Јужне Мораве на истоку (Власина и 
Крајиште), а трећој део слива Јужне Мораве на западу (Јабланица и Топлица). 
 
 Јужно Поморавље у ужем смислу почиње јужно од Бујановца, на месту где се 
Биначка Морава спаја са Прешевском Моравицом чинећи Јужну Мораву. Ова река тече 
према северу, кроз композитну долину, чије делове идући низводно представљају:  
Врањска котлина, Грделичка клисура, Лесковачка котлина, Печењевачко сужење, 
Брестовачка котлина, Курвинградско сужење, Нишка котлина, Мезгајско сужење, 
Алексиначка котлина и Сталаћка клисура којом се Јужно Поморавље завршава на 
северу. Поменуте котлине су у основи тектонска удубљења, која су речном ерозијом и 
денудацијом проширене. Оне су током неогена биле испуњене неогеним акумулацијама 
које су биле повезане отокама и међусобно комуницирала. Исчезавањем језера на 
централној језерској равни развио се ток Јужне Мораве. (Марковић Ј. 1966.) 
 
 Врањска котлина је пространа област у горњем току Јужне Мораве, углавном 
издужена од југозапада према североистоку. На југоистоку је ограничена масивима 
планина Мотине, Бесне Кобиле и Варденика; на северозападу су планински масиви 
Карпине, Крстиловице, Облика; на североистоку област затвара масив Кукавице и 
Острозуб у којима је усечена Грделичка клисура, на југозападу нижи масив Рујен, 
Самољица и сутеска Моравице, саставнице Јужне Мораве. 
 
 Врањска котлина је неправилног облика са правцем пружања од југозапада ка 
североистоку. Простире се око реке Јужне Мораве и њених притока. Јужна Морава 
протиче средишњим делом Врањске котлине. Ипак област десно од реке је већи од 
области лево од реке. Правац Врањске котлине се пружа правцем главне реке, Јужне 
Мораве. 
 
 Дужина Врањске котлине у правој линији од југозапада према североистоку 
износи 56 km (линија Црни Пањук 862 m надморске висине на југозападу – врх Кула 
1624 m на североистоку). Ширина у појединим деловима је неједнака. У 
североисточном делу на линији Кукавица - Варденик износи 35 km. У средишњем делу 
на линији Бојин Дел – врх Текија ширина износи око 30 km. Према југоистоку област се 
сужава и у том граничном делу ширина Врањске котлине износи 23 km. 
 
 Највеће висине Врањске котлине налазе се у њеним југоисточним и 
североисточним граничним деловима: на Бесној Кобили, Варденику, Чемернику, 
Мотини, Крстоловици, Облику и Кукавици. Идући од граничних делова према равни 
Јужне Мораве у средишњем делу налазе се најмање висине које се крећу око 328 m. 
Разлике између највишег (врх на Бесној Кобили, 1992 m) и најнижег дела (ушће Врле у 
Јужну Мораву 328 m) износи 1594 m. 
 
 Укупна површина Врањске котлине износи око 1200 km2 и спада у ред највећих 
котлина у Србији. 
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 Мастер рад се састоји из неколико поглавља, поред увода, закључка и 
литературе. Главна тема рада су демографске промене руралне популације Врањске 
котлине у другој половини XX и на почетку XXI века. Како би стекли праву слику о 
демографској слици овог подручја, морамо обрадити и природно - географске 
карактеристике простора и видети у којој мери утичу на демографску слику општине. 
 
 У првом делу рада описане су најзначајније компоненте природно - географских 
карактеристика, од рељефа, климатских, хидролошких карактеристика и педолошког 
покривача итд. Указано је на повољност географског положаја Врањске котлине и 
повезаности са осталим деловима земље. Преко климатских, хидролошких и 
педолошких карактеристика указано је на повољнот насељавања ове котлине. 
 
 Други део рада односи се на друшвено - географске карактеристике датог 
подручја. Указано је на трагове најстарије насељености котлине и дата кратка историја. 
Овде се помиње и насељавање, број и територијални размештај становништва по 
насељима. Природно кретање становништва нам даје увид у пораст или пад руралне 
популације у одређеном временском периоду и указује на природну репродукцију 
становништва. Механичко кретање на простору котлине је било значајно у другој 
половини XX века. Такође, представљене су и најважније структуре становништва, 
како биолошке, тако и социо - економске. На основу полне и старосне структуре 
одређујемо стадијум демографске старости овог краја. У задњем делу рада обрађене су 
теме везане за националну припадност,  где је акценат стављен на најбројније групе 
становништва које учествују у укупном становништву, затим домаћинства и насеља. 
 
 У раду су највише коришћени подаци преузети из пописа Републичког завода за 
статистику. 
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1. ГЕОГРАФСКИ ПОЛОЖАЈ, ГРАНИЦЕ И ВЕЛИЧИНА  
 
 
 Територија Врањске котлине смештена је у близини српско - македонске 
границе на југу, српско - бугарске границе на истоку, границе са аутономном покрајном 
Косовом и Метохијом на западу и Грделичке клисуре на северу, преко које је повезана 
са осталим деловима Србије. 
 
 Границе Врањске котлине су добро изражене и јасне на свим странама. Врањска 
котлина је изразита географска целина и донекле различита од суседних крајева по 
физичко - географским и друштвено - географским особинама. 
 
 Северозападну границу Врањске котлине чине планина Карпина, Крстоловица, 
Облик и Кукавица. Ове планине чине развође између Јужне Мораве са једне стране и 
Ветернице с друге стране. 
  
 Североисточна граница је јасно изражена и почиње на врху Кула, висином 1624 
метара надморске висине, а одатле граница води масивом Чемерника и Острозуба. 
Југоисточна граница води гребеном Мотине, која чини развође између  Јужне Мораве и 
Пчиње, притоке Вардара. Идући према североистоку поменута граница води гребенима 
планина Бесне Кобиле и Варденика. Ове планине чине развође између Јужне Мораве и 
Струме. 
 
 Док је Врањска котлина јасно изражена према северозападу, североистоку, 
југоистоку, она је према југозападу знатно отворена и њу чине углавном нижи масиви 
Рујена и Самољице. У овим масивима усекла се плитка сутеска Моравице. 
(Трифуновски Ј. 1962.) 
 
 Око Врањске котлине, иза ових граница леже области: Горња Пчиња, 
Босилеградско Крајиште и Власина на истоку и југоистоку; на западној и 
северозападној страни су Биначка Морава са Изморником, Новобрдска река и 
Пољаница; североисточно је Грделичка клисура; југозападно од Врањске котлине лежи 
Прешевска Моравица са Скопском Црном Гором. 
 
 Географски положај Врањске котлине је повољан. И поред тога што је ова 
област планинска, она није изолована већ је дугим клисурама и ниским превојима 
повезана са суседним деловима, као и удаљеним географским областима. 
 
 Кроз Врањску котлину воде пруга и ауто-пут тзв. коридори који су од изузетног 
значаја за нашу земљу. То су међународни пут Е-75 или другачије коридор X. Коридор 
X који у свом основном правцу од Салцбурга до Солуна повезује неколико држава 
(Аустрију, Словенију, Хрватску, Мађарску, Србију, Бугарску и Грчку). Састоји се из 
четири крака и има укупну дужину путне саобаћајнице 2360 km, а од тога 800 km у 
Србији. Крак који пролази кроз нашу земљу води од Хоргоша преко Новог Сада, 
Београда, па долином Велике Мораве до Ниша, где се рачва у два крака: један крак иде 
долином Нишаве према Бугарској, а други наставља долином Јужне Мораве, пролази 
кроз Врањску котлину и наставља према Македонији и даље до Солуна у Грчкој. На 
основу свега наведеног можемо рећи да Врањска котлина има изузетно повољан 
саобраћајни положај. Од Врања, Београд је удаљен 347 km, Скопље 97 km. 
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 Врањска котлина је у прошлости била на раскрсници путева што указује да су 
Јужноморавском удолином пролазили римски путеви Via militaris I Via egnacio.  Тај 
изузетан транзитни положај задржан је и данас, јер кроз њу води пруга и ауто-пут од 
изузетног међународног значаја. Сем тога она се налази на тромеђи између АП КиМ, 
Бугарске и Македоније. Најближи аеродроми Врању су међународни аеродром у Нишу 
(116 km) и аеродром у Скопљу. (Просторни план, 2011.) 
 
 Врањска котлина спада у ред већих котлина у Србији са укупном површином од 
1200 km2. 
 

Слика 1: Положај општине Врање на карти Србије 
 

 
Извор: www.vranje.rs 
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2. ФИЗИЧКО ГЕОГРАФСКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ 
 
 

2.1. ГЕОЛОШКИ САСТАВ 
 
  

Геолошки састав Врањске котлине је веома разноврстан. У њој се јављају старе 
стене, кристаласти шкриљци у којима су утиснуте магматске стене, које чине обод и 
основу терцијарних седимената. Преко кристаластих шкриљаца и магматских стена 
наталожени су седимети терцијара и квартара. 
 
 Кристаласти шкриљци, претежно гнајсеви и микашисти, су распрострањени 
свуда по котлинском ободу и заузимају највеће простраство у котлини. Од њих се 
састоје већи делови масива Мотине, Бесне Кобиле, Варденика, Облика и Кукавице. 
Само на појединим местима шкриљци показују јасну слојевитост и пад, док су на 
појединим деловима покривени глином. 
 
 Главна одлика кристаластих шкриљаца је да су они јако убрани са честим 
променама у паду и правцу на малим растојањима. На површини су кристаласти 
шкриљци јако трошни и склони распадању. 
 
 Еруптивних стена имамо на ободу Врањске котлине. Највише су заступљени : 
гранити, андезити, дацити, диорити, риолити итд. Они су заступљени на највишим 
планинским врховима, док су магматске стене избиле као интрузије кроз серију 
кристаластих шкриљаца.  
 
 Планински врхови Облик и Грот имају извесне црте кратера и састоје се од 
риолита и риолитских туфова. Они се налазе на северозападном котлинском оквиру, 
према суседној области Пољаници. Еруптивних стена имамо и на југоисточном 
котлинском оквиру и то на купастим деловима планина Бесне Кобиле и Варденика. 
Они су резултат неогених лавичних излива и ерупција. Све ово указује да је Врањска 
котлина имала бурну тектонску активност.  
 

Слика 2: Палеовулканске купе Облик и Грот изнад Врања 

 
Извор: www.vranje.rs 

 
 На површини, изнад чврсте геолошке грађе, налазимо младе растресите наслаге. 
То су неогени језерски седименти. Налазимо их у виду мањих или већих покривача у 
нижим деловима Врањске котлине. То су пескови, лапорци и глине. У најнижим 
деловима котлине раширени су алувијални наноси разне дебљине и састава.  
(Трифуновски Ј. 1962.) 
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2.2. РЕЉЕФ 
 
 
 Рељеф Врањске котлине није јединствен. Главне елементарне морфолошке 
целине које можемо издвојити су: котлински оквир, језерска зараван и алувијална раван 
Јужне Мораве. Оне су међусобно различите по висини и особинама. На котлинском 
ободу има вулканских, флувио - денудационих и ерозивно - абразионих елемената 
рељефа. Језерска зараван представља зону акумулативних облика језерског рељефа 
рашчлањену плитким долинама, а у алувијалној равни Јужне Мораве заступљени су 
само флувио - акумулативни елементи рељефа. 
 

Слика 3: Шематски приказ рељефа Врањске котлине 
 

 
Извор: Врањска котлина – Антропогеографска истраживања, Јован Трифуновски, 

Скопље 1962, Страна 15 

 
 

2.2.1. Рељеф котлинског оквира 
 
 
 Околне планине Врањске котлине чине поменути оквир. То су планине: Мотина, 
Бесна Кобила и Варденик на југоистоку, затим планине Каприна, Крстоловица, Облик и 
Кукавица на северозападу.  

Један део котлинског  оквира изграђују магматске стене и као последицу 
вулканске активности имамо купаста узвишења на Облику, Кукавици, Бесној Кобили, 
Варденику. Узвишења дају карактеристичну црту рељефу. Међу купама доминирају 
Облик и Грот, а познате купе на Бесној Кобили и Варденику су: Вуље коло, Грамада, 
Јела, Гарваниште.  

 
У рељефу котлинског оквира посебно се истичу две површи. Прва, виша површ, 

јавља се у изворишним деловима десних притока Јужне Мораве: Врле, Јелашничке, 
Корбевачке реке. Површ се налази на висини од 1200 метара и површ је испресецана 
поменутим рекама и њиховим притокама. Неки делови ових површи су: Рамниште, 
Пашине ливаде, Голема, Гарина, Попове Кошаре итд.  

 
 
 



 9

Друга, нижа површ,  има висину око 1000 метара надморске висине. Добро је 
развијена на гребенима планина Облик и Кукавица око села Островице, Равне реке, 
Репинца, затим на Варденику око Горњег Романовца. Ови делови површи су јако 
рашчлањени и представљају интересантан облик рељефа. 

 
Оквир Врањске котлине одликује се и абразионим терасама које су на појединим 

местима добро изражене. Најнижа, прва тераса изражена је у близини Врања и налази 
се на висини од 550 m. Ова тераса запажа се и на Кумаревској чуки, десно од Јужне 
Мораве.  Изнад ове ниже абразионе терасе јавља се друга виша са висином од 600 до 
620 m надморске висине. Нарочито је изражена код села Белиновца и на њој је 
изграђена сеоска црква. Такође, трагове ове терасе запажају се и код села Топлаца 
десно од Јужне Мораве у близини Врањске Бање. Трећа тераса има висину од 690 m и 
највише је изражена код села Мечковца северно од Врања, као и код села Топлаца. 
Четврта тераса има висину од 720 до 750 метара и најбоље се види око села 
Пљачковице, а нарочито на падини Мотине око села Лепчињца, Копањана, Ћурковице, 
Малог Буштрања итд. 

 
Највиши језерски ниво у Врањској котлини је висок око 800 m. Он је изражен на 

широкој заравни планина Облика и Кукавице и то око села Јовца, Куноца итд. Са ове 
терасе дижу се поједини хумови. 

 
 

2.2.2. Рељеф језерске заравни 
 
 
 У Врањској котлини развијена је прилично пространа зараван створена 
акумулацијом по дну некадашњег неогеног језера. Зараван се састоји из два дела: 
северозападног и југоисточног, а између њих се налази алувијална раван Јужне Мораве.  
 
 Границе језерске равни јасне су према суседним морфолошким целинама, 
алувијалној равни и котлинском оквиру. Према алувијалној равни заравни се спуштају 
одсеком који је јасно изражен. Код села Ранутовца, Давидовца, Ћуковца, Златокопа 
одсек је висок 10, 30 до 50 m, док код Доњег Нерадовца, Бреснице је релатвно мале 
висине од 5 до 10 метара. 
 
 Језерска зараван, иако доста уравњена, није једноставна. После повлачења 
језера, силазећи са вишег котлинског оквира, многобројни потоци и реке усекле су 
плитке долине и рашчланиле ову зону. Долине су упражњене према Јужној Морави. 
Између долина су дугачке косе са благим падинама. 
 
 Језерска зараван или побрђе најшира је у средишњем и југозападном делу 
котлине: око Врања, Бујановца и код села Александровца и ту ширина износи 2 до 3 
km. У североистоном делу је зараван сужена и уништена. 
 
 Косе, које чине ову језерску зараван су многобројне и најистакнутије су: Бресје, 
Дапчевац, Бели Шанац, Александровачки Рид, а између коса пружају се долине: Суви 
Дол, Шамин Дол, Ратајски Дол, Чивлак. Те долине изградиле су речице које се уливају 
у Јужну Мораву. (Трифуновски Ј. 1962.) 
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2.2.3. Рељеф равни Јужне Мораве 
 
 
 Алувијална раван Јужне Мораве је трећа морфолошка целина у Врањској 
котлини. Простире се средишњим, најнижим делом око тока Јужне Мораве од њеног 
изласка из Кончуљске клисуре на југозападу, па све до Грделичке клисуре на 
североистоку.  
 По дужини алувијална раван има око 45 km, док ширина равни није свуда 
једнака. Између села Турије и Левосоја ширина износи 2,5 km, између села Доњег 
Нерадовца и Купининца 2 km, између Мазараћа и Корбевца 1 km, између села Прибоја 
и Превалца 500 m. Према томе облик равни Јужне Мораве карактерише се 
проширењима и теснацима. Раван је највећа тамо где Јужна Морава прави окуке и где 
утичу веће притоке. То је карактеристично код ушћа Трновачке, Кленичке и Вртогошке 
реке. 
 
 Алувијална раван Јужне Мораве је ниско земљиште са просечном надморском 
висином од око 365 m. Надморска висина опада у правцу отицања Јужне Мораве. Код 
Бујановца износи 398 m, код села Ћуковца је 374 m, код Владичиног Хана 328 m. Пад 
алувијалне равни на дужини од 40 km износи 70 m. 
 
 Алувијална раван је најмлађа творевина Јужне Мораве. Корито је река усекла у 
језерској заравни која је мање отпорна, па је река могла да проширује своје корито, 
мандрира. По површини алувијална раван је неравна, испресецана речним токовима и 
обалским гредицама. Као део алувијалних равни Мораве имамо појаву уских тераса у 
виду подово усечених у језерским наслагама. Једна таква тераса налази се код села 
Златокоп код Врања. (Трифуновски Ј. 1962.) 
 
 
 
 

2.3. КЛИМА 
 
 
 
 Врањска котлина са долином Јужне Мораве представља део моравско - 
вардарске удолине, која у меридијанском правцу пресеца Балканско полуострво. Та 
издуженост у меридијанском правцу и отвореност према северу и југу омогућава 
продор ваздушних маса са југа и севера. Смештена је у јужном делу умерене климатске 
зоне. Са јужног правца продиру егејски утицаји долином Вардара, Кумановско - 
прешевске повије и долином Пчиње. Уз то њена вертикална разуђеност у великој мери 
утиче на климатске карактеристике. С тога у овој котлини издвајају се два климатска 
типа: умерено - континентална клима у најнижим деловима, у долини Јужне Мораве, 
која се формира прожимањем континенталних и модификованих егејских климатских 
утицаја  са севера и југа и планинских утицаја са околних планина које уоквирују 
котлину, и планинска клима у највишим деловима планина. 
 
 Температура ваздуха – У Врању на 480 m надморске висине средња јануарска 
температура износи 0,4 °С, док средња јулска темепература износи 22,5 °С. 
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Табела 1: Температура ваздуха (средња месечна и годишња у °С) у Врању за период од 
2003. до 2013. године 

 
Год. 

 

 
Jан. 

 
Феб. 

 
Мар. 

 
Апр. 

 
Мај 

 
Јун 

 
Јул 

 
Авг. 

 
Сеп. 

 
Окт. 

 
Нов. 

 
Дец. 

Ср. 
год. 

вред. 
2003. 1,1 -2,2 5,2 9,7 19,1 22,0 22,4 24,0 15,6 10,8 7,9 1,3 11,5 
2004. -1,2 2,4 6,6 12,3 13,8 19,1 21,4 20,3 16,2 13,4 5,4 2,5 11,0 
2005. 0,4 -1,1 5,1 10,9 16,4 18,4 21,7 19,8 16,9 11,4 5,0 2,3 10,7 
2006. -1,7 0,4 5,7 11,9 16,0 18,8 21,1 20,6 17,2 12,7 5,3 1,4 10,8 
2007. 4,0 5,7 8,5 12,5 17,1 21,8 24,8 23,6 15,4 11,5 3,3 -0,2 12,4 
2008. 1,1 4,1 7,8 12,2 16,6 20,5 21,4 23,2 15,7 12,9 7,8 4,0 12,3 
2009. 0,2 1,9 5,9 12,9 16,9 19,6 21,9 22,1 17,6 11,2 8,0 3,7 11,9 
2010. 1,6 3,5 6,9 12,2 16,1 19,7 21,8 23,1 16,7 9,8 10,5 2,1 12,0 
2011. -0,2 1,0 6,5 11,3 15,3 19,8 22,3 23,1 20,5 97 3,6 1,9 11,3 
2012. -1,5 -3,7 7,1 12,2 15,5 22,4 25,4 24,3 19,8 14,2 8,9 0,0 12,1 
2013. 1,9 4,5 6,4 13,3 17,4 19,5 21,8 23,9 16,9 12,8 8,5 1,1 12,4 
Ср. 

вред. 
0,4 1,5 6,5 11,9 16,3 20,1 22,3 22,5 17,1 11,8 6,7 1,8 11,6 

Извор: http://www.hidmet.gov.rs 

 
 Између котлинског дна и околних великих планинских масива, које га ограђују, 
постоје температурне разлике. Највиши врхови околних планина имају знатно ниже 
температуре, нарочито зими, а разлике се огледају и у летњем периоду. Температура 
није иста у свим деловима котлине. На североисточним планинама котлине 
температуре су ниже него у југоисточним планинама. То је због тога што су 
југоисточне падине осунчаније у току године. Летњу температуру на Варденику и 
Кукавици ублажава шумски покривач. 
 
 На котлинском оквиру, који је рашчлањен дубоким долинама, имамо појаву 
температурне инверзије. Настаје тако што се хладан ваздух у дубоким долинама спусти 
са околних планина, а топлији ваздух се диже горе, тако да планински врхови имају 
вишу температуру од долинских делова. Ова појава јавља се у долини Врле, Бањштице 
и Вртогошке реке. Насупрот томе у летњем периоду долинско тло се јаче загреје и 
ваздух постане топлији. 
 

Ветрови - Ветрови представљају значајан елеменат климе и имају важну улогу. 
У Врању, највише имамо појаву западних ветрова, који просечно дувају 400 h; затим 
источни ветрови 280 h; јужни и северни ветрови. Западни ветрови доносе густе, ниске, 
сиве облаке из којих  понекад пада и обилна киша, док су источни ветрови суви и 
јављају се током целе године. Јужни ветрови доминирају током пролећа и то су топли 
ветрови који утичу на повећање температуре и топљење снега. Северни ветрови дувају 
у хладном делу године, зима и јесен, доносећи ведро и суво време. Ветрови имају 
посебна имена у народу. Шуме умањују утицаје ветра. 
 

Падавине - североистони и југоисточни планински делови Врањске котлине 
добијају око 800 - 1200 mm падавина годишње, подножја планина од 600 - 800 mm, док 
најнижи делови 500 - 600 mm. 
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Табела 2: Падавине (средње месечне и годишње количине падавина у mm) у 
Врању за период од 2003. до 2013. године 

 
Год. 

 

 
Јан. 

 
Феб. 

 
Мар. 

 
Апр. 

 
Мај 

 
Јун 

 
Јул 

 
Авг. 

 
Сеп. 

 
Окт. 

 
Нов. 

 
Дец. 

Ср. 
год. 

вред. 
2003. 109,8 20,0 3,1 21,5 41,9 56,0 28,6 29,5 25,0 138 21,1 43,0 540,1 
2004. 40,3 44,3 66,4 47,7 42,6 88,2 89,8 99,9 52,1 39,7 102 43,7 757,3 
2005. 46,4 36,3 24,0 33,9 39,1 56,1 28,6 146 42,8 46,1 41,4 75,1 616,4 
2006. 26,0 39,3 61,9 44,4 44,1 147 18,7 70,9 30,7 49,4 30,9 27,8 591,2 
2007. 45,9 42,0 47,3 10,9 103 37,3 2,3 29,0 52,7 98,1 91,0 35,4 596,1 
2008. 18,0 1,5 67,2 47,2 57,9 37,4 70,1 31,8 111 23,5 33,8 93,4 593,3 
2009. 66,7 29,9 37,5 50,8 58,0 111 21,5 37,1 24,3 96,5 131 60,6 725,7 
2010. 32,9 16,2 61,9 92,9 71,5 67,5 17,8 16,2 39,3 122 138 95,8 822,5 
2011. 20,8 17,9 20,4 11,9 22,6 17,8 72,1 9,3 41,2 46,1 1,3 53,5 335,3 
2012. 85,7 54,3 13,2 60,6 115, 23,4 30,3 1,6 41,4 47,9 10,6 64,7 548,6 
2013. 52,9 10,7 59,3 34,9 97,7 41,8 44,5 3,9 38,2 41,4 65,0 18,0 605,1 
Ср. 

вред. 
49,8 42,6 42,0 41,5 63,0 62,2 38,8 43,2 45,3 68,1 60,7 55,5 616,9 

Извор: http://www.hidmet.gov.rs 

 
 Магла и сумаглица се јављају мање или више током године. Магла се већином 
јавља у нижим пределима, а такође је присутна и у вишим пределима. Највећу 
учесталост има у децембру, а најмању у септембру, јулу и априлу. Највећа је учесталост 
зими, најмања у лето и пролеће. 
 
 Инсолација - представља број сунчаних сати. Најсушнији месец је јули, а 
најмање сунчан је децембар. Сума годишњих температура је око 3350 °С што је 
довољно за загревање суптропских и медитеранских култура: дуван, смоква, лимун, 
бадем, кестен итд. 
 
 

 
2.4. ХИДРОГРАФИЈА 

 
 
 
 Највећи ток у Врањској котлини је Јужна Морава. Настаје спајањем Биначке 
Мораве и Прешевске Моравице код Бујановца. Одатле имамо реку под називом Јужна 
Морава, па све до Сталаћа где се спаја са Западном Моравом и чини Велику Мораву. 
Од свог уласка у Врањску котлину, па до изласка код Владичиног Хана  на 
североистоку, Јужна Морава дугачка је 40 km. Улазна тачка је на надморској висини од 
407 m, а излазна на 328 m. Укупан пад воде износи 79 m или приближно 2 метра на 
један километар. Последица овако малог пада је стварање меандра, мртваја и обалских 
брежуљака.  
 
 Значајна карактеристика Јужне Мораве представља извесна асиметрија слива 
њеног тока која потиче од особине рељефа. Јужна Морава прима већи број притока са 
десне стране. Са десне стране Јужне Мораве дижу се високе планине на којима се 
излучују веће количине падавина. Десне притоке Јужне Мораве су: Кленичка, 
Преображењска, Требешињска, Тибушка, Бањска, Корбевачка, Јелашничка река и Врла. 
Леве притоке су: Трновачка, Моштаничка, Лепеничка и Калиманска. 
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 Биначка Морава настаје у Скопској Црној Гори, од Кључевске реке која се код 
села Клокота спаја са Слатинском реком. Њен изворишни део дугачак је око 30 km и 
усечен у кретацејском флишу, шкриљцима и еруптивитима. Слив Биначке Мораве 
обухвата 1715 km2. Њена највећа притока је Крива река. Код Бујановца се спаја са 
Прешевском Моравицом и чине Јужну Мораву. 
 
 Највећа притока Јужне Мораве у Врањској котлини је река Врла. Она долази са 
Варденика. Најпре протиче дугачком клисуром, затим улази у Сурдуличко поље где 
прима Романовску и Масуричку реку. Затим се пробија кроз Прекодолску клисурицу и 
улива се у Јужну Мораву код Владичиног Хана. 
 
 Врањска река формира се од Мале Реке и Девотинског потока који се састају код 
Марковог калета. Река је позната по удубљењима у свом кориту који подсећају на 
казане (Казанђол), а такође имамо и џиновске лонце.  
 
 Бањштица почиње на висоравнима Бесне Кобиле и Патарице. Корито реке је 
регулисано код Врањске Бање због топле воде. У доњем току реке некада су била 
бројна топила за конопља. 
 
 Корбевачка река почиње на огранцима Бесне Кобиле. Река је бујичног карактера 
и изазвала је стравичну железничку несрећу. 
 
 Знатне годишње количине падавина повољне су за појаву издани. У Србији има 
мало таквих крајева богатих водом као што је Врањска котлина. На деловима 
котлинског оквира издан је свуда раширена и релативно плитка. На високим планинама 
Варденику и Бесној Кобили и Кукавици има неколико јаких извора. Она се дуго 
натапају из снежних сметова, због тога су веома хладни. Истичу се ниском 
температуром и неки од њих су: Хајдучки кладенац у Кривој Феји, Ливада у Горњем 
Романовцу, Лескова вода у Кукавици, Корито у Горњем Јабукову. (Трифуновски Ј. 
1962.) 
 

У Врањској котлини истичу се термоминерални извори Врањске и Бујановачке 
бање. Врањска Бања има више извора термоминералне воде. На површини се 
манифестују у виду топлих извора са просечном температуром од 88 степени чија 
издашност износи 81 l/s. Дубинским истраживањем утврђено је да постоје водени 
хоризонти са различитом температуром хидротермалне воде. У једној бушотини на 
дубини од 20 метара температура воде износи 95 степени, а на дубини од 2000 метара 
чак 120 степени. (Просторни план, 2011). Бујановачка бања има термоминералну воду 
која је алкално - сулфадног састава, слична води из познате чешке бање Карлове Вари. 
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Слика 4: Панорама Јовачког језера 
 

 
 

Извор: http://www.vladicinhan.org.rs 

 
Језера која се истичу су: Александровачко вештачко језеро у близини Врања, 

Јовачко језеро које је настало урвањем земљишта. Јовачка језера чине скупину од шест 
урвинских језера која су настала на некадашњем Јовачком клизишту. У ноћи између 17. 
и 18. фебруара 1977. године са околних палеовулканских купа Облик и Грот, падина 
Кукавице, кренула је клизна маса од 150 милиона m3. У оквиру клизне масе настала су 
језера Жилевје, Русимово, Црквено, Мало, Живково језеро. Велико Јовачко језеро 
настало је преграђивањем Јовачке реке клизном масом. Јовачка језера су редак генетски 
тип језера и уврштена су на списак Инвентара геонаслеђа Србије из 2005. године. 

 
 

2.5. ПЕДОЛОШКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ 
 
 
Педолошки покривач Врањске котлине представљен је смоницама, гајњачама, 

подзолима и падаподзолима у котлини и рецентним речним наносима поред река. 
Алувијална земљишта настају таложењем речног наноса: песка, шљунка и муља. 
Представља јако плодно земљиште, које  се због своје песковите структуре лако 
обрађује и знатнеје је плодности. Повољност његовог коришћења представља плитка 
издан која се налази у зони његовог простирања. Периодичне поплаве обогаћују га 
неорганским и органским материјама. Највећа распрострањеност је око тока Јужне 
Мораве и појединих њених притока. 

 
Гајњаче су земљиште црвенкасте, смеђе или руменкасте боје и зависи од 

примеса гвожђа , алуминијума и других материја које се налазе у њему. Плодност је 
мала због мале количине хумуса која се налази у њему. Највећа заступљеност је у 
атарима села Павловац, Нерадовац, Вртогош, Моштанице и приградским насељима 
Врања. 

 
Смонице су збијена земљишта црне боје којa су глиновита. Спадају у плодна 

земљишта јер имају знатне количине хранљивих материја. Неповољност је што у 
летњем периоду змљишта јако испуцају па су тешка за обраду. Најбоље се обрађују 
када су влажна. Највише смоница има близу Врања, у атару села Доњег Вртогоша, 
Нерадовца и Купининца. 

 



 15

Подзоли се јављају на стрмим планинским падинама, на местима где је 
испирање тла велико. На местима где је мање пдавина, мањи нагиб и мање испирање 
јављају се варијатети земљишта са мање или више хумуса. Подзоласта земљишта се 
разликују по боји, садржају хумуса и плодности. Природна вегетација подзола су шуме 
и највећа распрострањеност је на падинама Бесне Кобиле, Варденика, Мотине, 
Крстоловице, Облика идр. 

 
У Врањској котлини јављају се и скелетна земљишта. Састоје се од стена која се 

налазе у фази распадања и јављају се одмах изнад речних корита. Највише се јављају на 
појединим местима у југоисточном и северозападном делу котлине. Највише на 
падинама Каприне и већином спадају у необрадиве површине. 

 
Ако погледамо квалитет земљишта за пољопривредну производњу, најпогоднија 

су алувијална земљишта у равни Јужне Мораве и на њима успевају разноврске културе.  
Затим долазе подзоли, смонице и гањаче као мање плодна земљишта, а најнепогоднија 
су скелетна земљишта за пољопривредну производњу. 

 
 

 
2.6. БИЉНИ И ЖИВОТИЊСКИ СВЕТ 

 
 
 
У Врањској котлини постоје повољни природни услови за развој биљног света. 

Због тога је структура вегетационих површина разноврсна: састоји се од шума, 
пашњака, ливада, ниског растиња итд., али се у погледу биљног покривача јављју 
извесне разлике као последица животних услова. Целу област Врањске котлине 
можемо поделити на три појаса: појас алувијалне равни Јужне Мораве, појас језерске 
равни и појас котлинског оквира. 

 
У алувијалној равни Јужне Мораве јавља се разноврстан биљни свет. Обале 

јужне Мораве су обрасле врбама, јовама, тополама, а делови који су периодично 
плављени обрасли су ливадама и барском вегетацијом. 

 
С порастом надморске висине долази и до промена биљног покривача. Терени 

језерске заравни су сувљи од алувијалне равни па је ова област прекривена културама 
које су прилагођене сушнијем тлу: жито, дуван, винова лоза. На појединим деловима 
која се налазе ближе алувијалној равни, на долинским странам узгаја се кукуруз, поврће 
и конопље. Осојни делови прекривени су травом. 

 
Састав земљишта и клима која влада на котлинском оквиру погодује шумама. На 

планинама доминирају шуме које се издвајају у два појаса: нижи појас, за који је 
карактеристичан храст и виши за који је карактеристична буква. Постоје и изузетци где 
храст залази у планинске стране, а негде се буква спушта ниско у долине. Појас 
храстове шуме простире се од 500 метара надморске висине па све до 1000 - 1200 
метара надморске висине. 
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Падине планина Врањске котлине имају повољне услове за развој букових шума. 
Горња граница простирања букових шума допире до 1700 метара надморске висине. 
Буква је много боље очувана од храстових шума зато што је удаљенија од насеља. 
Највећи комплекси букове шуме заступљени су на Бесној Кобили, Варденику и 
Кукавици.  

 
Највиши делови планина прекривени су травном вегетацијом. Таквих површина 

највише има у сливу Врле на Варденику, затим у сливу Бањске, Корбевачке реке и на 
Бесној Кобили. На Мотини, Каприни, Крстоловици и Кукавици површине под травом 
су веома мале.  

 
Природна фауна Врањске котлине је разнолика. На вишим планинама чести су 

представници ситне дивљачи: лисица, јазавац, зец, дивља мачка и веверица. У шумама 
околних планина има и вукова. Многобројне птице певачице су овде заступљене (шева, 
ласта и славуј) као и грабљивице (орао, сова, гавран, сврака). Затупљен је и велики број 
гмизаваца. 

 
Утицај човека на приироду је овде велики и одражава се негативно како по 

биљни тако и по животињски свет. Велико је крчење шума за потребе индустрије, 
огрева и добијања обрадивих површина. Држава је сечу регулисала законом. Велико 
крчење шума и стварање пашњака утицало је на услове природне фауне. Услед тога 
неке врсте у новије време су сасвим исчезле, а код неких се број знатно смањио. 
(Трифуновски Ј. 1962) 
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3. НАЈСТАРИЈИ ТРАГОВИ НАСЕЉЕНОСТИ 
 

 
Врањска котлина је од давнина насељена. У многим насељима налазимо трагове 

најстаријег доба. Постоје трагови из праисторијског периода, из времена Римљана, 
Грка, Словена, Турака и каснијих периода. 

 
У праисторијском периоду Врањска котлина је била густо насељена јер су 

постојали добри услови за живот на овом простору. Трагове овог периода налазимо у 
виду остатака грнчарије, оружја, алатки и других археолошких предмета. Нека од 
налазишта која датирају из неолита, бронзаног и старијег каменог доба су: Павловац 
(Гумниште и Чукар), Грамађа, Јелашница, Ранутовац, Буљесовце, Стари Глог. У 
праисторијском периоду Врањску котлину насељавали су Дарданци. Они су некада 
насељавали простор од Велса у Македонији на југу па све до Књажевца на северу. 

 
На почетку нове ере Врањска котлина и околни крајеви припадају под римску 

власт и котлина је у то време била јако насељена. Дуж римсикх путева, који су овде 
пролазили, постојале су насеобине од који и данас постоје неки трагови: дуж пута крај 
Јужне Мораве, затим у долини Врле, Бањске реке итд. У селу Јелашница постоје 
остатци римске гробнице озидане од опеке. 
 

У средњем веку почиње надирање Словена на Балкан. Врањска котлина је била 
насељена Србима и била је под византијском управом. Све до Х века била је под 
Византијом,  па је на кратко била под бугарском влашћу за време владавине цара 
Симеона и Самуила. Након распада Бугарског царства, Византија је повратила своју 
ранију превласт.  

 
Прво продирање Рашке државе било је под жупаном Вуканом. Крајем 1189. 

године Врањска котлина спадала је у крајеве Немањине државе. Од доба краља 
Милутина спадала је у унутрашње делове српске државе и тако је остала све до продора 
Турака. У средњем веку на овом простору одржавао се рад на експлоатацији руда. 
Места где се топила руда звала су се самокови. До данас су се задржали називи 
Самоков код Сурдулице, Доњег Романовца. Поред Срба у Врањској котлини у средњем 
веку било је и нешто Влаха који су се постепено изједначавали са Србима.  
 

Средином ХV века почињу постeпени турски упади и пустошења овог краја, па 
и касније ова област потпада под османлијску власт. Са успостављањем турске управе 
почиње исламизација овог простора. Поред Срба, Врањска котлина бива насељена 
Арбанасима, који су дошли као хришћански католици, а касније прихватили ислам. У 
том периоду почиње исељавање српског становништва, а масовно исељавање почиње 
након аустријско - турског рата 1689. године када српско становништво учествује у 
рату против Турске. 

 Исељавањем су била захваћена читава села која су скоро остала без становника. 
Од Турака је Врањска котлина ослобођена у јануару 1878. године. За време I и II 
светског рата страдало је велики број становника. Ова област је била изложена честим 
иживљавањима од стране бугарских окупатора. Бугари су палили куће заједно са 
људима, привредне зграде, убијали и малтретирали мушкарце, отимали стоку итд. 
(Трифуновски Ј. 1962.) 
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4. БРОЈ СТАНОВНИКА И ТЕРИТОРИЈАЛНИ РАЗМЕШТАЈ  
СТАНОВНИШТВА 

 
 
  Број становника представља скуп људи који живи и ради на једном одређеном 
простору и који се током времена мења у квантитативном смислу. Промена броја 
становника се означава као укупно кретање становништва. (А. Wertheimer- Балетић, 
1982.) 
 
 Промене у укупном броју становника неког подручја се одвијају како под 
утицајем природног (наталитета и морталитета), тако и механичког кретања 
(миграције) становништва. 
 
 Утврђивање укупног броја стновника који насељавају одређену територију 
представља основни циљ пописа становништва. Кретање укупног броја становника 
Општине Врање се може анализирати на основу 8 пописа који су спроведени на овој 
територији након Другог светског рата (1948, 1953, 1961, 1971, 1981, 1991, 2002, 2011. 
године). 
 

Табела 3: Кретање броја становника на територији Републике Србије, Пчињског 
округа и општине Врање у периоду од 1948. до 2011. године 

Година 1948 1953 1961 1971 1981 1991 2002 2011 
Република 

Србија 
6527583 6978119 7641962 8446726 9313686 7822795 7498001 7186862 

Пчињски 
округ 

209232 220910 222520 230373 238753 243529 227690 159081 

Општина 
Врање 

59504 62659 65367 72208 82527 86518 87288 83524 

Градска 
насеља 

13360 15827 20734 32701 49098 57597 60934 60485 

Сеоска 
насеља 

46144 46832 44633 39507 33429 28921 26354 23039 

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

 
На основу података приказаних у табели 1, добијених на извршеним пописима, 

1948. године у општини Врање је живело 59.504 становника. Од тог периода може се 
приметити континуирани пораст боја становника  на територији општине Врање, све до 
2002. године.  

Међутим, од 2002. године долази до благог пада становништва на читавој 
територији општине Врање. У целом посматраном периоду имамо пораст броја градске 
популације све до 2002. године, а након тога благи пад. Сеоска популација бележи 
континуирани пад све од 1953. до 2011. године. По попису из 2011. године градска 
популација чинила је 72,4 % од укупног броја становника, а остатак 27,6 % је била 
сеоска популација. 
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Табела 4: Пораст/пад укупног становништва у периоду од 1948. до 2011. године 
у општини Врање 

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

Општина 
Врање 

3155 3708 5841 10319 3991 770 -3764 24020 

Градска 
насеља 

2467 4907 11967 16397 8499 3337 -449 47125 

Сеоска 
насеља 

688 -2199 -5126 -6078 -4508 -2567 -3315 -23039 

Извор: Израчунато на основу табеле 3 

 
График 1: Промена броја становника у општини Врање у другој половини XX  и на 

почетку XXI века 

 
Извор: Израчунато на основу табеле 3 

 
 Популација општине Врање свој максимум од 87.288 становника достигла је 
2002. године. Накод тога почиње негативан демографски развој. У целокупном 
послератном периоду до 2011. године забележен је пораст од 24.020 становника. До 
1971. године имамо благи пораст броја становника, а у периоду од 1971. до 1981. 
године забележен је највећи пораст. Пад броја становника имамо у периоду од 2002. до 
2011. године за 3.764 становника. 

 
График 2: Приказ кретања броја становника у сеоским насељима општине Врање 
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Извор: Израчунато на основу табеле 3 
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 Ако посматрамо кретање броја становника у сеоским насељима општине Врање 
на основу графика 2 видимо да је сеоска популација бележила раст све до 1953. године, 
а након тога имамо константан пад. Најмањи удео сеоске популације, у укупној 
популацији забележен је 2011. године и чинио је 27,6 %. 
 
Табела 5: Просечни годишњи пораст/пад укупног становништва у периоду од 1948. дo 

2011. године 

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

Општина 
Врање 

631 463 584 1032 399 70 -418 381 

Градска 
насеља 

493 613 1197 1640 850 303 -41 748 

Сеоска 
насеља 

138 -275 -513 -608 -451 -233 -368 -365 

Извор: Израчунато на основу табеле 3 

 
 Највећи просечни годишњи пад становништва у општини Врање забележен је у 
периоду од 2002. до 2011. године (-418). У истом међупописном периоду забележен је и 
највећи просечни пад у градским насељима, док је у сеоским насељима просечни пад 
био највећи између пописа 1971. и 1981. године и износио је -608. 
 

Табела 6: Индекс кретања становништва општине Врање у периоду 
од 1948. године до 2011. године 

Година 
Индекс промене 

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

Општина 
Врање 

105,3 106 108,9 114,3 104,8 100 95,7 140,3 

Градска 
насеља 

118,4 131,0 157,7 150,1 117,3 105,7 99,2 452,7 

Сеоска 
насеља 

101,4 95,3 88,5 84,6 86,5 91,1 87,4 49,9 

Извор: Израчунато на основу табеле 3 

 
Размештај становништва приказује степен концентрације и дисперзије 

становништва на одређеном простору. Као основни показатељ интензитета 
насељености користи се густина насељености, која представља количник између броја 
становника и површине територије на којој то становништво живи. (Голубовић, 
Кицошев, 2004.) 

 
Општина Врање захвата површину од 860 km2 и на тој површини по попису из 

2011. године живело је 83.524 становника. Просечна густина насељености је износила 
97 ст/ km2 и то сврстава општину Врање у слабо насељене општине у Србији. То је већа 
насељеност у односу са општом густином насељености Републике Србије, која износи 
81,3 ст/ km2 . Ово се односи и на Врањску котлину у целини, где је опадајућа густина 
насељености условљена општим падом броја становника.                             
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Табела 7: Кретање опште густине насељености (ст/ km2) у општини Врање у периоду 
од 1948. до 2011. године 

Година Површина (km2 )  Број стновника 
Густина насељености (ст/ 

km2 )       
1948. 860 59504 69 
1953. 860 62659 72 
1961. 860 66367 76 
1971. 860 72208 83 
1981. 860 82527 95 
1991. 860 86518 100 
2002. 860 87288 101 
2011. 860 83524 97 

Извор: Израчунато на основу табеле 3 

  
Ако узмемо у обзир целокупну површину Врањске котлине, најповољнији 

услови за насељавање и пољопривредну производњу су у долини Јужне Мораве. 
Управо зато највећу густину насељености имају насеља која се налазе на дну Врањске 
котлине. У брдско – планинским пределима густина насељености је много мања, испод 
општинског просека. Степен урбанизације износи 72,4 %. Највећа градска насеља су 
град Врање и Врањска бања. 
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5. ПРИРОДНО КРЕТАЊЕ СТАНОВНИШТВА 
 

 
Природно кретање становништва представља промене укупног броја становника 

на одерђеној територији услед промена његових основних компоненти – рађања 
(наталитета) и умирања (морталитета). Разлику између наталитета и морталитета 
представља природни прираштај, односно пад популације уколико је резултат 
негативан. (Кицошшев, Голубовић, 2004.) 

 
Истраживање природног кретања становништва се одвија кроз анализе 

наталитета и мортлаитета на које утичу бројни фактори и процеси. Поред бројних 
социјалних, културних, економских и других процеса, у неким земљама на природно 
кретање становништва утиче и нупцијалитет (брачност) као и смртност одојчади. 
 
 

5.1. НАТАЛИТЕТ 
 
 
 Наталитет се може дефинисати на више начина. По неким  ауторима наталитет 
представља позитивну компоненту природног прираштаја која доводи до повећања 
бројности популације на одређеној територији (Брезовик, 1980.), док неки дефинишу 
наталитет као урођено својство популације да се увећава. 
 

 Наталитет може бити тотални (укупан број рођених) и ефектни (број 
живорођених), мада се при анализи наталитета по правилу користи ефективни 
наталитет. 
 
 Постоји читав низ фактора који непосредно или посредно, дугорочно или 
краткорочно, утичу на ниво наталитета. Они су сврстани у три групе: 
 

1) биолошки фактори, у које се убрајају: 
 
- стерилитет  (физиолошка неспособност учествовања у процесу репродукције 
становништва), 

   
 - фекондитет (физиолошка способност учествовања у репродукцији) полна и 
старосна структура становништва, посечна старост приликом склапања брака, наследне 
особине и многи други; 
 

2) социо – економски фактори, односно достигнути ниво индустрализације, 
деаграризације и урбанизације, степен економског развоја, економски услови 
за живот породице, ниво општег образовања и многи други; 

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

непостојање, давање предности каријери, депресија, страх од порођаја, осећај 
способности за рађање. 
(Кицошев, Голибовић, 2004.) 
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Најједноставији начин за утврђивање нивоа наталитета јесте стопа ефективног 
наталитета, која представља количник броја живорођених и броја становника одређене 
територије на 1000 становника. Стопа наталитета је увек позитивна или једнака нули 
(0), никада не може бити негативна. 

 
 Према годишњој стопи у светским размерама наталитет може бити: 
 

            -     високи (виши од 25 ‰) 
- средњи (15-25 ‰) 
- ниски (мањи од 15 ‰). 

 
Цео Пчињски округ, па и општина Врање припадају групи ниског наталитета. 

Од 1961. до 2002. године стопа наталитета у Пчињском округу је припадала средњој 
групи, да би касније пала испод 15 ‰. У општини Врање ниски наталитет почиње 1981. 
године, па све до данас. 2015. године стопа наталитета у општини Врање износила је 
8,5 ‰. 

 
Табела 8: Упоредни приказ стопе наталитета ( у ‰)  у Србији, Пчињском округу и 

општини Врање у периоду од 1961. до 2015. године 
 1961. 1971. 1981. 1991. 2002. 2011. 2015. 

Република 
Србија 

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

Пчињски 
округ 

25,8 21,3 16,9 18,5 16,5 8,8 8,5 

Општина 
Врање 

23,7 18,2 15,0 13,8 11,6 9,9 8,5 

Извор: Израчунато на основу података; РСЗ (2012), Витални догађаји у Републици Србији, 2011. 
РСЗ (2012); Природно кретање становништва у Републици Србији 1961-2010 

  
На основу података из табеле можемо закључити да је стопа наталитета у 

општини Врање бележила константан пад од 1961. до 2015. године. Током 1961. године 
стопа наталитета износила је 23,7 ‰ да би 2015. године износила 8,5 ‰.  

 
График 3: Кретање броја живорођене деце у општини Врање 

у периоду од 1961. до 2015. године 
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Број живорођене деце у општини Врање бележи констатнан пад, почев од 1961. 
године па све до 2015. године. Број живорођене деце у општини Врање је 1961. године 
био највећи 1.547. Након тога бележи се константан пад броја живорођене деце, који је 
нарочито дошао до изражаја 2015. године. У том периоду број живорођене деце је био 
702 детета, што је за 54,7 % мање у односу на 1961. годину. 

 
 

5.2. МОРТАЛИТЕТ 
 
 
 Морталитет или смртност становништва представља негативну компоненту 
природног кретања становништва, која насупрот наталитету доводи до смањивања 
популације на одређеној територији. Оно што треба истаћи је да на висину морталитета 
знатно већи утицај имају друштвени аспекти, него што је то случај са наталитетом. 
Такође, постоји тесна повезаност нивоа морталитета и животног стандарда 
становништва. 
 
 На морталитет пре свега утиче сплет различитих биолошких (старосна 
структура), социо – економских (животни стандард, ниво образовања и здравствени 
услови) и психолошких фактора. (Кицошев, Голубовић, 2004.) 
 
 Морталитет се такође најчешће показује преко опште стопе морталитета који 
представља количних броја умрлих и укупног становништва на одређеној територији 
(број становника на половини године) на 1000 становника. Недостатак овог индикатора, 
као што је случај са општом стопом наталитета, је у томе што анализира целокупно 
становништво,  без обзира на његову структуру.  
 
 Постоје различити индикатори којима се смртност становништва може 
прецизније анализирати (стопа морталитета по полу, по старосној структури итд.) али у 
овом раду ће се анализирати само општа стопа морталитета. 
 

Табела 9: Стопе морталитета (у ‰) у Републици Србији, Пчињском округу и 
општини Врање у периоду од 1961. до 2015. године 

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

Србија 
9,1 9 9,4 10 13,7 14,1 14,6 

Пчињски 
округ 

9,8 8,8 9,6 9,4 11,4 11,1 12.6 

Општина 
Врање 

9,3 8,9 9,1 9,2 10,9 11,5 12,0 

Извор: Израчунато на основу података; РСЗ (2012), Витални догађаји у Републици Србији, 2011. 
РСЗ (2012); Природно кретање становништва у Републици Србији 1961-2010 

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

Пчињском округу бележила раст почев од 1981. године па све до данас. Стопа 
морталитета у општини Врање бележила је пад од 1961. до 1971. године, а након тога 
константан раст, да би свој највећи износ имала 2015. године 12,0 ‰.  
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График 4: Кретање броја умрлих у општини Врање у периоду од 1961. до 2015. године 
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Извор: Израчунато на основу документације РЗС 

 

Из табеле 15 и графика 3 види се да општа стопа морталитета у општини Врање 
расте у континуитету за цео посматрани период од 1961. године (9,3 ‰), па све до 2015. 
године, када је забележена највиша стопа морталитета (12,0 ‰). Висока стопа 
морталитета је последица неповољне старосне структуре на подручју општине Врање, а 
и целог Пчињског округа. 

 
Као један од главних показатеља смртности становништва али и доступног 

нивоа животног станарда сматра се смртност одојчади. Основни показатељ смртности 
одојади је стопа смртности одојчади, која представља број умрле одојчади на 1000 
живорођених у једном периоду. 
 
 Смртност одојчади се може расчланити према периоду смрти, односно према 
дужини трајања живота ембриона или одојчета. Према томе разликујемо три стадијума: 
(Кицошев, Голубовић, 2004.) 

- перинатални – смртност од 28. дана трудноће до 7. дана после рођења 
- неонатални – смртност од 7. до 27. дана после рођења 
- постнеонатални – смртност од 28. дана после рођења до навршене 1. године. 
 
Табела 10. Стопа смртности одојчади и умрла одојчад у општини Врање  

у периоду од 1961. до 2015. године 
Година 1961. 1971. 1981. 1991. 2002. 2011. 2015. 
Стопа 

смртности 
одојчади 

85,3 51,0 43,5 13,4 6,9 9,3 5,6 

Умрла 
одојчад 

132 67 54 16 7 8 4 

Извор: Извор: Израчунато на основу података; РСЗ (2012), Витални догађаји у Републици Србији, 2011. 
РСЗ (2012); Природно кретање становништва у Републици Србији 1961-2010 

 
 У општини Врање стопа смртности одојчади била је највећа 1961. године        
(80,3 ‰), након чега је била у опадању све до 2002. године. Приликом пописа 2011. 
године стопа смртности била је за 2,4 ‰ већа него приликом претходног пописа. Након 
тог благог пораста опадање се наставило, да би 2015. године стопа смртности достигла 
5,6 ‰. То је последица побољшања животних услова као и здравствене заштите у 
општини Врање у последњем периоду. 
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5.3. ПРИРОДНИ ПРИРАШТАЈ 
 
 
 Природни прираштај преставља разлику између наталитета (рађања) и 
морталитета (умирања). За разлику од наталитета који је увек позитиван, природни 
прираштај може бити позитиван, када број становника расте, и негативан, када број 
становника опада. У случају када број становника расте долази о природног 
прираштаја, а када се број становника смањује долази до природног пада. Постоји и 
нулти прираштај у случајевима када су наталитет и морталитет подједнако заступљени. 
 

Табела 11. Стопа прородног прираштаја и природни прираштај у Србији, Пчињском 
округу и општини Врање у периоду од 1961. до 2015. године 

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

Србија 
86034 74946 63755 45043 -24684 -37337 -38021 

Пчињски 
округ 

3575 2863 1762 2217 1159 -513 -741 

Општина 
Врање 

942 668 493 399 63 -132 -287 

‰ 
Република 

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

Пчињски 
округ 

16,1 12,5 7,3 9,1 5,1 -2,2 -3,6 

Општина 
Врање 

14,4 9,3 5,9 4,6 0,7 -1,5 -3,5 

Извор: Израчунато на основу података; РСЗ (2012), Витални догађаји у Републици Србији, 2011. 
РСЗ (2012); Природно кретање становништва у Републици Србији 1961-2010 

 
На простору општине Врање највиша стопа природног прираштаја забележена је 

приликом пописа 1961. године и износила је 14,4 ‰, а након тога имамо континуирани 
пад вредности природог прираштаја. Вредност прородног прираштаја остаје позитивна 
све до 2002. године, након чега природни прираштај постаје негативан, пре свега због 
повећања морталитета. У првим годинама XXI века популација општине Врање почиње 
да се смањује природним путем.  
 

График 5: Стопа природног прираштаја у Пчињском округу и општини Врање 
у периоду од 1961. до 2015. године (изражене у промилима) 
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Извор: Ирачунато на основу табеле 11 
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6. НУПЦИЈАЛИТЕТ И ДИВОРЦИЈАЛИТЕТ 

 
 
 Брак, у најширем смислу преставља везу између два лица супротног пола ради 
заједничког живота и стварања потомства. Највећи део процеса продукције 
становништва одвија се управо унутар брачних заједница, па је зато кретање броја 
склопљених, тј. разведених бракова један од најважнијих фактора природног кретања 
становништва. 
 

Према брачном стању становништво можемо поделити у четири велике групе: 
1) породично (ожењени и удате) 
2) непородично (неожењени и неудате) 
3) разведени 
4) удовци и удовице. 

 
Општа стопа нупцијалитета предсавља однос између укупног броја скопљених 

бракова у току једне године и броја становника средином те године. Општа стопа 
диворцијалитета је однос између броја разведених бракова током једне календарске 
године и броја становника средином исте године. 

 
У Републици Србији се стопа нупцијалитета кретала од 9 до 13 педесетих година 

XX века. Потом се бележи континуирани тренд опадања, са повременим стагнацијама. 
У периоду од 1991. до 2005. годнине, просечна стопа склопљених бракова износила је 
5,74 са највишом вредношћу (6,94) 1991. године, а најнижом (5,22) 2005. године. 
Просечна стопа разведених бракова, у истом периоду је изнисила 1,12. Највише 
вредности забележене су 2002. године (1,33), а најниже 2005. (1,03). Становништво 
целе Србије, па и општине Врање, карактеришу: тенденција ступања у брак у 
најкаснијем добу живота, чешћи разводи, ређе поновно склапање брака, краће трајање 
другог брака, све бројније алтернативне форме заједништва мушкарца и жене. 

 
Табела 12: Упоредни преглед броја закључених и разведених бракова на територији 

општине Врање у периоду од 2001. до 2015. године 

Година 
Закључени бракови Разведени бракови 

Укупно 
На 1.000 

становника 
Укупно 

На 1.000 
становника 

На 1.000 
закључених 

2001. 500 6,0 88 0,67 98.1 
2003. 495 5,66 46 0,53 92,93 
2005. 596 6,83 23 0,26 38.59 
2007. 551 6,33 48 0,55 87,1 
2010. 459 5,31 29 0,34 63,18 
2012. 425 5,1 48 0,6 112,9 
2014. 423 5,1 25 0,3 59,1 
2015. 419 5,1 69 0,8 164,7 

Извор: РСЗ, Саопштења СН50 

 
У општини Врање је највећи број закључених бракова у периоду после 1999. године 

био 2005. године (596). Стопа нупцијалитета је тада износила 6,83. Највећи број 
разведених бракова (88) забележен је 2001. године, када је стопа диворцијалитета 
износила 0,67. 
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7. МИГРАЦИЈЕ 
 
 

 Број становника на некој територији се мења под утицајем природног кретања 
становништва, али и под утицајем механичког кретања тј. миграција. Ови чиниоци су 
веома значајни и утичу да се број становника може смањивати, што доводи до пада 
броја становника или може повећавати и довести до пораста броја становника. 
 
 Миграциона кретања у ужем смислу престављају пресељење лица из родног 
места, односно родног краја, завичаја или претходног места боравка у друго место, 
односно место досељења, ново пребивалиште или садашње место боравка. У основи 
миграције су резултанта тежње људи за променом досадашњег социјално – економског 
статуса и начина живота. Процес миграција се јавља у готово свим етапама развоја 
људског друштва, тако да је пресељавање становништва давнашња појава. Генерално 
посматрано пресељење становништва или повремено мигрирање, претежно је 
условљено низом фактора социјалних и економских услова живота. Економски 
неразвијени региони су емиграционог карактера, а региони који су достигли виши 
степен економског развоја су имиграциони. Постоје различити критеријуми који могу 
указати на типове миграција становништва. Можемо издвојити следеће критеријуме: 
времена, територијални, разликовања трајних од привремених миграција, мотива. 
Данас су миграције углавном условљене економским факторима и одвијају се из 
неразвијеним ка развијеним подручјима. Посматрано у светским размерама миграције 
могу бити условљене и другим факторима (ратови, прогони на верској или националној 
основи, политички разлози и сл.). Миграције могу бити добровољне и принудне, као и 
организоване и стихијске, а и масовне и појединачне. (Кицошев, Голубовић, 2004.) 
 
 
  Према критеријуму времена постоје : 
 
 

- сталне миграције (пресељавање ради промена места боравка), 
 
- сезонске миграције (привремено пресељавање, ради боравка радника у време 

трајања сезонских радова, ђака или студената ради слушања наставе и сл.), 
 

- дневне и седмичне миграције (свакодневно или седмично путовање, 
запослених, ђака или стуената). 

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

међуконтиненталне и 
 
- унутрашње (пресељење унутар државе), које даље могу бити: локалне, 

регионалне, међурегионалне и међурепубличке, односно међусеоске, 
међуградске, затим миграције село – град и град – село. 
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 Историјски посматрано, на територији наше земље миграциона кретања била су 
веома интензивна. Узроци су различити, углавном историјски, а мање економски. 
Вековна владавина Турака, ширење српске државе као и чести ратови на овим 
просторима условила су бројна миграциона кретања становништва. У другој половини 
XX века , услед снажне индустрализације присутне су миграције сеоског становништва 
у градске средине. Након тога долази до миграција према другим земљама, пре свега 
западне Европе, услед потреба за радном снагом. 
 
 У миграционим кретањима углавном учествује млађе становништво, узраста од 
15 до 34 године, из више разлога. Млађе становништво није спутано породичним 
разлозима или навикама, али је оно пожељније у новој средини, како због лакшег 
прлагођавања, тако и због већих радних могућности и економске перспективе. Данас је 
присутна појава да становништво са већим степеном школске спреме има већу 
склоност ка пресељавању. 
 
 Што се тиче порекла становништва општине Врање на основу подручја са ког су 
се доселили, односно подручја имиграције, можемо издвојити неколико таквих 
подручја. 
 

Табела 13. Порекло становништва општине Врање 
 према попису из 2011. године 

Година 
Укупно 

досељено 

Досељено из Републике Србије 
Досељено из других 

земаља 
Из другог 

насеља 
исте 

општине 

Из друге 
општине 

исте 
области 

Из друге 
области 

Из бивших 
република 

СФРЈ 

Из 
осталих 
земаља 

1980. и раније 15433 5748 6515 2184 857 126 
1981.-1985. 2808 966 1161 374 187 119 
1986.-1990. 2509 959 1038 290 190 32 
1991.-1995. 2220 701 728 294 465 31 
1996.-2000. 2927 631 808 1331 111 41 
2001.-2005. 1967 646 739 383 95 103 

2006. и касније 2511 827 895 615 79 94 
Непозната год. 3181 820 1727 444 138 52 

Укупно 33556 11298 13611 5915 2122 598 
Извор: РСЗ (2013), Миграције, Књига 9 

 
Табела 14: Аутохтоно и мигрантско становништво у општини Врање 

у 2011. години 

Укупно 
Од рођења у 

истом насељу 

Досељено становништво 

Непознато Укупно 
Из Републике 

Србије 
Из иностранства 

Број % Број % Број % Број % 
83524 49980 59,83 33544 40,16 30824 36,90 2720 3,25 12 

Извор: РЗС (2013), Миграције, Књига 9 

 
На основу података приказаним у претходним табелама можемо закључити да 

аутохтоно становништво у општини Врање представља већину. Аутохтоно 
становништво чини 59,83 %.   
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Проценат досељеног становништва је 40,16 % и највише лица је досељено из 
друге општине исте области, укупно 13.611 и из другог насеља исте општине, укупно 
11.298 што значи да се становништво највише кретало унутар граница Пчињског 
округа. Када се говори о лицма која су се на територију општине Врање доселила са 
територије других земаља, убедљиво је највише лица са територија република бивше 
СФРЈ, чак 2.122. На основу података из претходних табела примећујемо да је велики 
број досељених лица, 45,9 %, досељено на територију општине Врање у периоду пре 
1980. године. 
 
 Када се говори о миграцијама становништва неке територије, треба поменути и 
дневне миграције, као један од најшире распрострањених видова кретања 
становништва. 
 

7.1. ДНЕВНЕ МИГРАЦИЈЕ 
 
 Дневне миграције имају своје исходиште у функционалној хијерархији, 
повезаности и међусобним утицајима у оквиру мреже насеља, који се успостављају 
зависно од регионалних услова и специфичности. Мотиви дневне покретљивости 
становништва су различите природе, а по масовности и трајности најзначајнија су 
дневна путовања на релацији место становања – место рада, односно школовања (радне 
и школске миграције). Оне су нарочито интензивне у ужим гравитационим зонама 
већих градова због развијених градских функција (индустријска, трговинска, 
саобраћајна, просветна и др.). Такође су, по учесталости и обиму, значајна повремена 
миграциона кретања у вези са куповином или продајом, прибављањем 
административних докумената, коришћењем различитих услуга. (Крстић Б., 2007.) 
 

Табела 15: Дневне миграције активног становништва које обавља занимање 
и ученика/студената из општине Врање 2011. године 

Дневни мигранти Укупно 

У истој области 
У другој 
области 

У страној 
држави 

У оквиру 
исте 

општине 

У другој 
опшрини 

Активно становништво 
које обавља занимање 

7052 3595 3125 322 9 

Ученици/студенти који се 
школују 

2570 1698 706 155 11 

Извор: РСЗ, Дневни мигранти, Књига 11 

 
Из табеле 22 се види да највећи број становника који обавља занимање учествује 

у дневним миграцијама у оквиру исте општине – 3.595 лица. Подаци указују на 
чињеницу да су дневне миграције активног становништва  највише усмерене ка 
општинском центру Врању, па затим Врањској Бањи. У кретањима усмереним ка 
другим општинама истог округа  учествује 3.125 лица, док се ка другим окрузима креће 
322 радника, а према иностранству 9 радника.  

 
По завршетку Другог светског рата интерес за школу је порастао. Отварају се 

многе основне школе. Данас у Врању има 8 основних школа. Такође, у местима 
Вртогошу, Власу, Врањској Бањи идр. Велики број ученика учествује у дневним 
миграцијама у оквиру исте општине. Број ученика путника, по попису из 2011. године у 
дневним кретањима, је преко 2.570 ученика, од тога 1.698 ученика школовало се у истој 
општини, док се у другим општинама Србије школовало 861 ученик.  
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8. СТРУКТУРЕ СТАНОВНИШТВА 
 
 
 Становништво представља скуп људи који се међусобно разликују по многим 
облежјима – старости, полу, занимању, степену образовања, етничкој и верској 
припадности, језику итд. Наведене квалитативне и квантитативне разлике могу се 
класификовати као демографске структуре станвништва. 
 
 Приликом анализирања становништва могу се срести бројне поделе 
становништва према структури. Узимајући у бзир основна обележја становништва, 
могу се издвојити четири велике групе становништва: (Кицошев, Голубовић, 2004.) 
 

- биолошке (полни и старосни састав становништва), 
- економске (активност, делатност, занимање и др.), 
- образовне (писменост, ниво школске спреме итд.) 
- расна, етничко - верска и лингвистичка структура. 
 
Под биолошким структурама становништва подразумевају се подела 

становништва према старости и полу. Ове структуре становништва представљају једне 
од највише анализираних структура становништва. Важност билошких структура се 
огледа у томе што се кроз призму старосних и полних карактеристика становништва 
могу изучавати и посматрати бројна друга обележја и карактеристике популације. 
 
 

8.1. ПОЛНА СТРУКТУРА 
 
 
 Полна структура представља једну од најважнијих демографских одлика сваке 
популације. Ова структура формира се у току дугог временског периода под утицајем 
како природног, тако и механичког кретања становништва. 
 
 Полна структура представља кванитнативни пропорционални однос између 
мушког и женског становништва у укупној популацији. Уколико је тај однос 
изједначен, онда се ради о избалансираној полној структури становништва. У случају 
да је полна структура неизбалансирана, може доћи до читавог негативног утицаја на 
остале сттруктуре становништва, пре свега старосну. Такође, оваква ситуација може 
двести до смањења брачности, што аутоматски утиче на наталитет и природни 
прираштај. (Кицошев, Голубовић, 2004.) 
 
 Највећи утицај на полну структуру имају наталитет, морталитет, миграциона 
кретања као и специфични спољни услови који селективно делују на полове (ратови, 
услови рада, итд.). Поред природних фактора, један од фактора који најчешће доводи 
до стварања дизбаланса у полној структури неке популације јесу ратови, у којима 
страда знатно већи број мушкараца. 
 
 Приликом истраживања полне структуре одређене популације, као основни 
показатељи се у највећем броју случајева користи стопа маскулинитета или 
феминитета. Представља однос броја мушкараца према броју жена на 1000 
становника. 
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Табела 16: Стопе маскулинитета у Србији, Пчињском округу и општини Врање  
од 1971. до 2011. године 

 1971. 1991. 2002. 2011. 
Република 

Србија 
976,8 984,5 946,5 948,9 

Пчињска 
област 

953,8 1016,4 994,8 1009,6 

Општина 
Врање 

951,5 992,5 989,7 1002,1 

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

  
Ако погледамо податке из тебеле, можемо видети да се удео мушког 

становништва, на територији општине Врање, у периоду од 1971. до 2011. године 
повећао. Стопа маскулинитета највећу вредност је забележила 2011. године. Треба рећи 
да се стопа маскулинитета општине Врање, поклапа са стопом маскулинитета 
Пчињског округа, а да је знатно изнад вредности за Републику Србију по попису 2011. 
године. 
 

Табела 17: Стопе маскулинитета по старосним контингентима  
у општини Врање 

Општина 
Врање 

Укупно 0-19 20-39 40-59 +60 

1971. 951,5 1014,1 953,7 865,3 910,5 
1991. 992,5 1044,0 1074,2 987,5 673,8 
2002. 989,7 1055,3 1045,5 1039,8 773,3 
2011. 1002,1 1077,8 1044,4 1027,1 841,5 

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

 
 Ако посматрамо стопу маскулинитета према старосним контингентима, можемо 
уочити да је учешће мушког становништва у старосном контингенту 0-19 година увек 
веће, а такав је случај и са становништвом старости од 20-39 година. Стопа 
маскулинитета опада са порастом старости становника, што је последица дужег 
животног века женског дела популације. 
 

Табела 18: Стопе мускулинитет у општини Врање 
 према врсти насеља 

 1971. 1991. 2002. 2011. 
Административни 

центар 
945,4 975,2 975,6 985,4 

Сеоска насеља 954,9 1027,9 1023,1 1045,6 
Извор: Израчунато на основу података РЗС, Старост и пол, Књига 2 

 
 Када посматрамо стопу маскулинитета у општини Врање према врсти насеља, на 
основу табеле 16 удео мушког становништва сеоске популације је континуирано већи у 
односу на град Врање. Такође, своју највећу стопу маскулинитета сеоска популација 
има 2011. године. 
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График 6: Полна структура становништва општине Врање у периоду  
од 1971. до 2011. године 

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

  
 На основу података приказаних у графику 8 можемо закључити да је полна 
структура општине Врање током 1971. и 1981. године имала веће разлике између 
мушког и женског становништва, а да  је током последњих година та разлика умањена, 
готово уравнотежена.  
 
 

8.2. СТАРОСНА СТРУКТУРА 
 
 
 Најважнија демогафска струкура једне популације је старосна структура. 
Анализа старосне структуре чини основу за сва даља демографска проучавања 
становништва. 
 
 Као што је случај са полном, и на старосну структуру утиче велики број 
различитих фактора. Фактор који има највећи утицај је наталитет, односно опадање 
истог. Овај порцес доводи до погоршавања старосне структуре тј. до старења 
становништва и по правилу се јавља код свих популација са ниском стопом наталитета. 
Када је реч морталитету, његов утицај на старосну структуру је мањи него што је то 
случај са полном структуром. Такође, треба поменути и утицај миграција на старосну 
стуктуру, где је управо у насељима са израженом емиграцијом најизраженији процес 
старења становништва. (Кицошев, Голубовић, 2004.) 
 
 Утицај миграционих кретања на старосну структуру може бити двојак. На 
просторима са којих се становништво интензивно исељава, доћи ће до погоршавања 
старосне структуре, услед чињенице да су миграционим кретањима подложни најчешће 
млађи конитингенти становништва. Оваква појава поред директног, доводи и до 
индиректног старења становништва датог простора у виду опадања природног 
прираштаја којег старији контингенти становништва немогу да надокнаде.  Са друге 
стране, на просторима интензивног насељавања становништва долази до 
подмалађивања становништва, како услед директог досељавања млађег контингента 
становништва, тако и због повећања природног прираштаја  који из тога произилази. 
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 Један од најпоузданијих аналитичких показатеља старосне структуре 
становништва, а тиме и процеса демографског старења, јесте индекс старења који 
изражава однос старог и младог становништва. И поред тога што не узима средњу 
генерацију, важност индекса старења је у томе што он указује на размеру старих и 
младих, истичући на тај начин значај младог становништва и факторе који утичу на 
његову бројност. (Ђурђев, 1999.) 
 
 На основу различитог удела појединих старосних контингената у старосној 
стуктури укупне популације, могу се разликовати три типа старосне стуктуре: 
 

1) прогресивни тип, представљен је популацијом код које у старосној структури 
становништва висок удео имају лица 0-14 година, а лица старија од 50 година су 
заступљена у мањем проценту. Овакве популације имају висок природни 
прираштај и стални раст становништва; 

 
2) стационарни тип, код ког сви старосни контингенти имају сразмеран удео у 

укупној популацији. За овакве популције је карактеристично опадање 
наталитета и пораст морталитета. Када морталитет надмаши наталитет старосна 
стурктра прелази и регресивни тип; 

 
3) регресивни тип, карактерише се ниским уделом становништва до 14 година, а у 

исто време високом заступљеношћу лица старијих од 50 година.  
 

Старосна стуктура се најчешће приказује графички у виду старосне пирамиде, на 
којој се комбиновано приказују елементи старосне и полне структуре. Сваки тип 
старосне структуре карактерише старосна пирамида одређеног изгледа. Код 
прогресивног типа старосне структуре, база пирамиде је веома широка, док се према 
врху сужава, односно има торугласт изглед. Када је реч о стационарној старосној 
стуктури, ова база пирамиде је нешто ужа (што указује на најмање учешће деце), а сама 
пирамида изгледом подсећа на кошницу. База старосне пирамиде код регресивног типа 
старосне структуре је ужа од њеног средишњег дела, док изгледом подсећа на вазу. 
(Wertheimer – Балетић, 1982.). 

 
График 7: Старосне пирамиде општине Врање према попису из 1971. године и 2011. 

године 

 
Извор: Израчунато на основу података РЗС, Старост и пол, Књига 2 
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На основу графикa 7 може се пратити кретање старосне структуре становништва 
општине Врање, од пописа 1971. до пописа 2011. године. Старосна пирамида за 1971. 
годину припада типу прогресивне. Удео становништва млађег од 20 година у укупној 
популацији износио је 36,9 %, док је удео старих од 60 година био 12,3 %.  Притом је 
највећи број становника био у старосној групи од 15 до 19 , а најмањи у старосној групи 
преко 75 година. Услед последице старења становништва, старосна пирамида до 2011. 
године прелзи у стационаран тип. Њена основа је сада ужа од средишњег дела што 
значи да се број становника повећава ка старијим контингентима. Најбројније 
становништво је у старосној групи од 55 до 59 година. 
 

График 8: Старосне пирамиде сеоске популације општине Врање 
према попису из 1971. и 2011. године 

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

 

 Сеоску популацију прате исте промене. 1971. године старосна пирамида 
припадала је типу прогресивне, а 2011. године прешла је у стационаран тип. 
Најбројније становнишво 1971. године је било у старосној групи од 15 до 19 година, а 
2011. године у старосној групи од 45 до 49 година.  
 
Табела 19: Приказ старосних контингената становништва општине Врање у периоду 

од  1971. до 2011. године 

Општина 
Врање 

Укупно 
Становништво према старости 

Непознато 0-19 20-39 40-59 60+ 
број % број % број % број % 

1971. 72209 26704 36,9 22032 30,5 14188 19,6 8951 12,3 333 
1991. 86518 25892 29,9 26495 30,6 21752 25,1 12034 13,9 345 
2002. 87288 22337 25,5 24806 28,4 23677 27,1 15751 18,0 717 
2011. 83524 18466 22,1 22811 27,3 24483 29,3 17764 21,2 - 

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

 
 Из тебеле 17 можемо видети да се старосна структура општине Врање 
константно погоршава. То је пре свега последица све мањег удела становништва 
старости до 19 година, који 2011. године износи 22,1 %, и од 1971. до 2011. године је у 
константрном паду. Такође, у истом периоду долази до пада удела становништва 
старости 20-39 година, али нешто мање него што је случај са претходним старосним 
контингентом. Удео старог становништва, преко 60 година старости, континуирано 
расте. У посматраном периоду удео становништва старости преко 60 година се повећао 
за 8,9 % и у 2011. години је чинио 21,2 % укупног становништва општине Врање. 
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Табела 20: Приказ старосних контингената сеоског становништва општине Врање 
у периоду од 1971. до 2011. године 

Општина 
Врање 

Укупно 
Становништво према старости 

Непознато 0-19 20-39 40-59 60+ 
број % број % број % број % 

1971. 42288 15888 37,5 11267 26,6 8733 20,6 6400 15,1 - 
1991. 28921 7290 25,2 7664 26,4 7395 25,5 6485 22,4 87 
2002. 26354 6119 23,2 6497 24,6 6349 24,0 7156 27,1 233 
2011. 23039 4740 20,5 5574 24,1 6763 29,3 5962 25,8 - 

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

 Ако посматрамо старосну структуру сеоског становништва општине Врање, за 
период од 1971. до 2011. године, видимо да се број становника у старосној групи од 0 
до 19 година смањује, а насупрот томе имамо повећање броја становника у старосној 
групи преко 60 година. 
 
8.2.1. Стадијуми демографске старости 
 

Приликом анализе старосне структуре становништтва потребно је одређивање 
учешћа појединих старосних група у укупном становништву. Индекс старења  
представља однос становништва старијег од 60 година и млађег од 20 година. Могу се 
издвојити седам основних показатеља демографске старости – рана демографска 
старост, демографска старост, демографска зрелост, праг демографске старости, 
демографска старост, дубока демографска старост и најдубља демографска старост. 
Класификација становништва према поменутим стадијумима се врши сагледавањем пет 
различитих показатеља – просечне старости становништва, удела становништва млађег 
од 20 година, удела станонвиштва малђег од 40 година, удела становништва старијег од 
60 година и индекса старости.  

 
Табела 21: Критеријуми за одређивање стадијума демографске старости 

Стадијум 
демографске 

старости 

Индекс демографске старости становништва 
Просечна 
старост 

Млађе од 20 
година 

Млађе од 40 
година 

Старије од 60 
година 

Индекс 
старења 

I Рана 
демографска 

старост 
до 20  више од 58 више од 85 до 4 до 0,07 

II 
Демографска 

старост 
20 - 25 50 - 58 75 - 85 4 - 7 0,07 – 0,14 

III 
Демографска 

зрелост 
25 - 30 40 - 50 65 - 75 7 - 11 0,14 – 0,28 

IV Праг 
демографске 

старости 
30 – 35 30 – 40 58 – 65 11 – 15 0,28 – 0,5 

V 
Демографска 

старост 
35 – 40 24 – 30 52 – 58 15 – 20 0,5 – 0,83 

VI Дубока 
демографска 

старост 
40 – 43  20 – 24 45 – 52 20 – 25 0,83 – 1,25 

VII Најдубља 
демографска 

старост 
више од 43 до 20 до 45 више од 25 више од 1,25 

Извор: www.dgt.uns.ac.rs 
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У Републици Србији половином XX века (са изузетком АП Косова и Метохије) 
становништво се налазило у стадијуму демографске зрелости, док почетком XXI века 
залази у стадијуму дубоке или најдубље демографске старости. Старење становништва 
негативно утиче на даљи демографски развој, при чему се последице не огледају само у 
укупном кретању становништва, већ и у променама демографских структура. У 
економском смислу процес демографског старења утиче на смањење радно способног 
становништва, а самим тим и на степен активности укупне популације. Проблем 
старења становнишва постаје веома важна тема. У циљу смањења даљег негативног 
демографског развоја држава преузима низ мера, које за сада не дају велике резултате. 

 
Табела 22: Становништво општине Врање према стадијуму демографске старости 

по пописима 1971, 1991, 2002. и 2011. године 

Општина 
Врање 

Индикатор Стадијум демографске 
старости према 
критеријумима 

Становништво Индекс 
старења 

Просечна 
старост 

0 - 19 0 - 40 60 + 1 2 3 4 5 
1971. 36,9 67,4 12,3 0,33 34,9 IV IV III IV IV 
1991. 29,9 60,5 13,9 0,5 36,9 V V IV IV V 
2002. 25,5 53,9 18,0 0,7 37,4 V V V V V 
2011. 22,1 49,4 21,2 0,96 40,2 VI VI VI VI VI 

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

  
Добијени подаци анализом наведених критеријума указују на то да се  

становништво општине Врање 2011. године налазило се у дубокој демографској 
старости. У периоду од 1971. године до 2011. године индекс старења је порастао са 0,33 
на 0,96 што је последица константног смањивања поцената младог становништва и 
повећања старог становништва. 
 
 
 

8.3. ЕКОНОМСКЕ СТРУКТУРЕ 
 

 
 Економска активност је резултат међусобно условљеног деловања трију 
фактора: средстава за рад са историјско оређеним техничко - технолошким 
карактеристикама, предмета рада који је дело природе и становништва као произвођача 
и потрошача, односно чиниоца успостављања друштвених односа у производњи 
економских добара. Према улози коју има у економском животу, становништво се дели 
на економски активно и економски неактивно. Дефиниција економски активног 
становништва заснива се на концепцији расположиве радне снаге, која подразумева 
обухват лица оба пола, која чине понуду радне снаге. Преостало становништво чини 
категорију економски неактивног. (Крстић, 2007.) 
 
 Промене економских структура становништва су последица промене привредне 
структуре, при чему је нарочито важан развој секундарног и терцијарног сектора. Док 
промене природних карактеристика становништва подразумевају дужи временски 
период, промене економских структура могу бити веома нагле. Ово је нарочито 
изражено код малих популација, пре свега насеља, где је довољно изградити један 
привредни објекат да би се за кратко време виделе промене. 
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8.3.1. Активно становништво 
 
 
 Анализа становништва према његовој активности представља полазну тачку у 
истраживању социо - економске структуре становништва. 
 
 На пописима који су у нашој земљи спроведени након два светска рата 
становништво је према критеријуму активности груписано у три основне категорије: 
 

1) активно становништво – лица која обављају неко активно занимање и на тај 
начин обезбеђују средства за живот; 

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

од прихода који потичу из њиховог ранијег рада или активности неког члана 
њихове уже породице, 

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

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

 
Табела 23: Становништво општине Врање према активности у периоду од 1991. 

до 2011. године 

Година Укупно 
Активно становиштво 

Лица са личним 
приходима 

Издржавано 
становништво 

Број % Број % Број % 
1971. 72208 36796 50.9 12884 17.8 22528 31,2 
2002. 87288 41095 47,1 14568 16,7 31535 36,1 
2011. 83524 34579 41,4 17640 21,1 31305 37,4 

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

 
 Од 1971. до 2011. године проценат активног становиштва је смањен са 50,9 % на 
41,4 %, док се учешће лица са личним приходима, пре свега пензионера повећан са 17,8 
%  на 21,1 %. Број издржаваних становника се такође повећао, са 31,2 % на 37,4 % од 
укупног становништва. Имајући у виду да је издржавано становништво углавном младо 
и чине га највише ученици и студенти, јасно је да је дошло до пораста ове категорије, 
јер у последње време све већи број младих се опредељује на школовање и много 
касније заснива радни однос. Од укупно 34.579 активних становника, занимање обавља 
24.915 лица, док је 9.664 лица незапослено. Међу економски неативним лицима, којих 
укупно има 48.495 има велики број пензионера 17.346, ученика и студената, као и лица 
која обављају само кућне послове – њих 6.042. 
 

Табела 24: Активно становништво према полу у општни Врање 
у периоду од 1971. до 2011. године 

Година 
Укупно 

становништво 
Активно становништво 

Учешће активног 
становништва укупном 

(%) 
Мушко Женско Мушко Женско Мушко Женско 

1971. 35209 36999 22308 14488 63.3 39,1 
2002. 43419 43869 23268 17827 53,5 40,6 
2011. 41807 41717 19955 14624 47,7 35,0 

Извор: РСЗ, Економска активност становништва, Књига 7; РСЗ, Активност и пол, Књига 5 
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Стопа активности према полу у општини Врање је већа код мушког него код 
женског становништва. Тај случај је заступљен у свим пописима који су били у 
периоду после Другог светског рата. Активност женског становништва зависи од 
многих фактора, пре свега социолошких и економских. Највећи утицај има величина 
породице, став околине и породице према женском раду (под утицајем обичаја и 
религије), као и економска струкутра укупног становништва. 2011. године стопа 
активног мушког становништва износила је 47,7 %, а женског 35,0 %. Резултат 
смањења активног становништва у односу на претходне пописе, последица је 
запостављености пољопривредне и индустријске производње овог дела наше земље, 
као и одраз укупне привредне заосталости. 
 

Када анализирамо социо – економске структуре становништва, можемо 
извршити поделу економски активног становништва према делатносима коју обављају. 
На основу ове класификације може се анализирати ефекат који привреда врши на 
економски активни део становништва. Једна од прихваћених подела је подела Колина 
Кларка на примарне, секундарне и терцијарне делатности, уз које су касније придодате 
и квартарне делатности: (Фригановић, 1978.) 

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

шумарству, лову, риболову и водопривреди, 
- 2) секундарни – обухвата становништво запослено у индустрији, рударству, 

грађевинарству и производном занатству, 
- 3) терцијарни – обухвата лица која обављају услужне делатности као што су 

саобраћај, трговина, услужно занаство, туризам, угоститељство, банкарство 
итд. 

- 4) квартарни – обухвата особе запослене у непривредним делатностима, као 
што су друштвено функционалне делатности, школство, здравство, наука, 
култура, одбрана, администрација итд. 

 
График 9: Активно становиштво општине Врање према сектору делатности, 

2011. год. 

18%

37%
6%

39%

Примарни сектор Секундарни сектор Терцијарни сектор Квартарни сектор

 
Извор: Израчунато на основу података; РСЗ (2014), Делатност, Књига 15 
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 У општини Врање је 2011. године било укупно 24.815 економски активних 
становника који обављају занимање. Од тога је 6,28 %, односно 1.555 становника, било 
запослено у примарном сектору. Секундарним делатностима бавило се 9.309 
становника, тј. 37,6 %, а терцијарним делатностима бавило се 4.406 становника, 
односно 17,8 %. Квартатни сектор тј., непривредне делатности, чинила су 38,6 % 
активних становника који обављају занимање, док је за 0,3 % становника остало 
неразјашњено чиме се баве. 

 
 
8.3.2. Пољопривредна структура становништва 

 
 

 Све до завршетка Другог светског рата, па и непосредно пре њега, на простору 
Врањске котлине, аграрна производња заузимала је водеће место у привредном животу. 
Неаграрне делатности биле су у почетној фази развитка. Градска насеља временом 
постају концентрационе тачке локације неаграрних активности, у првом реду 
индустрије. Пољопривредна производња је значајан сегмент удела укупне привредне 
структуре Врањске котлине. Економске тешкоће у претходном периоду значајно су 
погоршале стање у пољопривреди, посебно на простору Врањске котлине. То је 
условило напуштање пољопривредне производње и одлазак људи са села. Цео период 
после Другог светског рата карактерише процес деаградизације, односно смањивање 
броја становника у аграрним срединама и повећање у урбаним. Пољопривреда је 
екстезивна, најчешће традиционала, али има и појединих газдинстава, која су тржишно 
опредељена.  
 

Табела 25: Пољопривредно становништво према активности и полу 
у периоду од 1971. до 2011. године 

Година Укупно 
Активно пољопривредно становништво 

Свега  % Женско Мушко 
1971. 72209 20003 27,7 9117 10886 
1991. 86518 11984 13.8 4523 7461 
2002. 87288 4704 5.3 2183 2521 
2011. 83524 1555 1.8 404 1151 

Извор РСЗ, Општине и региони у Републици Србији; РСЗ, Занимања, Књига 14 

  
 У целокупном послератном периоду заступљено је смањење броја активног 

пољопривредног становништва на простору општине Врање. Оно је са 27,7 % у 1971. 
години смањено на 1,8 % у 2011. години. Истовремено имамо повећање удела 
непопљоривредног становништва. 
 
 
8.3.3. Школско – образовна структура 

 
 

 Образовна структура популације представља једну од најважнијих обележја. 
Ниво образовне структуре становништва неке територије је уско повезан са степеном 
економске и привредне развијености простора, који та популација насељава. 
Истраживање образовне структуре становништва представља један од начина 
прикупљања података о писмености становништва једне земље, о броју лица са 
стеченим обавезним образовањем, о обухваћености деце обавезним образовањем итд. 
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Писменост  
 
 Писменост и школска спрема представљају два основна обележја становништва 
по образовним структурама. Управо, подаци о писмености и школској спреми 
представљају основне показатење за формирање и реализацију стратегије за 
унапређење образовања. Неписменост је карактеристична за неразвијена друштва у 
којима имамо веома висок пpоценат пољопривредног становништва у укупном 
становништву. 
 

Први корак у образовању становништва и основни предуслов за даље 
образовање представља писменост. У Србији се пo пописној статистици за писмене 
особе сматрају сва лица старија од десет и више година, која знају да читају и пишу. Ту 
спадају ученици основних школа као и лица која се не школују, али су завршила више 
од три разреда основне школе. Сва лица која су се изјаснила да су у стању, да могу да 
прочитају и напишу текст у вези са свакодневним животом, а притом су без завршене 
школе или са завршених 1-3 разреда основне школе, сматрани су писменим.  
 

Табела 26: Неписмено становиштво старо 10 и више година према полу у општини 
Врање по пописима 1971, 2002. и 2011. године 

Година 
Укупно становништво 

старо 10 и више год. 
Неписмено 

становништво 

Учешће неписмених у 
становништву старом 10 

год. и више % 
свега мушко женско свега мушко женско свега мушко женско 

1971. 59511 28839 30672 14607 3220 11387 24.5 11.1 37.1 
2002. 77142 38163 38979 4607 585 4022 5.9 1.5 10.3 
2011. 75153 37484 37669 2391 333 2058 3,1 0,8 5,4 

Извор: webrzs.stat.gov.rs 

 
 У општини Врање се током друге половине XX века број неписмених 
становника оба пола константно смањивао. У посматраном периоду је број неписменог 
женског становништва увек био већи од броја неписменог мушког становништва. 
Најнижи проценат неписмених је забележен 2011. године – 3,1 % (0,8 % мушког и   5,4 
% женског) од укупног становништва старог 10 и више година. 
 

Табела 27: Неписмено становништво према старости у општини Врање 
по пописима 1971, 2002. и 2011. године 

Година 
Неписмено становништво Учешће старосне групе у укупном 

неписменом становништву (%) 
Укупно 

Старосна група 
10-19 20-34 35-64 65+ 10-19 20-34 35-64 65+ 

1971. 14607 360 948 9416 3729 2,4 6,4 64,4 25,5 
2002. 4607 73 149 759 3565 1,5 3,2 16,4 77,3 
2011. 2391 51 125 366 1849 2,1 5,2 15,3 77,3 

Извор: Израчунато на основу података; webrzs.stat.gov.rs 

 
 У табели 39 приказани су подаци о неписменим лицима према старосним 
групама. Они указују на то да се број неписмених повећава са годинама старости, тако 
да имамо најмањи број неписмених у старосној групи од 10-19 година, а највећи у 
старосној групи преко 65 година. 
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Када је реч о анализи школске спреме становништва, класификација 
становништва се врши на основу завршене школе, односно достигнутом нивоу 
образовања. На територији града Врања има осам основних и неколико средњих школа 
разних профила. Матичне основне школе постоје још у Вртогошу, Тибужду, Власу, 
Ратају, Корбевцу и Врањској Бањи, које имају своја издвојена одељења. Међутим, због 
лаганог гашења појединих села постоји опасност да се неки огранци затворе.  
 

На основу достугнутог образовања могу се издвојити неколико категорија 
становништва. 
 

Табела 28: Становништво старо 15 и више година, према школској спреми 2002. и 
2011. године у општини Врање 

Година  
Укупно 

15+ 

Без школске спреме 
и основног 
образовања 

Основна 
школа 

Средња школа 
Виша и 

висока школа 

Број (%) Број (%) Број (%) Број (%) 
2002. 71193 15196 21,3 20271 28,4 24842 34,8 6361 8,9 
2011. 70398 9530 13,5 17775 25,2 32538 46,2 10382 14,7 

Извор: РСЗ, Школска спрема, писменост и компјутерска писменост, Књига 3; 

 
 У периоду после Другог светског рата држава је уложила доста напора на 
описмењавању становништва. У том периоду почиње изградња многих школа, како у 
читавој Србији, тако и на простору Врањске котлине. Број неписменог становиштва се 
константно смањује, пре свега зато што је законом регулисано да основна школа буде 
обавезна. Школе су почеле да раде и на описмењавању одраслих лица, до 40 година 
старости. Крајњи исход је био смањење становништва без школске спреме и све већи 
број становника са средњим, вишим и високим образовањем. 
 

График 10: Структура становништва по школској спреми, по пописима 1971. и 2011. год 
 
                            1971.                                                                                 2011. 

 
Извор: Израчнато на основу података РСЗ, Школска спрема, писменост и компјутерска писменост, 

Књига 3 
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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. Принципијално гледано ту нема шта приговорити. Практични 
проблеми настају због промена опредељења, што није редак случај па подаци пописа 
због тога постају неупотребљиви. Разлог за промену састава 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 Турака, Рома, Влаха, Буњеваца, Муслимана и Југословена, па 
према подацима о бројном стању припадника ових националности треба имати извесне 
резерве. (Werthaimer – Балетић, 1982.) 
 

Табела 29: Упоредни преглед националног састава општине Врање 
у периоду од 1961. до 2011. године 

Год 
 

Укупно 
Срби Црногорци Југословени Албанци Роми 

Број % Број % Број % Број % Број % 
1961. 56228 54169 96,3 150 0,26 1096 1,94 96 0,17 81 0,14 

1971. 72208 67045 92,8 164 0,22 400 0,55 164 0,22 3168 4,38 

1991. 86518 78436 90,6 221 0,25 1111 1,28 57 0,06 5062 5,85 
2002. 87288 81198 93,0 78 0,08 122 0,13 9 0,01 4647 5,32 
2011. 83524 76569 91,6 48 0,05 22 0,02 13 0,01 4654 5,57 

Извор: документацијски материјал Републичког завода за статистику Србије 

  
На простору општине Врање присутне су и друге етничке групе које су на 

пописима имале мање од 250 припаника (Македонци, Хрвати, Мађари, Словаци, 
Муслимани, Румуни идр.). 
 
 На основу података из претходне табеле можемо закључити да је општина 
Врање етнички изузетно хомогена средина. Срби представљају више од 90 % укупног 
становништва у читавом посматраном периоду. Учешће Рома је мање од 6 %, а учешће 
осталих група је занемарљиво: Црногораца, Македонаца и Албанаца. 
 
 Вероисповест тумачимо као лично убеђење појединаца засновано на његовим 
схватањима религије и слободи исповедања вере, која је загарантована уставом наше 
земље. Верска структура општине Врање је изразито хомогена. Хришћани, према 
попису 2011. године, чине 93 % од укупног становништва. Од тога православних 
хришћана има 98 %, католика 0,07 %, а протестаната 0,09 %. Ислам је заступљен са 0,2 
%.  
 

Језичка структура општине Врање је такође изразито хомогена. Највећи део 
становништва говори српским језиком. Од осталих језика, најзаступњенији су ромски, 
у складу са чињеницом да Роми представљају најбројнију националну мањину у овој 
општини. 
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10. ДОМАЋИНСТВА 
 

 
 Домаћинства су најмања социо – економска скупина људи у оквиру које 
становништво живи, привређује и репроукује се (Кицошев, Голубовић, 2004.). Под 
домаћинством се подразумева свака породица или заједница људи чији чланови заједно 
станују и троше своје приходе за подмиривање основних животних потреба, као и 
свако лице које живи само или станује са другим лицима са којима заједнички троши 
своје приходе. (Ђурђев, 1998.) 
 
 Насупрот домаћинству, породица представља основну људску заједницу 
родитеља и деце или билошко – социолошку зајеницу. Породица се заснива на брачном 
односу супружника и крвном сродству између родитеља и деце и породица представља 
категорију која се налази у склопу домаћинства. 
 
 После Другог светског рата у Србији је започео процес значајне трансформације 
домаћинства. Те промене су се огледале у интензивном порасту броја домаћинстава и 
смањењу броја чланова истих. Основне узроке за овакво кретање треба тражити у 
динамичном порасту становништва и распаду дотадашње патријахалне породичне 
организације унутар једног домаћинства, али и у спроведеној аграрној реформи, 
преласку пољопривредног становништва у неаграрне делатности, мигрирању сеоског 
становништва у градове, развоју процеса индустрализације (Кицошев, Голубовић, 
2006). 
 

Табела 30: Упоредни преглед броја домаћинстава у Републици Србији, Пчињском 
округу и општини Врање у периоду од 1948. до 2011. године 

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

Пчињски 
округ 

36141 39078 44003 50154 56192 60505 64136 49918 

Општина 
Врање 

10965 11858 14003 17681 21567 24048 26799 25839 

Градска 
насеља 

3384 4042 5775 9363 13465 15987 18915 18754 

Сеоска 
насеља  

7581 7816 8228 8318 8102 8061 7884 7085 

Извор: РЗС, Упоредни преглед броја домаћинства 1948 – 2011 и станова 1971 - 2011 

 
 Број домаћинстава у општини Врање се у посматраном периоду повећао за 
14.874. До 2002. године бележимо раст броја домаћинстава на територији општине 
Врање, а након те године имамо пад домаћинстава за 960, односно 3,5 % док укупни 
број становника у истом периоду бележи пад  од 4,3 %. Ово смањење броја 
домаћинства последица је гашења самачких домаћинстава. Број сеоских домаћинстава 
бележи раст све до 1961. године након чега долази до континуираног пада броја, тако 
да 2011. године имамо 13,8 % мање у односу на 1961. годину. 
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Табела 31: Просечан број чланова у домаћинствима општине Врање 
у периоду од 1948. до 2011. године 

Година 
 

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

Општина 
Врање 

5,42 5,11 4,66 4,08 3,82 3,59 3,25 3,23 

Градска 
насеља 

3,32 3,32 3,11 3,05 3,27 3,24 2,91 2,94 

Сеоска 
насеља 

6,36 6,29 5,87 5,84 4,74 4,30 4,08 4,00 

Извор: Израчунато на основу табела 3 и 30 

 
 Просечна величина домаћинстава у општини Врање се знатно променила у 
периоду од 1948. до 2011. године. На основу података из табеле 43 види се да број 
чланова домаћинстава константно опада. 1948. године просечан број чланова је био 
5,42 док је 2011. године износио 3,23. Градски део општине има највише домаћинстава 
– 18.754, са просечним бројем чланова 2,94. Број чланова сеоских домаћинстава такође 
бележи пад. 1948. године просечан број чланова је био 6,36 док је 2011. године износио 
4,00 члана по домаћинству. 
 

 Tабела 32: Број чланова домаћинстава у општини Врање према подацима пописа из 
2011. године 

Извор: РСЗ, Домаћинства према броју чланова, Књига 10; 
РСЗ, Општине и региони у Републици Србији 

 
 У табели 44 приказана је структура домаћинстава према броју чланова. Из 
приложеног видимо да је у периоду од 1948. до 1971. године свако домаћинство је у 
просеку смањено за по једног члана. Док су у прошлости најбројнија била домаћинства 
са  5 чланова, данас су најбројнија са 2 и 4 члана. Број самачких домаћинстава чини 
14,6 % од укупног броја домаћинстава. 
 

График 11: Однос руралних домаћинстава према броју чланова у општини Врање 
 по попису 2002. и 2011. године 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Извор: РСЗ, Домаћинства према броју чланова, Књига 10 

Година 

Број чланова домаћинства 

Укупно 

Са 1 
чланом 

2 3 4 5 6 и више 

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

2002. 26799 3565 13.3 6149 22.9 4964 18.5 7327 27.3 2686 10.0 2108 7.8 
2011. 25839 3785 14.6 6024 23.3 4998 19.3 6015 23.2 2743 10.6 2274 8.8 
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Број домаћинстава у руралним насељима општине Врање је у константном паду. 
На графику 10 приказан је однос броја домаћинстава, према броју чланова, на основу 
пописа из 2002. и 2011. године. Према попису из 2011. године број домаћинства са 2, 4 
и 6 члана је знатно смањен у односу на 2002. годину, а да притом имамо повећање 
домаћинства са 1 и 3 члана. Број самачких домаћинства је у порасту. Највећим делом то 
су старачка домаћинства, која ће се у кратком периоду угастити. У структури сеоских, 
доминирају домаћинства са два члана 24,5 %, а затим домаћинства са једим чланом 17,5 
%. 
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11. НАСЕЉА 
 
 
 

У свом развоју човечанство је прошло кроз бројна раздобља. Свако од тих 
раздобља са собом носи бреме тог периода и свако је дало допринос развоју 
човечанства. Један од продуката развоја човечанства и напредовања људске заједнице 
јесте и формирање насеља. Упоредно са развојем друштва долази и до равоја насеља.  

 
Када говоримо о дефинисању појма насеља, универзално одређивање појама 

насеља је готово немогуће. Постоје различите дефиниције насеља и њихове поделе. 
Руски научник С. А. Ковалев насеље дефинише као места сталне или привремене 
концентрације људи  у којима се одвија њихова производна и културна делатност, 
њихов културни и лични живот. Ј. Цвијић даје дефиницију насеља која обухвата 
територију под насељем и околни геопростор.  

 
На простору Врањске котлине, прецизније општине Врање, доминирају насеља 

збијеног типа која су лоцирана на дну котлине, као и на долинским странама река и 
притока. У планинским деловима доминирају насеља разбијеног типа, која због 
конфигурације рељефа, захватају више коса и долинских страна. 

 
Од укупно 103 сеоска насеља на територији општине Врање, у 93 насеља је 

присутан пад броја становника у односу на 1948. годину. Тај тренд је и даље присутан и 
извесно је да ће се многа села у скорије време потпуно угасити. 
 

Табела 33: Број насеља према броју становника у периоду од 1948. до 2011. године  

Година Укупно 
Број становика 

0-199 200-499 500-999 1000-1999 
2000 и 
више 

1948. 105 21 53 23 6 2 
1953. 105 21 50 25 7 2 
1961. 105 23 51 23 6 2 
1971. 105 30 49 20 4 2 
1981. 105 44 44 10 5 2 
1991. 105 61 28 10 4 2 
2002. 105 66 22 11 4 2 
2011. 105 72 19 9 3 2 

Извор: Израчунато на основу прилог а 1 

 
На основу табеле 25, на почетку посматраног периода, најбројнија насеља су 

била насеља са 200 – 499 становника, укупно 53 и насеља са 500 – 999 становника којих 
је било 25. Насеља са мање од 200 становика је било 21. Међутим, временом се тај 
однос, услед депопулације који је захватио општину Врање, мења у корист насеља са 
малим бројем становника.  Према попису из 2011. године најбројнија су насеља која 
имају до 200 становника, која чине 68,5 % укупног броја насеља општине Врање. Број 
насеља са преко 2000 становника се током времена није мењао. 
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Табела 34: Број насеља са мање од 200 становника у периоду од 
1948. до 2011. године 

Година Укупно 
Број становика 

0-9 10-49 50-99 100-199 
1948. 21 - - 2 19 
1953. 21 - - 2 19 
1961. 23 - - 2 21 
1971. 30 - - 4 26 
1981. 44 - 2 11 31 
1991. 61 - 9 20 32 
2002. 66 1 18 25 22 
2011. 72 7 24 24 17 

Извор: Израчунато на основу прилог а 1 

 
Ако посматрамо број насеља са мање од 200 становника, у периоду од 1948. до 

2011. године на основу табеле 33 видимо да је тај број насеља у константном порасту. 
1948. године било је 21 насеље, а  2011. године тај број се попео на 72 насеља са мање 
од 200 становника.  

У насељима разбијеног типа приметно је драстично опадање броја становника, 
као на пример у селима: Гумериште, Доње Пуношевце, Марганце, Мијаковце, Тумба, 
Корбул , у којима је остало по двадестак становника. Село Пљачковица је угашено село 
које је 1948. године имало 82 становника, а на задња два пописа нема ниједног 
становника. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 49

ЗАКЉУЧАК 
 
 

 
Савремени демографски развој у општини Врање, поготово у руралној 

популацији, прати крупне промене у кретању укупног броја становника, природном и 
механичком кретању становника, у структурама, промене у броју, величини и 
структури домаћинства и породица. 
 

Највећи број становника Пчињски оруг је имао 1991. године када је у оругу 
живело 227.690 становника. Од те године становништво се нагло смањује, поготово у 
општини Босилеград и Трговиште. Највећи број становника општина Врање је имала 
2002. године, укупно 87.288 становника, а од тада па до данас имамо смањење броја 
становника, посебно становништво у руралним деловима општине. У свом 
демографском развитку становништво је почело да демогафски стари, а смањење броја 
становника условљено је смањеним природним прираштајем као и миграцијом 
становништва. 
 
 У периоду од 2002. до 2011. године број становника општине Врање је смањен 
са 87.288 на 83.524. У руралним срединама општине Врање број становника константно 
опада од 1953. године, када је рурално становништво у укупном, учествовало са 74,7 %, 
а данас учествује са 27,5 % . 
 
 Смањење броја становника на простору Пчињског округа и општине Врање, 
утицало је и на разлике у густини насељености. У периоду од 2002. до 2011. године 
густина насељености је смањена са 101 на 97 ст/ km2 . 
 
 Приликом истраживања природног кретања становништва уочено је константно 
опадање стопе наталитета, повећање стопе морталитета и пад природног прираштаја. 
Стопа наталитета је 2015. године најнижа у целом посматраном периоду, а стопа 
морталитета је исте године највећа до сада.     На простору општине Врање највиша 
стопа природног прираштаја забележена је приликом пописа 1961. године и износила је 
14,4 ‰, а након тога имамо континуирани пад вредности природог прираштаја. 
Вредност прородног прираштаја остаје позитивна све до 2002. године, након чега 
природни прираштај постаје негативан. Овако ниске стопе природог прираштаја, 
последица су пре свега повећања морталитета, поремећаја старосне структуре 
становништва, као и присутних миграција становништва.  
 
 Проучавајући структуре станонвиштва, посебан осврт је био на полној, 
старосној, економској и образовној структури становништва. У анализи полне 
структуре становништва на нивоу општине, запажа се повећање којефицијента 
маскулинитета у периоду од 2002. до 2011. године. Најнижи којефицијенат 
маскулинитета је у старосној групи 60 и више година. Приликом анализе руралног 
становништва општине Врање запажа се константно повећање којефицијента 
маскулинитета у периоду од 1971. до 2011. године. У оквиру старосне структуре дошло 
је до значајних промена, преко смањења младог и повећања удела старог становништва 
у укупној популацији. 
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 Становништво општине Врање захваћено је процесом демографског старења. 
2011. године становништво се налазило у дубокој демографској старости. У периоду од 
1971. године до 2011. године индекс старења је порастао са 0,33 на 0,96 што је 
последица константног смањивања поцената младог становништва и повећања старог 
становништва. 
 
 Анализирајући укупно станонвиштво општине Врање , уочава се да у периоду од 
1971. до 2011. године опада удео активног становништва, а расте удео лица са личним 
приходима, као и издржавано становништво. У анализи активног становништва према 
делатностима уочено је константо опадање активних у примарном сектору, уз 
истовремено повећање у секундарном и терцијарном сектору. По попису 2011. године 
највећи удео актвног становништва обављао је делатноси терцијарног сектора. 
 
 У општини Врање се током друге половине XX века број неписмених 
становника, оба пола се константно смањује. Број неписменог женског становништва је 
увек био већи од броја неписменог мушког становништва. Најнижи проценат 
неписмених је забележен 2011. године – 3,1 % (0,8 % мушког и   5,4 % женског) од 
укупног становништва старог 10 и више година. 
 
 Могућности за запошљавање у општини Врање су у последње време веома мале, 
због тога је становништво општине нашло решење у емигацији. Све већи број младих 
људи, по завретку школовања одлчује се да посао потражи ван Врања, у већим 
градовима наше земље, а велики број њих одлази у иностранство. 
 
 Све нас ово наводи на закључак да у будућности требамо утицати на још бржи 
развој привреде, а тиме и на пораст животног стандарда и куповне моћи потрошача. 
Тиме би се слика становништва општине Врање, а и целог Пчиињског округа, знатно 
побољшала. Зауставио би се одлив младог становништва, становништво би се лакше 
одлучило за повећање броја чланова породице, па и услови за повратак одсељеног 
становништва. 
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ПРИЛОГ 
 
 

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

 
Место 

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

Разлика 
1948.- 
2011. 

Александровац 460 488 479 443 421 501 527 499 +39 
Барбарушинце 353 351 342 264 199 166 86 53 -300 
Барелић 180 188 195 194 178 135 161 145 -35 
Бели Брег 158 173 179 131 120 115 94 86 -72 
Бојин Дел 334 360 331 301 251 119 87 56 -278 
Бресница 236 241 249 257 308 373 410 381 +45 
Буљесовце 201 204 163 139 124 83 78 59 -142 
Буштрање 1080 1119 1029 822 667 592 487 406 -674 
Вишевце 381 397 339 348 291 158 92 56 -325 
Власе 663 666 588 584 503 461 417 333 -330 
Врање 11252 13465 17999 28613 44094 51818 55052 55138 +43886 
Вртогош 1535 1570 1576 1425 1387 1340 1355 1175 -360 
Големо Село 1738 1772 1691 1451 1232 1116 1051 786 -952 
Горња Отуља 79 93 83 67 49 25 13 5 -74 
Горње Жапско 230 204 193 180 154 115 109 86 -144 
Горње Пуношевце 149 134 211 179 124 65 40 30 -121 
Горње Требешиње 241 264 297 238 251 220 213 204 -37 
Горњи Нерадовац 298 311 268 249 241 322 326 332 +34 
Градња 682 687 599 494 351 293 247 187 -495 
Гумериште 479 441 359 231 125 41 26 5 -474 
Давидовац 336 359 475 393 476 491 502 486 +150 
Добрејанце 218 219 205 194 152 102 84 55 -163 
Доња Отуља 171 178 166 159 156 108 101 86 -85 
Доње Жапско 603 644 634 543 491 435 421 339 -264 
Доње Пуношевце 198 199 132 93 65 39 21 7 -191 
Доње Требешиње 949 961 845 815 814 780 832 774 -157 
Доњи Нерадовац 492 502 482 445 489 552 633 930 +422 
Драгобужде 187 173 155 114 103 56 49 40 -147 
Дреновац 868 923 794 683 467 288 167 117 -751 
Дубница 1162 1168 1162 1075 903 860 819 770 -392 
Дулан 181 183 171 169 151 116 97 58 -123 
Дупељево 102 115 137 113 85 71 55 26 -76 
Златокоп 544 556 579 529 617 725 795 777 +233 
Катун 536 531 548 501 458 449 432 404 -132 
Клашњице 248 242 220 155 97 67 39 23 -225 
Копањане 219 236 207 168 126 93 70 41 -178 
Коћура 957 963 835 816 626 367 234 121 -476 
Крушева Глава 453 471 456 401 294 197 135 89 -364 
Купининце 226 228 250 204 160 154 134 104 -122 
Лалинце 597 616 593 440 285 208 150 98 -499 
Лепчињце 430 421 368 267 218 152 125 103 -327 
Луково 754 713 650 483 333 218 200 126 -628 
Марганце 137 128 114 109 68 38 20 8 -129 
Мечковац 262 248 237 216 201 185 169 152 -110 
Мијаковце 198 207 199 142 115 73 37 19 -179 
Мијовце  260 279 238 175 117 95 67 52 -208 
Миланово 381 372 402 381 340 308 273 211 -170 
Миливојце 249 257 257 230 191 149 122 93 -156 
Моштаница 895 936 903 719 586 531 442 413 -482 
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Наставце 154 156 135 122 65 52 52 37 -117 
Нова Брезовица 295 313 283 281 224 142 125 81 -214 
Обличка Сена 355 350 330 302 216 126 52 27 -228 
Остра Глава 129 153 120 105 96 84 72 35 -94 
Павловац 568 640 682 716 771 890 878 603 +35 
Пљачковица 82 73 64 58 26 33 0 0 0 
Преображење 272 272 227 188 130 77 69 40 -232 
Ранутовац 450 430 421 399 424 452 490 460 +10 
Ратаје 736 755 664 644 656 611 620 554 -182 
Рибинце 238 241 209 213 238 371 471 472 +234 
Ристовац 397 389 423 370 343 336 342 347 -50 
Рождаце 250 242 212 141 101 56 47 33 -217 
Русце 168 177 165 131 124 83 73 79 -89 
Сикирје 473 469 393 400 309 221 153 103 -370 
Смиљевић 323 298 274 245 200 140 83 68 -255 
Содерце 519 524 571 557 467 387 326 510 -9 
Средњи Дел 349 356 323 285 213 120 90 48 -301 
Станце 287 298 270 210 160 129 113 82 -205 
Стара Брезовица 497 504 513 375 238 136 89 57 -440 
Стрешак 420 436 463 400 296 174 119 65 -355 
Стропско 225 221 224 177 136 153 186 143 -82 
Струганица 148 154 121 92 61 43 21 13 -135 
Студена 356 382 360 295 216 129 117 71 -285 
Суви Дол 188 191 196 224 252 395 576 645 +457 
Сурдул 374 356 304 242 154 79 44 18 -356 
Тесовиште 271 295 264 197 143 93 61 36 -235 
Тибужде 991 1000 995 963 1021 1291 1243 1295 +304 
Трстена 466 542 480 377 252 150 63 43 -423 
Тумба 313 350 336 263 139 87 44 13 -300 
Ћуковац 1141 1180 1106 1010 918 958 1007 1030 -111 
Ћурковица 200 197 170 139 73 31 13 10 -190 
Урманица 192 184 153 122 98 63 32 17 -175 
Ушевце 426 453 423 363 292 229 184 119 -307 
Црни луг 428 429 368 290 248 264 266 245 -183 
Честелин 386 389 388 240 143 46 22 8 -378 
Бабина Пољана 585 633 656 615 283 127 79 37 -548 
Бујковац 812 824 788 825 768 718 796 784 -28 
Врањска Бања 2108 2362 2735 4088 5004 5779 5882 5347 +3239 
Дуга Лука 332 330 318 295 237 181 154 123 -209 
Изумно 562 539 448 437 411 406 357 358 -204 
Клисурица 599 584 564 475 370 264 173 114 -485 
Корбевац 870 820 754 640 606 668 711 663 -207 
Корбул 130 122 128 119 61 17 14 5 -125 
Крива Феја 1708 1785 1779 1823 1594 1223 870 590 -1118 
Кумарево 494 474 458 260 298 306 283 243 -251 
Лева Река 447 444 475 379 228 138 80 48 -399 
Липовац 253 246 234 223 184 119 79 36 -217 
Несврта 479 476 498 464 298 216 132 85 -394 
Паневље 308 293 251 239 238 215 209 184 -224 
Првонек 676 673 609 602 450 310 203 124 -552 
Превалац 179 160 161 140 142 151 153 167 -12 
Себеврање 465 453 440 353 283 197 136 126 -339 
Славница 566 587 602 552 467 275 143 77 -489 
Стари Глог 229 222 213 264 175 69 44 18 -211 
Топлац 774 763 720 620 551 525 519 436 -308 
Црни Врх 319 314 322 317 182 68 32 15 -304 

Извор: Упоредни преглед броја становника 1948 – 2011 и станова 1971 – 2011; Књига 20 
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Прилог 2. Пчињски округ у Србији 

 

 
Извор: https://wikipedija.ogr 

 
 

 
 

Прилог 3. Општине  у Пчињском округу 
 

 
Извор://sr.wikipedija.org 
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Прилог 4. Територијална организација града Врања 
 

 
 

Извор://sr.wikipedija.org 
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