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Увод 

 

Сама Лесковачка котлина део је планинско-котлинско-долинске макрорегије 

Србије и представља микрорегију у оквиру Јужне Србије у ужем смислу. У њеном 

срцу налази се град Лесковац препун најразличитијих мотива и објеката који ће 

задовољити све врсте посетилаца. У оквиру града Лесковца имамо 144 насељена места 

од којих су једино Лесковац, Грделица и Вучје градског типа. Познат је као град са 

развијеном индустријом, поготову хемијском и текстилном и као град кулинарских 

специјалитета, посебно роштиља. Подручје града се налази на надморској висини од 

210-240м, и смештено је у Лесковачкој котлини оивчено Бабичком  Гором (1098м), 

Селичевицом (903м) и Сувом планином на истоку, Раданом (1049м) и Пасјачом на 

западу и Кукавицом (1442м) и Чемерником (1638м) на југу. Лесковачка котлина део је 

композитне долине Ј.Мораве и на северу је отворена према Нишкој, а на југу према 

Врањској котлини преко Грделичке клисуре.  

Предмет овог рада је истраживање промена у броју и структури домаћинстава 

на територији Лесковачке котлине. Према међународним препорукама домаћинство је 

основна јединица пописа. За разлику од претходних пописа где су се домаћинства 

делила на приватна и колективна, за пописе који су спроведени око 2010. препоручена 

је још једна катергорија тзв. примарни бескућници. Конкретно у овом раду приказани 

су подаци о приватним домаћинствима. У свету се примењују два концепта приватних 

домаћинстава: HOUSEKEEPING концепт и HOUSEHOLD-DWELLING концепт. Код 

нас се примењује HOUSEKEEPING концепт, по којем се домаћинством сматра свака 

породична или друга заједница лица која заједно станују и заједно троше своје 

приходе за подмиривање основних животних потреба. Домаћинство је и свако лице 

које у месту пописа живи само (самачко домаћинство), а које није члан домаћинства у 

неком другом месту, без обзира на то да ли станује у посебном или дељивом стану, 

као самац подстанар, у самачком хотелу и сличном објекту, или у истој соби са 

другим самцем или са члановима домаћинства станодавца, али са њима не троши 

заједно своје приходе (РЗС,2013.). Што се тиче „HOUSEHOLD – DWELLING“ 

концепта члановима домаћинства се сматрају сва лица која живе заједно у једној 

стамбеној јединици, те је укупан број домаћинства, једнак броју настањених станова. 

Предност концепта који се примењује код нас јесте да се прикупљени подаци могу 

исказати и према концепту домаћинство – стан.  

Мастер рад се састоји од 12 поглавља где је главна пажња, сходно наслову 

теме, усмерена на промени у броју и структури домаћинстава на територији котлине. 

Као носилац развоја неке области, домаћинство завређује огромну пажњу јер сви 

његови показатељи, у великој мери рефлектују стање друштва.  
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У првом делу рада обрађен је географски положај, као и најзначајнија физичко 

– географска обележја.  

У другом делу на најстарије трагове насељености на подручју котлине, 

надовезује се анализа и приказ демографских обележја, промена у њима, као и 

уочених тенденција. Посебно сам се у oвом делу бавио анализом домаћинстава на 

територији Лесковачке котлине од 1948. – 2011. 

     У раду су махом коришћени подаци преузети из пописа Републичког завода за 

статистику. 
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1. Географски  положај, границе и величина 

Лесковачка котлина се простире у оквиру Родопског система у средњем делу 

тока Ј. Мораве између Нишке котлине на северу и Врањске на југу. Спада у веће 

котлине у Србији. Налази се у централном делу Балканског полуострва на око 43˚ 

с.г.ш. Дно котлине се креће од 210 – 240 м н.в. Дужине је 50 км, а ширине 40 км, и 

обухвата површину од 1928,6 км
2
. Нагнута је незнатно према северу (Шушић, 2000).  

 

 

 
Слика 1: Територија града Лесковца 

Извор: Савић, 1969. 

 

 

Котлина није јединствена целина већ је токовима подељена на мање целине: 

Централни део котлине – Лесковачко поље, Поречје (средишњи део слива Ветернице), 

Јабланица, Пуста Река и др. (Ивановић и сар. 2007). Главни речни ток је Ј. Морава у 

коју се уливају четири веће реке: Власина, Јабланица, Пуста Река и Ветерница.  

Западну границу котлине чине огранци Пасјаче, Видојевице, Арбанашке 

планине, и Радан. Источну границу представља Крушевица, Бабичка Гора и 

Селичевица. Према југу границу чине огранци Гољака, Кукавице и Острозуба. 

У погледу административно – територијалне припадности Лесковачка котлина 

обухвата већи део Јабланичког округа. Део котлине припада и Нишком округу у 

административном погледу (Шушић, 2000). По површини највећа општина је град 

Лесковац, не само у округу него и у Србији.  
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Северна гео.ширина града је 42˚ 52  , а источна гео.дужина је 21˚57  (Профил 

града Лесковца). Кроз Лесковачку котлину пролазе важне међународне саобраћајнице, 

али и саобраћајнице нижег реда. Главна саобраћајница повезује средњу и југоисточну 

Европу. Долином Јабланице пролази пут Лесковац – Лебане – Медвеђа –Приштина 

који представља везу Лесковачке и Косовске котлине. Долином Власине и Лужнице 

спојена је са Пиротском, а река Власина представља њену везу са Власином и 

Крајиштем, односно Бугарском.  
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2. Физичко – географске карактеристике 

2.1. Гео – морфолошке карактеристике 

Лесковачка котлина представља потолину насталу раседањем у Родопској 

маси, у периоду настанка и осталих моравских потолина. Примарни рељеф настао је 

тектонским покретима и вулканском активношћу, а након тога измењен језерском 

абразијом и флувиоденудационим процесима који трају и данас. Рељеф је од изузетне 

важности за начин обраде и коришћења земљишта са аспекта пољопривреде, а има и 

велики утицај на климу. 

Грделичка клисура представља везу између Лесковачке и Врањске котлине. 

Њен најјужнији део назива се Момина клисура. Представља највише морфолошко 

развође између Панонског и Егејског басена и дубока је 550 м. Позната је по ерозији, 

акумулацији и поплавама. Посебно је значајна због својих просторних и високих 

димензија (Милојевић С., 1924).  

У самој котлини најзначајнија узвишења представљају лесковачко брдо Хисар 

(341 м.), брдо поред села Винарце и Рударска чука.  

Као засебне рељефне целине у Лесковачкој котлини можемо издвојити: 

(Шушић, 2000).  

1) Алувијалне равни и терасе које чине дно котлине,  

2) Котлинско побрђе, а у оквиру њега: 

а.) Котлинско побрђе у језерским наслагама које обухвата међудолинске косе 

састављене од неогених материјала, заравњене на теменима и нагнуте према средишту 

котлине. Њихове бочне стране су дисециране потоцима; 

б.) Котлинско побрђе у кристаластим шкриљцима; 

в.) Планински обод кога чине падине Радана, Петровца, Гољака, Острозуба, 

Кукавице, Крушевице и Бабичке Горе. 

Алувијална раван је најизраженија у близини Ј. Мораве где образује 

Лесковачко поље. 

Котлинско побрђе карактерише ерозивни рељеф, а опште форме рељефа су 

карактеристичне за планински обод.  

У грађи котлине учествују 3 групе стена: магматске, седиментне и метаморфне. 

Метаморфне заузимају велике површине. Чине их кристаласти шкриљци 

различитог степена метаморфозе. Они су заступљени у планинским гребенима 

Бабичке Горе и Крушевице које чине обод котлине. Јужни и западни обод сачињавају 

гнајсеви, а источни обод зелени шкриљци. Кристаласти шкриљци покривени су 

смеђим и хумусно–силикатним земљиштем.  

Седиментне стене су други важни геолошки елемент, а чине их слатководни 

језерски седименти, алувијалне пролувијалне, делувијалне творевине као и наслаге 

речних тераса. Језерски седименти допиру до 600 м н.в. (Шушић, 2000). Они су 
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представљени хетерогеним наслагама конгломерата, песка, глине и сл., и 

представљају матични супстрат високо продуктивним земљиштима. 

Најраспрострањенији су алувијални и терасни седименти. У виду појаса они се 

протежу дуж речног тока. Терасни седименти се простиру изнад алувијалне равни 

већих река. Алувијалне творевине су најмлађе творевине које су највлажније, 

најплодније и најпогодније за стварање плодног педолошког супстрата. У котлини 

има и лесних оаза (Марковић – Марјановић Ј., 1957). 

У подножју котлинског и ободног побрђа простиру се делувијалне и 

пролувијалне творевине. Земљиште је овде плодно.  

Што се тиче магматских стена оне су у котлини заступљене у мањем обиму. 

Доминирају андезитско – дацитске творевине. Јављају се у виду сочива и жица док су 

већа интрузивна тела представљена плутонитима габра и гранита. Земљишта су 

изложенија ерозији на стрмим падинама. 

 

 

2.2. Клима 

 
Планине средње висине по ободу, овалан облик, мала надморска висина дна, и 

бројне реке формирале су специфичну климу овог подручја. Лесковачка котлина се 

налази на око 43˚С с.г.ш., у централном делу Балканског полуострва, па је с тога у 

великој мери изолована, односно утицаји најближих мора су веома слаби,што утиче 

на континенталност подручја.  

      Блага умерено-континентална клима са просечном годишњом температуром од 

11,1˚С, падавинама 625,4 мм и благом надморском висином од 210-240м изузетно је 

погодна за живот и привредне делатности (Профил града Лесковца, 2014.). 

 

- Максимална температура: 43,7˚С, 24.07.2007. 

- Минимална температура: -30,3˚С, 13.01.1985. 

- Максималне падавине: 920мм, 26.06.1954. 

- Максимални снег: 124цм, 31.01.1963. 

 

      Када су у питању термичке карактеристике Лесковачке котлине положај, 

облик, величина уз остале географке услове, утицали су да се Лесковачка котлина 

понаша умногоме другачије од Врањске, суседне котлине, која је јужније (Ивановић и 

сар., 2007.). Средња годишња температура је 11,4˚С, стога се Лесковачка котлина 

убраја у топлије крајеве Србије. Пресудан утицај на ову чињеницу имају високе летње 

и ранојесење температуре и благе зиме. Само јануар има негативну средњу месечну 

температуру (-0,5˚С), а средња зимска 1˚С. Насупрот њима, најтоплији месец је јули, 

са 22,4˚С и август са 21,8˚С, а средња летња температура износи 21,3˚С. Термичку 

континенталност потврђује то да је пролеће незнатно (за 0,2˚С) топлије од јесени. На 

основу овога можемо закључити да су зиме благе, а лета топла, чак жарка. У односу 

на Врањску, Лесковачка котлина је топлија, нарочито током лета и у вегетационом 

периоду. 

      Допуна потпунијем познавању термичких карактеристика је познавање 

учесталости карактеристичних дана. Годишње Лесковачка котлина има 98,3 мразна 

дана (tmin˂0˚С) са највећом учесталошћу у јануару (24,4 дана), децембру (20,1 дан) и 

фебруару (18,9 дана), а нема их у периоду мај-септембар. Ледени дани (tmax˂0˚С) су 

доста ретки и годишње их је свега 15,3. Насупрот овим леденим данима, су тропски 

дани. Што се њих тиче, Лесковачка котлина има их годишње 95,5, са највећом 

учесталошћу у јулу (22,5), августу (22,0), и јуну (18,1), а нема их у периоду новембар-
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фебруар. Тропски дани са температуром већом од 30˚С су свега 47,2 у току године. 

Највише их је у јулу и августу (Ивановић и сар., 2007.).  

      Лесковачка котлина се одликује малом годишњом количином падавина. Уз то, 

плувиометријски режим је такав да се велика сума падавина излучи у топлијем делу 

године, што нема значајнији ефекат на биљке с обзиром на изразито високе 

температуре. Годишња количина падавина у Лесковачкој котлини је 598мм. У 

вегетационом периоду се излучи 53% од те количине. Максимум падавина је у мају, а 

појављује се и секундарни максимум у октобру. Месеци са најмањим падавинама су 

јануар (35мм), март и јули. Овај плувиометријски режим последица је изразите 

континенталности. Гледано по годишњим добима, једнака количина падавина је у 

пролеће и јесен, а лето је кишовитије од зиме. Најсувља је зима (132мм), а највлажније 

пролеће (165мм), па се може рећи да су падавине једнако распоређене током године 

(Ивановић и сар.,2007.).  

 

2.3. Хидролошка обележја 

 
Највећа река у Лесковачкој котлини је Ј. Морава и има слив са развијеном 

ерозијом (Павловић, 1994.). Она има карактер типичне равничарске реке са малим 

падом на уздужном профилу, протичући кроз котлину у дужини од 70 км. Она се 

излива, плави, и засипа наносима ниже делове алувијалне равни. Њене највеће 

притоке и најзначајније су: Ветерница (75 км, слив и регија 515км
2
), Јабланица (85 км, 

слив и регија 895 км
2
) и Пуста Река (46 км, слив и регија 585 км

2
). Све оне су леве, а 

најзначајнија десна притока је Власина (70 км, 1050 км
2 
слив). Ветерница, Јабланица и 

Пуста Река су највеће сушице у Србији. Код села Мирошевца, Ветерница при 

поплавама образује баровито поље. Поред ових ту је и Рупска река и Вучјанка, која 

креће са Кукавице, протиче кроз Вучје и улива се у Ветерницу. Познате су још и 

Козарачка река, Предејанска, Копашничка и Сушица.  

У физичко – географском погледу сливови се могу поделити на равничарски и 

планински део слива. Планински делови слива Власине, Ветернице, Јабланице и 

Пусте Реке одликују се великим падовима на уздужном профилу и бујичарским 

карактером. Токови у долинским деловима слива имају мале падове, па се јавља 

акумулација наноса. Густина речне мреже у планинским деловима слива Јабланице је 

1322 м /км
2
, а у равничарском 477м /км

2
 (Шушић, 2000). Слична је ситуација и са 

осталим рекама овог подручја.  

У близини Лесковца су и вештачка језера Брестовачко и Барје. Акумулација 

Барје је настала преграђивањем реке Ветернице 30 км узводно од Лесковца. Великим 

клизиштем тла на простору подно планине Кукавице настала су Јовачка језера. Овај 

крај има и баре: Доброинска, Грабовничка, Јајинска, Богојевачка и др. Већина њих је 

настала копањем шљунка уз Ј. Мораву.  

 

2.4. Педолошки покривач 

 
Највећу површину на овој територији заузимају плодна тла алувијално – 

делувијалних акумулација. Како поред плодног и влажног барског и муљевитог 

земљишта, радом река овде настају често и неплодни шљунковити спрудови као други 

производ сталног меандрирања токова, иако се ова земљишта могу сматрати 

најплоднијим и најпогоднијим за развијање ратарства. Она захватају углавном 

алувијалне равни долине Пусте Реке, Јабланице, Ветернице, Власине и Ј. Мораве од 

Грделичке клисуре на север. И у самој клисури у равни Мораве се налазе као основни 

типови земљишта, смоница, смоница у огајњачавању и алувијум и делувијум. Највеће 
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пространство ове плодне земље имају у непосредној околини Лесковца, где се стичу 

доњи токови Власине, Јабланице и Ветернице.  

Знатно је пространство и гајњача. Оне су на источној страни котлине, на 

падинама Бабичке горе и Крушевице, на северном ободу Грделичке клисуре нагнутом 

према доњој Власини, на Рударској чуки, као и на нижим деловима Кукавице. На 

брдском земљишту средње висине наилазимо на еродирана скелетоидна земљишта, 

као на терену Грделичке клисуре. 

           Западна страна котлине је јаче деградирана јер су ту углавном однете раније 

језерске наслаге и створени подзоли. Подзоле налазимо и на падинама Бабичке горе у 

њеном средишњем делу.  

           Највиши делови Кукавице, Оруглице и Грделичке клисуре су истовремено и 

најнеплоднији делови, јер је ту плодни покривач врло често изложен јаком спирању, а 

понекад и сасвим однет. На овим највишим деловима налазимо смеђе шумско, 

еродирано скелетоидно земљиште и планинску црницу, мада местимично има и 

подзола (Крстић О., 1961).  

 

2.5. Биљни и животињски свет 

 
Лесковачки крај веома је разноврстан у погледу флоре и фауне. 

Најраспрострањеније од животиња су: срндаћи, дивље свиње, зечеви, јаребице и 

фазани, док је код биљака приметно веома разнолико присуство лековитих и других 

биљака. Битну улогу у флористичким истраживањима имао је Јосиф Панчић. Он је са 

својим сарадницима крајем 19.века, пронашао на Острозубу, изузетно ретку биљку 

зелениче (Prunus Laurocerasus). На њу се до сада наишло само у Бугарској и на још 2 – 

3 локалитета.  

Једна од карактеристика Лесковачке котлине је и очувана природа. Флора и 

фауна су велики економски потенцијал овог краја, како у погледу туристичких, тако и 

у погледу развијања свести о заштити животне средине. Поред дуге историје 

флористичких истраживања, још није ни близу истражено огромно богатство у том 

погледу.  

Велика пространства ободног дела котлине су под храстовим и буковим 

шумама. Између њих, заступљене су чисте састојине храста китњака, који се пружају 

до 1150 м надморске висине.  

На територији Лесковачке котлине наилазимо на следеће категорије заштићених 

подручја (Регионална стратегија руралног развоја Јабланичког и Пчињског округа, 

2012): 

- Резерват природе и строги резерват природе: Строги резерват природе „Качер 

– Зеленичје“ (Острозуб – Црна Трава – Лесковац); 

- Споменик природе: Богојевачки брест запис (село Богојевце, Лесковац), стабло 

тополе у Губеревцу, стабло оскоруше у Сејаници, Кутлешки храст запис (село 

Кутлеш, Лесковац); 

- Природни простор око непокретног културног добра: Шумски комплекси око 

манастира Св. Јована и Св. Богородице (села Црковница и Јашуња, Лесковац); 

- Посебно је заштићено око 100 врста животиња и 25 природних врста са 

статусом природних реткости. 
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3. Најстарији трагови насељености 

 
         Грчки историчар Херодот у V веку п.н.е. помиње да је на месту или у 

близини данашњег Лесковца постојало Илирско насеље, око којег се гајила конопља. 

Пошто су Илири побеђени у II веку н.е. на ове просторе долазе Римљани. На левој 

обали Ветернице нашли су једно насеље староседелаца, а сами су на брду Хисар 

подигли тврђаву која је доминирала градом и околним друмовима. (Профил града 

Лесковца, 2014).  

         Простор лесковачке котлине који је током Римског периода припадао 

различитим административним јединицама, у римско и касно римско доба је 

представљао богату пољопривредну и рудничку област. За 4 локалитета можемо 

претпоставити идентификацију са сеоским пољопривредним добрима на основу 

резултата археолошких истраживања и случајних налаза. Реч је о налазиштима у 

Подримцу, Орашцу, Врбовцу и Бојнику (Стаменковић, 2009.). Поред њих, на положају 

Трап у селу Конопница откривени су остаци масовног зида од опека везаних малтером 

(Ерцеговић – Павловић, Костић 1977.), за које се сматра да представља посебно 

саграђен магацин за чување жита.  

        Што се тиче рударства, централну област античке рударске делатности 

представљао је њен западни део. Трагови римског рударења забележени су у 

сливовима Лапаштице и Газдарске реке (област око Леца), на простору око Јабланице, 

Туларске, Бањске и Маровачке реке, као и у побрђу Радана. Ретке остатке уочавамо и 

на јужном (село Кљајић), источном (област око Рупња) и североисточном простору 

котлине (огранци Бабичке горе и Крушевице), али и у средишњем делу на локалитету 

Хисар.  

              О животу наших словенских предака не налазимо помена све до XII века, када 

је предео око данашњег Лесковца под именом Глубочица (Дубочица) грчки цар 

Манојло поклонио Стефану Немањи. Најстарији записани помен Лесковца потиче из 

XIV века за време Цара Душана и тада се ово место описује као велико село.  

 Од првих писаних трагова о Дубочици као области, односно Лесковцу као 

насељеном месту ово подручје је било део властелинских поткусуривања, што је први 

знак његове  периферности (али и значајности). У првом веку отоманског запоседања, 

све до великих аустијско – турских ратова, имао је статус полуутврђења. После 

великих ратова и демографских и економских пустошења, социо – економски статус 

Лесковца изграђује се испочетка.  

Крајем XVIII века Лесковац је већ центар великог Лесковачког пашалука, који 

је обухватао целу територију бившег санџака Алаџахисар (Крушевац и Параћин). 

Француски географ Ами Буе, 1837.год. пише да Лесковац има 3000 кућа и укупно 

15000 становника (Цветковић, 2013).  

За време Турака и непосредно после ослобађања, Лесковац је био не само 

велики град, већ и један од најкрупнијих центара у Србији. У њему је после 

ослобођења било много занатлија и ситних трговаца и Лесковац се по том броју тада 

приближио Београду.  

      Деветнаести век ће проћи у даљем економском јачању овог подручја. Лоциран 

на безбедној удаљености од српско – турске границе, Лесковац није трпео последице 

честих буна, наставио је да развија занатство и трговину, па се средином тог века 

демографски приближавао самом ослобођеном Београду. Према доступним 

информацијама за 1858. годину, град Лесковац је имао 15000 становника 

(Димитријевић, 1952).  

 

 



12 
 

4. Број становника и територијални размештај 
 

       Скуп људи на одређеној територији чини становништво и најважнији је 

друштвено-географски елемент који условљава развој привреде и насеља. 

Број становника представља скуп људи који живи и ради на одређеном простору и 

који се временом мења у квантитативном смислу. Свака промена броја становника 

означава се као укупно кретање (A.Wartheimer-Балетић, 1982.).  

Промена броја становника последица је више фактора, пре свега природног и 

механичког кретања. 

Узећи у обзир резултате пописа од 1948-2001.године у следећој табели дат је 

упоредни преглед броја становника на нивоу републике, округа и општине, као и на 

нивоу градских и сеоских насеља општине Лесковац. 

 

 

Табела 1. Кретање броја становника на територији Републике Србије, 

Јабланичког округа и општине Лесковац 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 

Јабланички 

округ 
231280 244128 254855 260982 262531 255011 240923 216304 

Општина 

Лесковац 
113158 121311 134250 147487 159001 161986 156252 144206 

Градска 

насеља 
23537 27503 38564 50549 61632 67976 68826 65289 

Сеоска 

насеља 
89621 93808 95686 96938 97369 94010 87426 78917 

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

 

 

Из података у претходној табели  од 1948. па до 1991. године може се 

приметити континуирани пораст броја становника на територији општине Лесковац. 

Од 1991. па до 2011. године, број становника Лесковца је пао за 17780 становника.  

Сам град се ширио процесима индустријализације и урбанизације и 

миграцијама село-град. Број становника у граду био је у порасту све до 2002. након 

чега следи благи пад. Сеоска популација бележи раст до 1981. године, али је након 

тога њен број почео да опада. Чињенице које су довеле до тога су исте оне које су 

заслужне и за пораст броја становника у граду, а то су отварање фабрика, 

урбанизација, школовање деце и младих, посао... 

 

 

Табела 2: Пораст/пад укупног становништва у општини Лесковац 
Година  1953/1948 1961/1953 1971/1961 1981/1971 1991/1981 2002/1991 2011/2002 2011/1948 

Општина 

Лесковац 
8153 12939 13237 11514 2985 -5734 -12046 31048 

Градска 

насеља 
3966 11061 11985 11083 6344 850 -3537 41752 

Сеоска 

насеља 
4187 1878 1252 431 -3359 -6584 -8455 -10704 

Извор: Израчунато на основу табеле 1 
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График 1. Промена броја становника у општини Лесковац од 1948. до 2011. године 

 

 
 

 

 

Популација општине Лесковац свој максимум достигла је 1991.године и 

износио је 161986 становника. Након тога следи пад броја становника. У периоду од 

1948-2011. забележен је пораст од 31048 становника. Највећи пораст становништва 

забележен је између пописа 1961. и 1971. године од укупно 13237 становника. Највећи 

пад је забележен између 2002. и  2011. године.  

 

 

График 2. Приказ кретања броја становника у сеоским насељима Општине 

Лесковац 
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           На основу графика 2. закључујемо да је број сеоске популације растао све до 

1981. године, а онда следи константан пад који се наставља и данас. 

 

 

Табела 3. Просечан годишњи пораст/пад укупног становништва од 1948 до 2011. 

године 

 

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

Општина 

Лесковац 
1631 1617 1324 1151 299 -521 -1338 499 

Градска 

насеља 
793 1383 1199 1108 634 77 -393 663 

Сеоска 

насеља 
837 235 125 43 -336 -599 -939 -170 

Извор: Израчунато на основу  табеле 1 

 

 

 

Највећи просечни пад броја становника на територији општине забележен је 

између 2002. и 2011. године. од -1338. Тад је забележен највећи пад у градским 

насељима а такође и у сеоским. Највећи просечни раст на територији општине 

забележен је у периоду од 1948. до 1953. године, на територији градских насеља од 

1953. до 1961. године, а што се тиче сеоских насеља највећи просечан пораст био је у 

идентичном периоду као и у целој општини.  

 

 

Табела 4. Индекс кретања становништва општине Лесковац од 1948. до 2011. 

године 
 

Година 
Индекс промене 

Ланчани Базни 
1953/1948 1961/1953 1971/1961 1981/1971 1991/1981 2002/1991 2011/2002 2011/1948 

Општина 

Лесковац 
107,2 110,7 109,8 107,8 101,9 96,5 92,3 127,4 

Градска 

насеља 
116,8 140,2 131,1 121,9 110,3 101,2 94,9 277,4 

Сеоска 

насеља 
104,7 102 101,3 100,4 96,5 92,9 90,3 88 

Извор: Израчунато на основу табеле 1 

 

Размештај становништва показује степен концентрације и дисперзије 

становништва на одређеном простору. Бројни су фактори који делују на размештај 

становништва, а најзначајнији су географски, економски, биолошко-медицински, 

друштвено-историјски и демографски фактори. Као основни показатељ интензитета 

насељености користи се густина насељености, која представља количник броја 

становника и површине територије где то становништво живи. Изражава се бројем 

становника на км
2
 (Кицошев, Голубовић, 2004.).  
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Према густини насељености становништва постоји следећа класификација 

територија: 

1) ретко насељени предели (15 ст/км2
), 

2) средње насељени предели (16 до 75 ст/км2
), 

3) густо насељени предели (76 до 150 ст/км2
), 

4) веома густо насељени предели (преко 151 ст/км2
). 

 

Табела 5. Густина насељености општине Лесковац од 1948. до 2011.године 

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

Република 

Србија 
73,8 78,9 86,5 95,5 105,4 88,5 84,8 81,3 

Општина 

Лесковац 
110,4 118,3 131 143,9 155,1 158 152,4 140,7 

Извор: Израчунато на основу табеле 1 

 

 

 На основу табеле 5. закључујемо да је најмања густина насељености била 

1948.године и износила је 110,4 ст/км
2
. Након тога се густина повећавала све до 

1991.године када је забележена и највећа густина насељености од 158 ст/км
2
 да би 

после тога уследио пад. На попису 2011.године густина становништва била је 140,7 

ст/км
2 
и тада се општина Лесковац сврстала у густо насељене пределе. То је знатно 

већа густина насељености у односу на републички просек од 81,3 ст/км
2
. Опадајућа 

густина насељености која се односи и на Лесковачку котлину у целини, почев од 1991. 

године па све до данас, последица је општег пада броја становника.  
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5. Природно кретање становништва 

 

               Придодно кретање становништва представља промену укупног броја 

становника на једној територији услед деловања два основна фактора: наталитета 

(рађања) и морталитета (умирања). Разлику између њих представља природни 

прираштај, или пад популације, уколико је резултат негативан. Имамо случај и нултог 

природног прираштаја уколико је рађање једнако умирању на одређеној територији. 

Природно кретање становништва временом доводи до промена код бројности и 

структуре неке популације. Те промене могу да ублаже или потпуно маргинализују 

миграције и други спољни фактори (ратови, епидемије, природне катастрофе). 

(Кицошев, Голубовић 2004.). 

 

5.1. Наталитет 

Позитивна компонента природног кретања становништва јесте наталитет и 

она доводи до пораста бројности становништва на одређеној територији. Представља 

број живорођене деце на 1000 становника на одређеној територији у једној години, у 

промилима. Постоје три групе фактора који утичу на ниво наталитета: 

1. Биолошки: фекондитет, стерилитет, полна и старосна структура, просечна 

старост приликом склапања брака... 

2. Социо-економски: ниво индустријализације, деаграризације и урбанизације, 

степен економског развоја, услови за формирање нових породица. 

3. Психолошки: страх од порођаја, осећај способности за рађање, осећај 

сигурности или несигурности, личне амбиције у животу. 

Према годишњој стопи у светским мерама наталитет може бити: висок (више 

од 25‰), средњи (15-25‰), низак (мањи од 15‰) (Кицошев, Голубовић 2004.). 

 

Табела 6: Упоредни приказ стопе наталитета у општини Лесковац 

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

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

Јабланички округ 21,6 16,1 12,6 12,5 10,5 7,9 8,1 

Општина Лесковац 21,0 15,7 13,0 12,2 10,7 8,1 8,4 
Извор: РЗС, Витални догађаји у Републици Србији; Природно кретање становништва у 

Републици Србији  (2012); 
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График 3: Приказ стопе наталитета у општини Лесковац од 1961. до 2015. године 

 

 

Јабланички округ данас спада у групу екстремно ниског наталитета. Стопа 

наталитета била је највиша 1961. године и износила је 21,6‰ и била је на средњем 

нивоу. Од тада до данас знатно је опала. По последњим подацима из 2015. године 

стопа наталитета на територији округа износила је 8,1‰ и у благом је порасту у 

односу на 2011. годину, када је била најнижа (7,9‰). 

У самој општини Лесковац највиша стопа наталитета заблежена је такође 

1961. године и била је нешто нижа у односу на округ (21‰). Од тада до 2011. године 

је у константном паду. Већ 1981. године, стопа наталитета је пала са средњег на нижи 

ниво, а најнижа вредност забележена је 2011. године (8,1‰). По последњим подацима 

из 2015. та вредност је незнатно порасла, али је и даље мања од републичког просека. 

 

Табела 7. Број живорођене деце на територији Јабланичког округа и општине 

Лесковац 

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

Jабланички 

округ 
5502 4192 3298 3199 2538 1751 1676 

Општина 

Лесковац 
2825 2317 2068 1970 1671 1194 1170 

Извор: РЗС, Витални догађаји у Републици Србији; Природно кретање становништва у Р.Србији 

од 1961. до 2010. године; 

 

На основу табеле 7. закључујемо да број живорођене деце у општини 

Лесковац такође бележи константан пад. Највећи број је био 1961.године од укупно 

2825 живорођене деце, да би данас тај број више него двоструко смањен на само 1170. 
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5.2. Морталитет 

Негативна компонента природног кретања становништва јесте морталитет, 

која насупрот наталитету доводи до смањивања популације на одређеној територији. 

Као и у случају са наталитетом, на морталитет утиче сплет различитих биолошких 

(старосна структура), социо-економских (животни стандард, ниво образовања, 

здравствени услови) и психолошких фактора (Кицошев, Голубовић 2004.). Оно што је 

различито је да друштвене околности имају много већи утицај на морталитет него на 

наталитет. Промене код морталитета утичу на полну, старосну и друге структуре. 

Такође, тесна је веза између морталитета и животног стандрарда становништва.  

              Морталитет се најчешће приказује преко опште стопе, која се обично исказује 

на 1000 становника и означава количник броја смртних случајева и укупног 

становништва на одређеном простору (број становника на половини године).  

 Табела 8: Приказ стопе морталитета од 1961. до 2015. године 

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

Република 

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

Јабланички 

округ 
8,3 7,9 9,1 11,1 14,1 15,7 16,0 

Општина 

Лесковац 
8,5 7,7 8,8 10,4 13,8 14,9 15,2 

Извор: РЗС, Витални догађаји у Републици Србији; Природно кретање становништва у Р.Србији 

од 1961. до 2010. године 

 

График 4: Стопа морталитета у општини Лесковац од 1961. до 2015. године 
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На основу посматраног периода закључујемо да је стопа морталитета на 

општинском, окружном, па и републичком нивоу у константном порасту почев од 

1971. године па све до данас. Изузетак опадања те стопе, на сва три нивоа, имамо 

између 1961. и 1971. године. На територији општине Лесковац најнижа вредност 

забележена је 1971. године и износила је 7,7‰ . По последњим подацима из 2015. 

стопа морталитета је скоро па дуплирана у односу на 1971. годину и износи 15,2 ‰. 

Висока стопа морталитета последица је неповољне старосне структуре овог краја. 

Као један од главних показатеља смртности становништва али и достигнутог 

нивоа животног стандарда, сматра се смртност одојчади. Основни показатељ је стопа 

смртности одојчади, која представља број умрле одојчади на 1000 живорођених у 

једном периоду.  

Смртност одојчади се може рашчланити према периоду смрти, односно према 

дужини трајања живота ембриона или одојчета. 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 до навршене 1. године. 

 

Табела 9: Стопа смртности и умрла одојчад у општини Лесковац у периоду од 

1961. до 2015. године 

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

Стопа смртности 

одојчади 
96,3 39,7 25,1 20,3 9,0 13,4 6,0 

Умрла одојчад 272 92 52 40 15 16 7 
Извор: РЗС, Витални догађаји у Републици Србији; Природно кретање становништва у Р.Србији 

од 1961. до 2010. године 

 

На основу претходне табеле уочавамо да је стопа смртности одојчади била 

највећа 1961. године када је износила чак 96,3‰ и од тада па до 2002. године је 

драстично опала на 9‰. Од 2002. до 2011. године стопа смртности одојчади је порасла 

за 4,4‰, а од 2011. године је опет у паду, па је 2015. године износила 6‰. Основни 

разлози за тренд опадања несумњиво су достигнути ниво здравствене заштите и 

уопште побољшање животних услова у општини Лесковац. 

 

 

5.3. Природни прираштај 

Природни прираштај представља разлику између броја рођених и броја 

умрлих на одређеном простору и одређеном временском периоду. Позитиван 



20 
 

природни прираштај се јавља када је рађање веће од умирања, а негативан када је 

ситуација обратна. Имамо и трећу могућност када је број рођених једнак броју умрлих 

лица и тада се јавља нулти природни прираштај или природна стагнација.  

 

Постоје 4 врсте природног прираштаја: 

- врло висок (преко 20‰), 

- висок (15-19‰), 

- умерен (5-14‰), 

- низак (испод 5‰) (Кицошев, Голубовић 2004.). 

 

Табела 10: Стопа природног прираштаја и природни прираштај у Србији, 

Јабланичком округу и општини Лесковац 

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

Република Србија 86034 74946 63755 45043 -24684 -37337 -38021 

Јабланички округ 3377 2142 913 371 -854 -1732 -1653 

Општина Лесковац 1683 1175 669 293 -484 -984 -950 

‰ 

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

Јабланички округ 13,3 8,2 3,5 1,4 -3,6 -7,8 -7,9 

Општина Лесковац 12,5 8,0 4,2 1,8 -3,1 -6,8 -6,8 
Извор: РЗС, Витални догађаји у Републици Србији; Природно кретање становништва у Р.Србији 

од 1961. до 2011. године 

 

График 5: Приказ стопе природног прираштаја у општини Лесковац од 1961. до 

2015. године 
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Из предходне табеле и графика уочавамо да се стопа природног прираштаја у 

општини Лесковац од 1961. године кретала , условно речено, слободним падом. Тада 

је била и највећа стопа од 12,5‰, и припадала је умереном типу природног 

прираштаја. Вредност природног прираштаја остаје позитивна до пописа 1991. године, 

а на наредним пописима имамо негативан природни прираштај, са тенденцијом даљег 

пада као последица пада наталитета и пораста стопе морталитета у овом крају. По 

последњим подацима из 2015. године, стопа природног прираштаја на територији 

општине Лесковац износила је -6,8‰, што је за 19,3 ‰ мање у односу на попис  1961. 

године. 

Идентична ситуација је и у целом Јабланичком округу. Највиша забележена 

стопа 1961. године износила је 13,3 ‰, а најнижа 2015. године од -7,9 ‰, што је ниже 

и од репубичког просека за ту годину. 
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6. Нупцијалитет и диворцијалитет 

Један од битних фактора природног кретања становништва јесте нупцијалитет 

(склапаље бракова) и диворцијалитет (развод бракова). Због чињенице да се највећи 

део репродукције јавља унутар брачних заједница, нупцијалитет и диворцијалитет 

играју битну улогу у природном кретању становништва.  

У најширем смислу брак представља везу између два лица различитих полова 

ради заједничког живота и стварања потомства. Брак можемо посматрати и као 

друштвену заједницу, друштвено признату и одобрену емотивно – полну заједницу 

између две одрасле особе супротног пола ради стварања новог живота (Кицошев, 

Голубовић 2004).  

Према брачном стању становништво делимо у 4 групе: 

- породично (ожењени и удате) 

- непородично (неожењени и неудате) 

- разведени 

- удовци и удовице 

Општа стопа нупцијалитета представља однос између укупног броја 

склопљених бракова у току једне године и броја становника средином те године. 

Општа стопа диворцијалитета је однос између броја разведених бракова током године 

и укупног становништва средином исте године. 

Табела 11: Упоредни преглед броја закључених и разведених бракова на 

територији oпштине Лесковац  од 2001. до 2015. године 

Година 

Закључени бракови Разведени бракови 

Укупно 
На 1000 

становника 
Укупно 

На 1000 

становника 

На 1000 

закључених 

2001. 892 5,5 100 0,6 100,0 

2003. 797 5,12 72 0,46 90,34 

2005. 713 4,63 20 0,78 168,30 

2007. 745 4,9 132 0,87 177,18 

2010. 722 4,88 156 1,05 216,03 

2012. 678 4,7 18 0,1 26,5 

2014. 754 5,4 123 0,9 163,1 

2015. 675 4,8 112 0,8 165,9 
Извор: РСЗ, Саопштења СН50 

 

У општини Лесковац највећи број закључених бракова у посматраном 

периоду био је 2001. год. (892), а стопа нупцијалитета била је тада 5,5. Највећи број 

разведених бракова забележен је 2010. год. (156), када је стопа диворцијалитета 

износила 1,05.  

 



23 
 

7. Миграције 

 

Поред утицаја природног кретања становништва, на број становника неког 

подручја утиче и механичко кретање становништва, односно миграције. Миграције 

доводе до пораста или пада становништва на одређеној територији. Њихова улога је 

двострука, јер утичу на демографско стање старог подручја и демографско стање у 

новодосељеном подручју. 

У ужем смислу миграције представљају пресељавање лица из родног места, 

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

место досељења, ново пребивалиште или садашње место боравка. Оне настају из 

потребе људи за променом начина живота и социо – економског статуса. Миграције 

су присутне у готово свим етапама развоја друштва. Генерално посматрано 

пресељавање становништва или повремено мигрирање, углавном је условљено низом 

фактора социјалних и економских услова живота, па су стога економско неразвијени 

региони емиграционог карактера, а развијени региони имиграционог.  

Исход миграција је трајна промена места сталног боравка, па их зато треба 

разликовати од привремених пресељења. Данас су миграције углавном условљене 

економским факторима, међутим могу бити условљене и другим факторима (ратови, 

прогони на верској и националној основи, политички разлози и сл.) (Кицошев, 

Голубовић 2004.). 

Класификација свих миграција у светској пракси се врши на основу 5 

критеријума: 

- према времену трајања (коначне и привремене); 

- према мотиву (економске, политичке, здравствене и индивидуално – 

психолошке); 

- према добровољности (добровољне и присилне); 

- према организованости (организоване и неорганизоване); 

- према државним границама (унутрашње и спољашње). 

На територији Србије миграције су одувек биле присутне. Интензивна 

миграциона кретања последица су вековне владавине Турака, територијалног ширења 

српске државе као и честих ратова на овом простору. Поред миграција село – град 

које су биле интензивне у другој половини XX века због индустријализације, данас су 

у Србији нарочито интензивиране миграције према развијеним земљама Западне 

Европе, услед потреба за радном снагом. (Спирић, 2017.). 

У миграцијама учествује углавном млађе становништво из простих разлога 

јер није спутано породичним разлозима, пожељније је у новој средини, због лакшег 

прилагођавања и због већих радних могућности и економске перспективе. 

У следећим табелама видећемо порекло становништва општине Лесковац 

према подручју са кога су се доселили, односно имиграционог подручја. 
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Табела 12: Порекло становништва општине Лесковац према попису из 2011.год.  

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 
24688 11548 6113 5870 992 156 

1981-1985 3787 1823 824 848 230 62 

1986-1990 3590 1957 699 702 194 36 

1991-1995 3648 1751 548 673 619 54 

1996-2000 4355 1729 497 1945 80 100 

2001-2005 3105 1583 426 892 89 113 

2006. и 

касније 
4220 2138 677 1168 83 153 

Непозната 

година 
4201 2214 893 887 103 102 

Укупно 51594 24743 10677 12985 2390 776 
Извор: РСЗ (2013),  Миграције, Књига 9 

Табела 13: Аутохтоно и мигрантско становништво у општини Лесковац у 

2011.год  

Укупно 

Од рођења у 

истом насељу 

Досељено становништво 

Укупно 
Из Републике 

Србије 

Из 

иностранства 

број % број % број % број % 

144206 92612 64,22 51594 35,78 48405 33,57 3166 2,19 
Извор: РСЗ (2013), Миграције, Књига 9 

 

На основу ових табела закључујемо да аутохтоно становништво чини 

убедљиву већину на територији Лесковца (64,22%). Што се тиче досељеног 

становништва њихов удео је 35,78% и то највише из других насеља општине Лесковац 

(24743), што значи да се становништво највише кретало унутар граница саме 

општине. Када је реч о лицима досељених са територија других земаља, највећи број 

становника је досељен из бивших југословенских република (2390). Укупан удео лица 

досељених их иностранства износи 2,19%. 

Када се говори о миграцијама становништва неке територије треба споменути 

и дневне миграције, као један од најраспрострањенијих видова кретања становништва. 

Оне представљају посебан вид кретања економски активног становништва, било да су 

у питању лица која обављају занимање, ученици или студенти. На дневне миграције 

утиче низ социо – економских, демографских и других фактора.  
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Тaбела 14: Дневне миграције из општине Лесковац 2011. године 

Дневни мигранти Укупно 

У истој области 

У другој 

области 

У страној 

држави 

У оквиру 

исте 

општине 

У другој 

општини 

Активно 

становништво које 

обавља занимање 

10961 8226 645 2074 16 

Ученици/студенти  

који се школују 
8606 6672 217 1704 13 

Извор: РСЗ, Дневни мигранти, Књига 11 

 

Из табеле 14. се види да  највећи број активног становништва које обавља 

занимање учествује у дневним миграцијама у оквиру исте општине (8226 лица). У 

кретањима усмереним ка другим општинама исте области учествује 645 лица, према 

другим областима 2074 лица, а према иностранству 16 лица. У другој половини  XX 

века долази до повећања интереса за школу, па самим тим и до повећања дневних 

миграција ученика и студената. Највећи део дневних миграција лица која се школују 

је у оквиру исте општине (6672 лица), док се према другим областима крећу 1704 

ученика и студената. Према иностранству дневно мигрирају 13 ученика /студената. 
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8. Структуре становништва 

 

              Становништво представља скуп људи који се разликују по многим 

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

брачном стању, етничкој, расној или верској припадности итд. Све те квалитативне и 

квантитативне разлике се могу класификовати у виду демографске структуре 

становништва. Структуре становништва треба посматрати у директној вези са 

динамиком (кретањем) становништва. Разликујемо четири велике групе структура 

становништва: 

1. биолошке (полна и старосна), 

2. економске (активност, делатност и занимање), 

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

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

 

 

 

 

8.1. Полна структура 

 

Пропорционалан однос између мушког и женског становништва у укупној 

популацији представља полну структуру становништва. У случају да је тај однос 

избалансиран реч је о избалансираној полној структури, а када је обрнут случај ради 

се о неизбалансираној. Основни фактори који делују на полну структуру су: 

наталитет, морталитет, полна селективност миграционих кретања, специфични 

спољни утицаји (рат, услови рада итд.) и психолошки разлози (у патријархалним 

срединама већи значај имају мушка од женске деце). Један од основних показатеља 

полне структуре одређене популације су стопе или коефицијенти маскулинитета и 

феминитета. Стопа маскулинитета изражава број мушкараца на хиљаду жена.  
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Табела 15: Становништво општине Лесковац према полу и стопе 

маскулинитета према пописима из 1971., 1991., 2002. и 2011. године 

Година  
Укупно 

становништво 

Мушко Женско Стопа 

маскулинитета Број % Број % 

1971. 

Општина 

Лесковац 
147487 72942 49,46 74545 50,54 978,5 

Градска 

насеља 
50549 25638 50,71 24911 49,29 1029,2 

Сеоска 

насеља 
96938 47304 48,79 49634 51,21 953 

1991. 

Општина 

Лесковац 
161986 80757 49,86 81229 50,14 994,2 

Градска 

насеља 
67976 33124 48,73 34852 51,27 950,4 

Сеоска 

насеља 
94010 47633 50,67 46377 49,33 1027,1 

2002. 

Општина 

Лесковац 
156252 77641 49,69 78611 50,31 987,7 

Градска 

насеља 
68826 33548 48,74 35278 51,26 950,9 

Сеоска 

насеља 
87426 44093 50,43 43333 49,57 1017,5 

2011. 

Општина 

Лесковац 
144206 71632 49,67 72574 50,33 987 

Градска 

насеља 
65289 31616 48,42 33673 51,58 938,9 

Сеоска 

насеља 
78917 40016 50,71 38901 49,29 1028,7 

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

               На основу табеле 15 закључујемо да је у наведеним пописима полна 

структура становништва, на територији општине, увек била на страни жена и то са 

готово идентичном процентуалном предношћу у односу на мушко становништво. 

Најмања разлика између мушкараца и жена у општини Лесковац била је 1991. године 

када је стопа маскулинитета износила 994,2. Конкретно у сеоским насељима ситуација 

је умногоме другачија где је заступљеније било мушко становништво, осим 1971. 

године, тј. на почетку посматраног периода, када је стопа маскулинитета била 953. На 

територији градских насеља заступљеније је женско становништво. Само је 1971. 

године доминантније било мушко када је стопа маскулинитета износила 1029,2. 
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8.2. Старосна структура 

Старосна структура једна је од најважнијих демографских структура. Њена 

анализа представља основ за сва друга демографска проучавања.  

На промене старосне структуре утиче велики број различитих фактора. 

Највећи утицај има наталитет јер ако је наталитет низак, то значи да становништво те 

земље стари. Када је реч о морталитету његов утицај је, у односу на полну структуру, 

доста мањи. Он може да доведе чак и до подмлађивања популације ако је израженији 

код старијег становништва. Један од битних фактора који утичу на старосну структуру 

су и миграције. Оне имају двојаку улогу. На местима која су емиграциона подручја 

доћи ће до погоршања старосне структуре јер су миграцијама најчешће подложне 

млађе генерације. Поред тога доћи ће и до опадања природног прираштаја, које 

старији контигенти не могу да надокнаде. С друге стране у имиграционим подручјима 

долази до обрнуте ситуације: подмлађивање становништва и повећање природног 

прираштаја које из тога произилази. Ратови, епидемије, природне катастрофе такође у 

великој мери утичу на старосну структуру јер директно утичу на физичке губитке 

становништва, смањење наталитета, исељавање... 

Као важан показатељ демографског старења становништва користи се индекс 

старости и показује број лица старијих од 60 година према броју лица млађих од 20 

година (Кицошев, Голубовић 2004.). 

На основу досадашњих испитивања конкретних популација по старости, 

дошло се до закључка да постоје различити типови старосне структуре и то: 

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

становништва старијих од 50 година; стационарни, са умереним уделом ових 

старосних група; регресивни, са ниским уделом млађих од 14 година и високим 

уделом старијих од 50 година (Wertheimer- Балетић, 1982.). 

Старосну структуру најчешће приказујемо у облику старосне пирамиде, на 

којој је практично комбиновано приказана полна и старосна структура.  

              Сваком типу старосне структуре одговара пирамида одређеног изгледа. Код 

прогресивног типа база пирамиде је широка, а према врху се сужава и има изглед 

троугла. Код стационарне ова база је нешто ужа, што указује на малу заступљеност 

деце, а пирамида подсећа на кошницу. Код регресивне база је ужа од средишњег дела 

и према врху се шири, што указује на високо учешће зрелог и старог становништва, а 

изгледом подсећа на вазу (Wertheimer- Балетић, 1982.). 
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График 6: Старосне пирамиде општине Лесковац према пописима из 1971.и 2011. 

године 

 

 

Извор: Израчунато на основу података РЗС, Старост и пол, Књига 2 
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На основу претходног графика можемо пратити кретање старосне структуре 

становништва општине Лесковац, од пописа 1971. године до последњег пописа 2011. 

године. Старосна пирамида из 1971. године припада типу прогресивне. Удео 

становништва млађег од 20 година у укупној популацији износио је 32,9%, док је удео 

старијих од 60 година износио 11,5%. Притом је највећи број становника био у групи 

од 15 - 19 година, а најмањи у старосној групи преко 75 година. Као последица 

старења, старосна пирамида је до пописа 2011. године прешла у стационарни тип са 

тенденцијом преласка у регресивни тип. Најбројније становништво по последњем 

попису је из групе 55-59 година.  

Табела 16: Приказ старосних контигената становништва општине Лесковац у 

периоду од 1971. до 2011. године 

Година  
Укупно 

становништво 

Становништво према старости 

Непознато 0-19 20-39 40-59 60+ 

Број % Број % Број % Број % 

1971. 

Општина 

Лесковац 
147487 48611 32,9 47523 32,2 33821 22,9 16930 11,5 602 

Градска 

насеља 
50549 17281 34,2 17564 34,7 10895 21,5 4578 9,1 231 

Сеоска 

насеља 
96938 31330 32,3 29959 30,9 22926 23,6 12352 12,7 371 

1991. 

Општина 

Лесковац 
161986 42954 26,5 46003 28,4 44325 27,4 28001 17,3 703 

Градска 

насеља 
67976 19887 29,4 20735 30,5 18439 27,1 8762 12,9 153 

Сеоска 

насеља 
94010 23067 24,5 25268 26,9 25886 27,5 19239 20,5 550 

2002. 

Општина 

Лесковац 
156252 36060 23 41710 26,7 42502 27,2 35108 22,5 872 

Градска 

насеља 
68826 16769 24,4 19417 28,2 19909 28,9 12349 17,9 382 

Сеоска 

насеља 
87426 19291 22,1 22293 25,5 22593 25,8 22759 26 490 

2011. 

Општина 

Лесковац 
144206 29695 20,6 37269 25,8 41334 28,7 35908 24,9 / 

Градска 

насеља 
65289 13902 21,3 18001 27,6 19086 29,2 14300 21,9 / 

Сеоска 

насеља 
78917 15793 20 19268 24,4 22248 28,2 21608 27,4 / 

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

На основу података из претходне табеле примећујемо да се удео младог 

становништва (0-19) константно смањивао. Укупан пад удела овог контигента на 

територији општине, у посматраном периоду, износио је 12,3 %, на територији 

градских насеља 12,9%, а у сеоским насељима такође 12,3 %. У истом периоду 

смањивао се и удео становништва старости од 20-39 година, али нешто мање него што 

је то био случај са претходним старосним контигентом. Удео старог становништва, 

преко 60 година старости, континуирано расте. Од 1971. до 2011. године удео 

становништва старости преко 60 година, на територији општине,  повећао се за 13,4 

%, на територији градских насеља за 12,8 %, а на територији сеоских насеља за чак 

14,7 %. Сви ови подаци несумњиви су показатељ неповољне старосне структуре овог 

краја и она ће по свим проценама наставити да се погоршава, због генерално лоше 

демографске ситуације у општини. 
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8.2.1. Стадијуми демографске старости 

Да би се утврдио стадијум демографске старости мора се поред индекса 

старења узети у обзир још неколико показатеља. То је пре свега удео становништва 

млађег од 20 година, удео становништва млађег од 40, удео становништва старијег од 

60 и просечна старост становништва. На основу комбинације наведених показатеља Г. 

Пенев је извео типологију старосне структуре становништва коју чини 7 стадијума 

демографске старости. 

Табела 17: Стадијуми демографске старости и критеријуми за њихово 

одређивање према Г. Пеневу 

Стадијум 

демографске 

старости 

Просечна 

старост 

Млади до 

20 год. (%) 

Млађи од 40 

год. (%) 

Стари 60 

и више 

година 

(%) 

Индекс 

старења 

1. Рана 

демографска 

старост 

До 20 год. 58+ 85+ До 4 До 0,07 

2. Демографска 

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

3. Демографска 

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

4. Праг 

демографске 

старости 

30-35 30-40 58-65 11-15 0,28-0,50 

5. Демографска 

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

6. Дубока 

демографска 

старост 

40-43 20-24 45-52 20-25 0,83-1,25 

7. Најдубља 

демографска 

старост 

43+ До 20 До 45 25+ 1,25+ 

Извор: www.dgt.uns.ac.rs 

У наредној табели дати су параметри на основу којих је анализиран процес 

старења и достигнути стадијум демографске старости за 1971., 1991., 2002., и 2011. 

годину.  

Табела 18: Становништво општине Лесковац према стадијуму демографске 

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

Година 

Индикатор (критеријум) Стадијум демографске 

старости према 

критеријуму 

Удео становништва у 

% 
Индекс 

старења 

Просечна 

старост 
0-19 0-39 60+ 1 2 3 4 5 

1971. 32,9 65,1 11,5 0,35 32,2 IV IV III IV IV 

1991. 26,5 54,9 17,3 0,65 37,1 V V V V V 

2002. 23,0 49,7 22,5 0.97 39,8 V VI VI VI VI 

2011. 20,6 46,4 24,9 1,21 42,1 VI VI VI VI VI 

Извор: Израчунато на основу табеле 16. 
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Према подацима из наведене табеле може се закључити да је становништво 

општине Лесковац у процесу континуираног старења. У попису 1971. године види се 

да је становништво припадало највећим делом IV стадијуму демографске старости. 

Приметно је учешће од скоро трећине становништва млађег од 20 година и најмањи 

индекс старења од 0,35. Након тога, буквално сви критеријуми (индикатори) бележе 

негативне трендове, који су довели до тога да се по последњем попису становништво 

ове општине налазило у дубокој демографској старости. Може се очекивати да ће у 

будућности ова општина ући у седми стадијум демографске старости – најдубља 

демографска старост.  

 

8.3. Економске структуре становништва 

 

Економске структуре становништва, што можемо закључити по називу, 

представљају састав неког становништва према економским карактеристикама и један 

су од важнијих показатеља привредног развоја одређеног простора, а самим тим и 

друштвеног развоја неке средине.  

За разлику од промена природних карактеристика становништва које 

захтевају дужи временски период, промене економских структура могу бити веома 

нагле. Нарочито је то изражено код малих популација, пре свега насеља, где је 

довољно изградити један привредни објекат, да би се за кратко време виделе промене. 

  

8.3.1. Активно становништво 

 

Према критеријуму активности становништво је подељено у 3 групе:  

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.).  
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Tабела 19: Становништво општине Лесковац према активности по пописима 

2002. и 2011. године 

Година Укупно 

Активно 

становништво 

Лица са личним 

приходима 

Издржавано 

становништво 

Број % Број % Број % 

2002. 156252 71947 46,0 28882 18,5 55131 35,3 

2011. 144206 59476 41,2 31659 21,9 53071 36,8 
Извор: РЗС (2013), Економска активност становништва, Књига7; РЗС (2003), Активности и пол, 

Књига 5  

По подацима из табеле 19 примећујемо да се проценат активног 

становништва смањио између последња два пописа за 4,8%, док се удео лица са 

личним приходима повећао за 3,4%, које махом чине пензионери. Ово упућује на 

закључак да се смањује укупна популација у општини, али и да је смањење удела 

активног  и повећање удела лица са личним приходом (пензионери) последица 

старења становништва. На другој страни незнатни пораст издржаваног становништва 

објашњава се све већом опредељеношћу младих на школовање, па стога и много 

каснијем заснивању радног односа. 

Табела 20: Активно становништво према полу у општини Лесковац по пописима 

2002. и 2011. године 

Година 

Укупно 

становништво 

Активно 

становништво 

Учешће активног 

становништво у укупном % 

Мушко Женско Мушко Женско мушко женско 

2002. 77641 78611 42007 29940 54,1 38 

2011. 71632 72574 35150 24326 49 33,5 
Извор: РЗС (2013), Економска активност становништва, Књига 7; 

РЗС (2003), Активност и пол, Књига 5; 

 

На основу табеле 20 закључујемо да је стопа активности у општини Лесковац 

на страни мушког становништва, без обзира што је у посматраним пописима полна 

структура на страни жена. Активност женског становништва зависи од многих 

фактора, пре свега социолошких и економских. Највећи утицај имају величина 

породице, став према женском раду, као и економска структура укупног 

становништва.  

Основна подела активног становништва извршена је према делатности. Све 

оне груписане су у 4 сектора: 

1) примарни: обухвата становништво запослено у пољопривреди, шумарству, 

лову и риболову и водопривреди; 

2) секундарни: обухвата становништво запослено у индустрији, рударству 

грађевинарству и производном занатству; 

3) терцијарни: лица која обављају услужне делатности као што су саобраћај, 

трговина, услужно занатство, туризам, угоститељство... 
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4) квартарни: особе запослене у непривредним делатностима као што су 

друштвено – функционалне делатности, школство, здравство, наука, култура, 

одбрана, ацминистрација итд. 

 

 

 

 

График 7: Активно становништво општине Лесковац према сектору делатности 

2011. године 

 

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

У општини Лесковац 2011.године је било укупно 38260 економски активних 

становника који обављају занимање. Од тога 25,9% у примарним, 22,6% у 

секундарним, а у терцијарним делатностима 23,2%. Непривредне делатности односно 

квартарни сектор имао је удео од 27,7%. 

8.3.2. Пољопривредна структура становништва 

По правилу, у економски слабије развијеним земљама, главна делатност је 

пољопривреда. Са привредним развојем расте и удео секундарних делатности, пре 

свега индустрије, док удео пољопривреде опада. Тиме су створени услови за процес 

деаграризације становништва. Под тиме се подразумева свеукупни процес напуштања 

пољопривреде од стране пољопривредног становништва, коме је до тада то била 

једина активност и извор прихода. Процес деаграризације има за последицу 

смањивање броја становника у аграрним срединама и повећање броја у урбаним, као и 

велике промене у полно-старосној структури становништва у корист урбаних средина 

(Кицошев, Голубовић 2004.).  

25.9% 

22.6% 23.2% 

27.7% 

Примарни сектор 

Секундарни сектор 

Терцијарни сектор 

Квартарни сектор 
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Табела 21: Активно пољопривредно становништво општине Лесковац у периоду 

од 1971. до 2011. године 

Година Укупно 
Активно пољопривредно 

становништво 

Удео активног 

пољопривредног 

становништва 

1971. 147487 35709 24,2 

1991. 161986 19195 11,8 

2002. 156252 15134 9,7 

2011. 144206 7851 5,4 
Извор: РЗС, Општине и региони у Републици Србији; РСЗ, Занимања, Књига 14; 

У целокупном посматраном периоду имамо смањивање активног 

пољопривредног становништва на територији општине Лесковац. Оно је са уделом од 

24,2% у 1971. години смањено на 5,4% у 2011. години, док се с друге стране повећава 

удео непољопривредног становништва. 

 

8.3.3. Школско-образовна структура 

Школско-образовну структуру можемо посматрати као структуру према 

писмености и према завршеном степену формалног образовања. Изузетно је важна за 

сваку земљу, јер је истовремено показатељ њеног економско-социјалног развоја у 

прошлости и детерминанта тог развоја у будућности.  

Писменост 

Писменост представља први степен у процесу образовања и основни је 

предуслов за даље образовање. Писменим особама сматрају се лица стара десет и 

више година, која знају да читају и пишу. Неписменост је одлика неразвијених 

друштава, са високим учешћем пољопривредног становништва.  

Табела 22: Неписмено становништво у општини Лесковац по пописима 1971., 

2002., и 2011. године 

Година 

Укупно 

становништво старо 

10 и више година 

Неписмено 

становништво 

Учешће неписменог 

становништва старог 10 и 

више година 

1971. 124833 29813 23,9 

2002. 140015 10305 7,36 

2011. 130695 5398 4,13 
Извор: webrzs.stat.gov.rs 

У општини Лесковац се број неписмених константно смањивао. По 

последњем попису он је 4,13%. 
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Табела 23: Неписмено становништво према старости у општини Лесковац 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. 29813 591 1907 20004 7046 2,0 6,4 67,1 23,6 

2002. 10305 197 346 1490 8132 1,9 3,3 14,4 78,9 

2011. 5398 128 312 750 4208 2,4 5,8 13,9 77,9 
Извор: Израчунато на основу података webrzs.stat.gov.rs 

По приложеним подацима из табеле 23 закључујемо да се број неписмених 

повећава са годинама старости, тако да је најмањи број неписмених у групи од 10-19 

година, а највећи у групи 65+.  

Анализа становништва према школској спреми врши се према завршеној 

школи, односно достигнутом степену образовања. Обично обухвата контигент 

становништва од 15 и више година. На основу достигнутог образовања могу се 

издвојити неколико категорија становништва.  

Табела 24: Становништво старо 15 и више година, према школској спреми у 

општини Лесковац 

Година 
Укупно 

15+ 

Без школске спреме 

и основног 

образовања 

Основна 

школа 

(%) 

Средња 

школа(%) 

Виша и 

висока 

школа(%) 

2002. 130554 28,2 20,6 36,8 8 

2011. 123201 19 18,4 49,6 12,4 
Извор: РЗС (2013), Школска спрема, писменост и компјутерска писменост, Књига 3; 

 

На основу приложених података примећујемо да преовладава становништво 

са средњим образовањем које се у односу на 2002. годину повећало за 12,8%. У истом 

периоду је повећан и број лица са вишим и високим образовањем за 4,4%. Са друге 

стране смањен је број особа без школске спреме и основног образовања, без обзира на 

и даље забрињавајуће високих 19%, али и особа са само основним образовањем. 

Генерално гледано образовна структура је по последњем попису боља у односу на 

претходне пописе.  
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9. Становништво према националном саставу 

 

При анализи демографских обележја неке територије, проблематика 

националне структуре становништва представља комплексно питање. Често резултати 

добијени испитивањем становништва буду непрецизни, непотпуни а самим тим и 

неупоредиви са резултатима добијеним раније или са резултатима у будућности. 

Оваква ситуација последица је тога што сваки грађанин има право изјашњења о 

националној припадности на основу субјективног става, тако да у једном тренутку 

може да се „осећа“ као Србин, у другом као Југословен, у трећем као Ром а може и да 

се не изјасни. Разлози за промену става о националној припадности углавном су 

проистицали из владајућег односа политике према нацији и вери у послератној 

Југославији. Најчешће промене декларисања забележене су код Турака, Рома, 

Буњеваца, Муслимана и Југословена (В. Крстић, 2007.). 

Табела 25: Упоредни преглед националног састава становништва општине 

Лесковац од 1971. до 2011. године 

Етничка 

група 

1971. 1991. 2002. 2011. 

број % број % број % број % 

Срби 139893 94,8 151196 93,3 147417 94,3 133623 92,7 

Црногорци 1205 0,8 1136 0,7 284 0,2 192 0,1 

Југословени 490 0,3 1505 0,9 122 0,1 88 0,1 

Албанци 148 0,1 111 0,1 23 0,01 20 0,01 

Роми 2869 1,9 6313 3,9 6989 4,5 7700 5,3 

Македонци 392 0,3 557 0,3 251 0,2 291 0,2 

Бугари 133 0,1 178 0,1 85 0,05 91 0,1 

Муслимани 1571 1,1 35 0,02 13 0,01 19 0,01 
Извор: Републички завод за статистику htpp://webrzs.stat.gov.rs 

 

На основу података из претходне табеле можемо закључити да је општина 

Лесковац изузетно етнички хомогена средина. Срби представљају више од 90% 

укупног становништва у читавом посматраном периоду. Најбројнији после Срба су 

Роми чији се број од 1971. године када их је било 2869, односно 1.3%, константно 

повећавао, па их је по последњем попису било 7700, односно 5,3%. Учешће осталих 

група је занемарљиво.  
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10. Домаћинства 

 

Домаћинства су најмање социоекономске скупине људи у оквиру које 

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

Уколико се домaћинство сaстоји од неколико људи и уколико су особе брaчно или 

родбински везaне говори се о породици. Породица представља основну људску 

заједницу родитеља и деце или билошко – социолошку заједницу. Она се заснива на 

брачном односу супружника и крвном сродству између родитеља и деце и представља 

категорију која се налази у склопу домаћинства. 

После Другог светског рата започео је процес трансформације домаћинстава. 

Те промене огледале су се у интензивном порасту броја домаћинстава, услед пораста 

броја становника, али и распада до тада патријархалних породичних организација 

унутар једног домаћинства, затим трансфера пољопривредног становништва у 

непољопривредне делатности, миграцијама становништва из села у градове, 

променама у социо-професионалном саставу становништва и слично.  

Паралелно са порастом броја домаћинстава текао је процес опадања величине 

домаћинства, представљен просечним бројем чланова и промене у структури 

домаћинстава. Данашње домаћинство чини нуклеарна породица коју сачињавају 

родитељи и њихова деца.  

На мењање типа организације домаћинстава у великој мери утицали су 

модернизација друштва, повећање друштвеног стандарда и сл. С друге стране, 

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

њихових економских карактеристика. 

 

10.1. Домаћинства у ранијим пописима 

 

Статистичко праћење домаћинства, као основне јединице посматрања, 

присутно је у свим пописима становништва који су после Другог светског рата 

спроведени у Републици Србији. У свих осам пописа, у периоду од 1948. до 2011. 

године, примењена је јединствена дефиниција домаћинства (housekeeping 

concept).(Никитовић, 2015) 

Поједина одступања у дефинисању чланова домаћинства, до којих је ипак 

долазило, последица су примене различитог концепта места сталног/уобичајеног 

становања од пописа до пописа.  Тако су, на пример, у пописима 1961. и 1971. године, 

лица која су због рада живела у једном месту, а чија је породица била стално 

настањена у другом месту, сматрана самачким домаћинствима у месту рада, без 

обзира на то да ли су учествовала у издржавању или су била једини издржаваоци своје 

породице. Такође, у пописима 1953. и 1961. године ученици који су због школовања 

живели ван места становања својих родитеља сматрани су сталним становницима у 
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месту школовања. Оваква пракса напуштена је у попису 1981. године, превасходно 

због потребе да се сачува хомогеност домаћинства и породице, као и због постојања 

великог ризика да пописом неће бити обухваћена лица привремено присутна у другом 

месту због рада или школовања, па су у састав домаћинства укључени сви његови 

чланови, без обзира на то да ли су се у време пописа стално налазили у месту где је 

било настањено домаћинство или су боравили дуже време у другом насељу (било због 

рада или школовања) или су били одсутни из других разлога (службено путовање, 

лечење и др.). Овакав концепт примењиван је и у попису 1991.(Никитовић, 2015). 

 У попису 2002. године прихваћене су међународне препоруке по којима, осим 

становништва у земљи, у састав сталног становништва улазе наши грађани чији је рад, 

односно боравак у иностранству краћи од годину дана, као и страни држављани с 

пребивалиштем у иностранству који у нашој земљи раде или бораве годину дана или 

дуже. Насупрот попису 2002. године, у свим ранијим пописима у стално 

становништво су, поред становништва у земљи, укључивани и сви наши грађани на 

тзв. привременом раду/боравку у иностранству, без обзира на дужину боравка. 

Дефиниција сталног становништва која је примењена у попису 2002. године утицала 

је на то да, при исказивању резултата пописа, из укупног контингента пописаних 

домаћинстава буду искључена домаћинства чији су сви чланови били одсутни из 

земље годину дана или дуже због рада/боравка у иностранству. Осим искључивања 

комплетних домаћинстава, из сталног становништва су у обради искључивани и 

поједини чланови домаћинства који нису задовољавали критеријум сталног становања 

у земљи. 

За утврђивање укупног броја становника неког подручја, у попису 2011. 

године први пут је примењен концепт„уобичајеног становништва“. Према овом 

концепту, лице се сматра становником оног места у којем сâмо (у случају самачког 

домаћинства) или са члановима свог домаћинства проводи највећи део свог времена, 

односно дневни/ноћни одмор, независно од тога где има пријављено пребивалиште. 

Тиме су у укупно становништво одређеног места укључена лица која су у том месту 

живела непрекидно најмање годину дана пре критичног момента пописа, као и лица 

која су у том месту живела краће од годину дана, али с намером да у њему остану 

најмање годину дана. Лица која су у критичном моменту пописа привремено 

(краткотрајно) била одсутна из места уобичајеног становања, због годишњег одмора, 

службеног пута, лечења и слично, укључена су у укупно становништво тог места. 

 

10.2. Број и просечна величина домаћинстава 

               На територији општине Лесковац према попису из 2011. године регистрована 

су 43603 домаћинства. Од тога 21235 градских (Лесковац, Грделица варош и Вучје) и 

22368 сеоских. 
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Табела 26: Упоредни преглед броја домаћинства у Републици Србији, 

Јабланичком округу и општини Лесковац од 1948. до 2011. године 

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

Република 

Србија 
1485591 1616349 1929175 2248172 2568775 2814156 2521190 2487886 

Јабланички 

округ 
40152 43859 52866 62337 68727 70763 73328 66740 

Општина 

Лесковац 
20549 23085 29220 36166 41588 43979 46583 43603 

Градска 

насеља 
6273 7345 10579 14429 18040 20135 22427 21235 

Сеоска 

насеља 
14276 15740 18641 21737 23548 23844 24156 22368 

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

 

Број домаћинстава у општини Лесковац се у посматраном периоду повећао за 

23054. До 2002. године бележимо раст броја домаћинстава на територији општине 

Лесковац, а након те године имамо пад броја домаћинстава за 2980 домаћинства. Ово 

смањење последица је гашења самачких домаћинстава.  

 У идентичном периоду су се повећавала и смањивала домаћинства и у 

градским и сеоским насељима. У задња три пописа са краја 20. века (1971, 1981 и 

1991), запажа се слабији раст броја домаћинстава у сеоским насељима са 21737 на 

23844. Тај пораст од 2107 домаћинстава је знатно мањи него пораст у градским 

насељима (5706), услед исељавања становништва. Приметан је, међутим, пораст броја 

домаћинстава у селима која су у непосредној близини Лесковца као што су Бобиште, 

Братмиловце и Горње  Стопање, а у планинским селима са ободних делова подручја 

општине као што су Ново село, Виље коло и Мрковица драстично смањивање броја 

домаћинстава.   

 

 

Табела 27: Просечан број чланова у домаћинствима општине Лесковац у периоду 

од 1948. до 2011. године 

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

Општина Лесковац 5,51 5,25 4,59 4,09 3,82 3,68 3,35 3,31 

Градска насеља 3,75 3,74 3,64 3,50 3,41 3,38 3,09 3,07 

Сеоска насеља 6,28 5,96 5,13 4,46 4,13 3,94 3,62 3,53 
Извор: Израчунато на основу табеле 1 и 26 

Просечна величина домаћинства у општини Лесковац се знатно променила у 

периоду од 1948. до 2011. године. На основу података из табеле 27 види се да 

просечан број чланова у домаћинствима константно опада. 1948. године просечан број 

чланова је био 5,51 док је 2011. године износио 3,31 што доводи до поражавајућег 

податка да се у датом периоду просечна величина домаћинства смањила за 2 члана. 

Тај пад је још већи кад се узму у обзир само сеоска насеља, док је у градским 

насељима  нешто мањи. 
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10.3. Структура домаћинстава према броју чланова 
 

Пораст броја домаћинстава и смањење просечне величине домаћинства 

паралелно прате и промене у структури домаћинстава према броју чланова. Након 

рата, промене у структури домаћинстава према броју чланова првенствено су се 

манифестовале кроз пораст броја и удела малочланих и непрекидно смањивање броја 

и удела вишечланих домаћинстава. 

Структура трансформација домаћинстава према броју чланова била је под 

директним утицајем нивоа природног прираштаја и територијалне покретљивости 

руралне популације. Велики број и удео самачких домаћинстава указује на значајну 

улогу специфичне старосне стуктуре мушког и женског становништва, али и на 

одређена либералнија схватања брачног живота у односу на традиционална 

патријалхална друштва (Кицошев, Голубовић, 2004). Међутим, у новије време 

економска криза делује у сасвим супротном смеру, односно незапосленост и низак 

стандард спутавају осамостаљивање младих. Због тога они све дуже, или чак трајно, 

остају да живе са родитељима после склапања брака, тако да се већ уочавају 

тенденције повећања броја вишечланих домаћинстава. 

Табела 28: Број чланова домаћинстава у општини Лесковац према подацима 

пописа из 2002. и 2011. године 

Година 

Број чланова домаћинства 

Укупно 
1 члан 2 члана 3 члана 4 члана 5 члана 6+ члана 

број % број % број % број % број % број % 

2002. 46583 6515 14,0 10751 23,1 8183 17,6 10408 22,3 5052 10,8 5674 12,2 

2011. 43603 7074 16,2 10182 23,3 7791 17,9 8232 18,9 4796 11,0 5528 12,7 

Извор: РЗС, Домаћинства према броју чланова, Књига 10;  

РЗС, Општине и региони у Републици Србији; 

 

 Највећи удео у укупном броју домаћинстава према последњем попису имају 

домаћинства са 2 члана. Њихов процентуални удео у укупном броју домаћинстава у 

општини износи 23,3%. Овакво стање се у највећој мери може објанити нижим 

природним прираштајем. Велики је проценат домаћинства са 3 и 4 члана, а такође се 

може приметити да је у порасту број самачких домаћинстава што је резултат старења 

становништва уз негативан природни прираштај. 

            Што се тиче сеоских насеља велики удео имају домаћинства са 6 и више 

чланова са учешћем од 17,9%. Ово иде у прилог тврдњи да се услед тешких 

економских односа који владају млади све теже осамостаљују, већ остају у 

породичним заједницама и након ступања у брак. Већи број чланова домаћинства је 

повезан са основном функцијом сеоских насеља а то је претежно бављење 

пољопривредом, јер условљава равномерну поделу рада. У многим сеоским 

домаћинствима улогу радне снаге узимају сви узрасти унутар породице-од 

најстаријих укућана до најмлађих чланова тј .деце. На територији општине Лесковац 

постоји неколико села која имају изражен број домаћинстава са 6 или више чланова, у 

односу на остала домаћинства која имају мањи број чланова. Таква су села Бадинце 

(45), Горина (40), Губеревац (117), Кукуловце (24), Кумарево (53), Стројковце (95). 
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11. Насеља 
 

 

Насеље је место сталног или повременог боравка људи, у којима се одвија 

њихова производња и друге делатности те њихов друштвени и лични живот. Насеље 

је изграђен, настањен, просторно и функционално обједињен део насељеног места. 

Оно представља компактан скуп зграда, од најмањег засеока до највећих 

вишемилионских градова у којима трајно живи неко становништво. У саобраћају, 

насеље је простор на којем се редови или групе зграда налазе са једне или обе стране 

пута дајући му изглед улице. Постоје два основна типа насеља: градска или урбана и 

сеоска или рурална.  

Географска дефиниција насеља, коју је усвојила Статистичка служба наше 

земље и која је примењивана у свим послератним пописима становништва, гласи: 

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

број кућа)“. (Цвијић, 1969) 

На простору Лесковачке котлине, прецизније општине Лесковац, 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. 

  Када говоримо о насељима која се налазе у Лесковачкој котлини можемо рећи 

да је карактеристично да већина становника живи на сеоском подручју. У оквиру 

општине Лесковац имамо 144 насељена места од којих су једино Лесковац, Грделица 

и Вучје градског типа. Од 141 сеоско насеље на територији општине Лесковац, у 103 

села 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 29: Број насеља према броју становника у периоду од 1948. до 2011. године 

Година Укупно 
Број становника 

0-199 200-499 500-999 1000-1999 2000+ 

1948. 144 6 57 58 21 2 

1953. 144 5 57 57 22 3 

1961. 144 5 55 57 21 6 

1971. 144 8 56 52 22 6 

1981. 144 12 51 50 23 8 

1991. 144 18 54 42 23 7 

2002. 144 27 48 41 21 7 

2011. 144 36 45 38 18 7 
Извор: Упоредни преглед броја становника 1948-2011, Књига 20 

 

На почетку посматраног периода најбројнија насеља била су са 500-999 

(укупно 58) и 200-499 становника, којих је било 57. Мање од 200 становника имала су 

6 насеља. Данас је ситуација умногоме другачија у корист насеља са мање од 200 

становника. Према попису из 2011. године најбројнија су (поред значајног смањења 

њиховог броја у односу на 1948. годину), и даље насеља са 200-499 и 500-999 

становника, али се број насеља са мање од 200 становника шестоструко увећао. С 

друге стране број насеља са 2000 и више људи се повећао за 5 у односу на 1948. 
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годину, али стагнира на последња три пописа. Поред градских насеља, више од 2000 

становника броје и села која су у непосредној близини самог града Лесковца као што 

су Братмиловце, Винарце, и Бобиште. Сви ови подаци несумњиви су показатељ 

депопулације овог подручја. 

 

Табела 30: Број насеља са мање од 200 становника у периоду од 1948. до 2011. 

године 

Година Укупно 
Број становника 

0-9 10-49 50-99 100-199 

1948. 6 / / / 6 

1953. 5 / / / 5 

1961. 5 / / / 5 

1971. 8 / / / 8 

1981. 12 / / 2 10 

1991. 18 / 2 2 14 

2002. 27 / 4 6 17 

2011. 36 2 7 8 19 

Извор: Упоредни преглед броја становника 1948-2011, Књига 20 

 

 

              Када говоримо о насељима са мање од 200 становника, у периоду од 1948. до 

2011. године, на основу табеле 30, видимо да је њихов број у константном порасту. 

1948. године било их је само 6, а 2011. године чак 36. У одређеним насељима 

приметно је драстично опадање броја становника, као што су Падеж, Црвени брег, 

Крпејце, Виље Коло, у којима је остало двадесетак и мање становника и прети им 

попуно гашење. У селу Мрковица које је 1948. године бројало 277 становника, на 

последњем попису евидентиран је 1 становник. 
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Закључак 
 

Бурне политичке, друштвене и економске промене с краја прошлог века имале 

су веома видљиви и претежно негативан утицај на демографска кретања у Србији, 

посебно у слабије развијеним подручјима. Настављене су још више експониране 

многобројне негативне тенденције, док су неке раније превазиђене демографске 

појаве поново постале актуелне, као што су: убрзани пад фертилитета, повећање 

смртности, масовна присилна пресељења и економске миграције са одређеним 

карактеристикама класичног егзодуса. 

Насељеност Лесковачке котлине условљена је географским положајем, 

друштвено-економским развојем и кретањима и историјским условима. На промену 

броја становника Лесковачке котлине највећи утицај имали су природно и механичко 

кретање становништва, то јест природни прираштај и миграције, услед којих долази 

до промена у полној, старосној, а самим тим и образовној структури. Депопулација 

као генерална појава на руралном простору је у корелацији са биолошким 

изумирањем и јаком емиграцијом становништва, као и са експанзијом привредних 

активности (ширење рударских копова, изградња хидроелектрана, итд.) и одређеним 

политичким догађајима. 

На основу анализе структура домаћинстава Лесковачке котлине у периоду од 

1948. до 2011. године, али и укупне структуре становништва, уочено је да је знатно 

нарушен демографски потенцијал. Укупан број становника је све мањи, посебно у 

сеоским подручјима. Повећан је број становника из старијих старосних група док је 

број младог становништва све мањи, што значи да становништво у руралним, такође и 

у урбаним срединама све више залази у демографску старост, и уколико се не 

спроведу мере које ће учинити да се првенствено повећа број становника, а с тим у 

вези ће доћи до побољшања полне и старосне структуре, наставиће се даљи негативни 

тренд. 

У задња три пописа са краја 20. века запажа се стални пораст броја 

домаћинстава у општини Лесковац. Приметан је, међутим, слабији раст броја 

домаћинстава у сеоским насељима и тај пораст је знатно мањи него пораст у градским 

насељима, услед исељавања становништва. Почетком 21. века у два пописа (2002. и 

2011. године) забележен је најпре пораст броја домаћинстава у односу на попис 1991., 

а затим и смањење тог броја. Структура трансформација домаћинстава према броју 

чланова била је под директним утицајем нивоа природног прираштаја и територијалне 

покретљивости руралне популације. Највећи удео у укупном броју домаћинстава 

имају домаћинства са 2 члана. Њихов процентуални удео у укупном броју 

домаћинстава у руралним насељима износи 22,12%. Овакво стање се у највећој мери 

може објанити нижим природним прираштајем. На другом месту су домаћинства са 6 

и више чланова са учешћем од 17,9%. Ово иде у прилог тврдњи да се услед тешких 

економских односа који владају млади све теже осамостаљују, већ остају у 

породичним заједницама и након ступања у брак. 
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Демографске промене настале током последњих деценија, као и последице које 

произилазе из нове реалности захтевају озбиљан друштвено-политички ангажман. Све 

наведено указује на неопходност примене широког спектра политика како не би 

дошло до драматичних последица актуелних демографских процеса већ у скоријој 

будућности. У том смислу, економски развој нема алтернативу као основни предуслов 

за миграциону транзицију, али и за спровођење пронаталитетних политика. 
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