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УВОД 

На територији Републике Србије постоје очигледне неравномерности у расподели 

становништва, економске развијености, животног стандарда, социјалне заштите. Постоји 

велики број општина које су на маргини данашњег кретања друштвених појава и 

процеса. Једна таква општина је и општина Лебане, која се налази у југоисточној Србији 

и припада Јабланичком округу. Иако, данас неразвијен и популационо доста испражњен, 

овај простор је итекако важано посматрати и проучавати и утврдити промене настале 

током прошлих периода, као и узроке тих промена. Ово све може послужити за 

постављање прогноза и одређивање промена у будућности. С кратким освртом на 

природно-географске особености овог краја могу се извести неки логички закључци о 

томе шта је навело на друштвене промене током историје. Те друштвене промене су 

нарочито праћене и бележене у периоду од средине ХХ века па до данас. Промене су се 

односиле на појаве које су међусобно повезане и промена једне од њих изазива промену 

осталих. На основу података добијених са пописа становништва, као и из литературе која 

се бави овим променама можемо извести закључке о кретању становништва током 

посматраног периода. Основа за истраживање становништва неког простора јесте 

пручавање кретања његовог броја током периода посматрања, територијални размештај 

становништва, природно кретање становништва, механичко кретање, структуре 

становништва, проучавање домаћинстава, као и проучавање насеља. Веома је важан и 

историјски развој друштва на овом простору, јер се тиме могу објаснити неке садашње 

појаве и процеси. Положај простора у односу на најзначајније саобраћајне и друштвене 

токове у земљи, може бити главни узрок његовог развитка. Врло је важно посматрати 

кретање становништва и структура везаних за његову друштвену организацију у краћим 

периодима и упоређивати добијене податке ради сагледавања обима насталих промена, 

као и њихову важност за будући развој. 
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1. ГЕОГРАФСКИ ПОЛОЖАЈ, ГРАНИЦЕ И ПОРЕКЛО НАЗИВА 

ОПШТИНЕ ЛЕБАНЕ 

Општина Лебане се налази у Јабланичком округу, у југоисточној Србији. 

Општина обухвата горњи слив реке Јабланице и део Лесковачке толине. У координатном 

систему Лебане се налази на 41º45' северне географске ширине и на 21º45' источне 

географске дужине. Општина захвата површину од 337km2. Територија општине Лебане 

има облик троугла. Општина Лебане се граничи са следећим општинама: на западу са 

општином Медвеђа, на северу са општином Бојник, на југу са општином Косовска 

Каменица и на истоку са општином Лесковац. 

Према попису 2011. године у општини је живело 22.000 становника. Густина 

насељености је 65,28 ст/km2. Општина Лебане се састоји од 39 насеља. Седиште општине 

и једино градско насеље је Лебане, које има карактеристике варошице. Остала насеља су 

сеоског типа и то су: Бачевина, Бошњаце, Бувце, Велико Војловце, Гегља, Голи Рид, 

Горње Врановце, Гргуровце, Доње Врановце, Дрводељ, Ждеглово, Клајић, Коњино, 

Кривача, Лалиновац, Липовица, Лугаре, Мало Војловце, Нова Топола, Ново Село, 

Пертате, Петровац, Поповце, Пороштица, Прекопчелица, Радевце, Радиновац, Рафуна, 

Свињарица, Секицол, Слишане, Тогочевце, Ћеновац, Цекавица, Шарце, Шилово, 

Штулац и Шумане. 

 
Слика 1: Положај општине Лебане у Јабланичком округу 

Извор слике: http://jablanicki.okrug.gov.rs 

Општина Лебане носи назив по истоименом административном центру и највећем 

насељу. Сматра се да је Лебане добило назив према словенском изразу Хлебан што значи 

хлебом дан. Ово према томе што је ово подручје плодно и житородно. 

http://jablanicki.okrug.gov.rs/
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2. ФИЗИЧКО-ГЕОГРАФСКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ОПШТИНЕ 

ЛЕБАНЕ 

Физичко-географске особености општине Лебане су настале дуготрајним 

деловањем разних ендогених и егзогених фактора, који су обличили просторне целине 

чије делове захвата ова општина. Општина захвата брдско-планински прстор 

представљен планином Радан, као и равничарски простор представљен делом 

Лесковачке котлине и то су два најмаркантија физиономска облика. 

2.1. ГЕОЛОШКА И ГЕОМОРФОЛОШКА ОБЕЛЕЖЈА 

На подручју које захвата општина Лебане према геолошким и геоморфолошким 

особеностима разликују се нижи предели на североистоку и виши предели, који су 

другачијег геолошког састава. 

Радан је планина која се налази северозападно од Лебана. Највећи део сливова 

река Јабланице, Косанице и Пусте реке је управо на овој планини и њеном подножју. 

Највиши врх Радан планине је Шапот и налази се на 1.409m надморске висине. (Јовић, 

2005) Планина Радан припада Средишњој зони громадних планина, односно тзв. Српско-

македонској маси. Око планине се пружају раседи. Са планине теку Пуста река и њене 

притоке, које имају изглед клисурасте долине. На подручју планине Радан је некад била 

изражена вулканска активност, чија су последица разни термоминерални извори на овом 

подручју. Планина Радан је изграђена од кристаластих шкриљаца, гнајсева и вулканских 

стена. У северозападном делу планине налазе се терцијарне наслаге андезита и туфова. 

Површински слој падина планине Радан је представљен неогеним сеидиментима. Било 

планине се простире на висини од преко 1.200m, и захвата велику површину. Простор 

изнад 1.000m захвата површину од 18km. Могуће је издвојити ужу и ширу зону планине. 

Шири простор је од села Власе (650 m н.в.) до села Ображда (700 m н.в.) на дужини од 

11km. Ужа зона је од Соколовца (1.260 m н.в.) до Дели воде (877m н.в.) правца 

северозапад-југоисток и ширине 5km. Радан је од Добре воде до Врата, широк 8km. Шири 

планински простор захвата површину од 60km , а ужи од 25km. Нагиби су блажи на 

јужној него на северној страни. (Васовић и др. 1994) 
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Слика 2: Радан планина 

Извор слике: https://mojgradleskovac.wordpress.com/ 

На североистоку општине Лебане налази се Бошњачко поље. Назив је добило по 

селу Бошњаце. Део је велике Лесковачке котлине настале тектонским спуштањем 

ерозивне Грделичке површи. Настало је током олигомиоцена у време настанка веначних 

планина. На простору Лесковачке котлине, па тако и Бошњачког поља налазило се језеро, 

током плиоцена, које је било крајњи део Панонског мора. Језеро се увлачило у околни 

планински простор и у њега су се уливале реке са околних узвишења. Те реке су нанеле 

дебео слој језерских седимената. (Јовић, 2005) 

Бошњачко поље које је саставни део Лесковачке котлине, прекривено је дебелим 

наслагама језерских и речних седимената. Ове седиментне наслаге и састав тла, уз 

постојеће климатске прилике, условљавају задржавање падавина и стварање обилних 

резерви подземних вода које леже на релативно малим дубинама. (Жугић, 2013) 

2.2. КЛИМАТСКА ОБЕЛЕЖЈА 

На простору општине Лебане влада умерено-континентална клима. Одлике су 

умерено хладне зиме и топла и сува лета. Најхладнији месец је јануар са просечном 

температуром од -0,3°C. Најтоплији месец је јул са 20°C.Средња годишња температура 

је 10,2°C. Највећа релативна влажност ваздуха је у зимском периоду године, због ниских 

температура. Најмања релативна влажност ваздуха је у августу.  

https://mojgradleskovac.wordpress.com/
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На територији општине Лебане поједине климатске особености су проучаване са 

метеоролошке станице на апсолутној надморској висини од 280m. Као референтне 

вредности за Јабланички округ се узимају подаци добијени на метеоролошкој станици 

Лесковац. (Јовић, 2005) 

Табела 1. Средње месечне температуре измерене на метеоролошкој станици Лесковац, 

период од 1953. до 1993. године 

Ј Ф М А М Ј Ј А С О Н Д Год. 

-0,2 1,9 6,1 11,2 15,6 18,8 20,4 20,2 16,1 10,8 5,7 1,3 10,6 

Извор табеле: (Јовић, 2005) 

Према табели изнад можемо извести закључак да је просечна годишња 

температура ваздуха у Јабланичком округу око 10°C. Вредности су различите за брдско-

планинске и за равничарске пределе, међутим у табели су дати подаци за Лесковац, као 

најближу главну метеоролошку станицу. Најхладнији месец је јануар са негативном 

температуром ваздуха, и то је једини месец када средња месечна температура иде испод 

нуле. Најтоплији месец је јул са средњом месечном температуром преко 20°C. 

Табела 2. Средње месечне и годишње количине падавина у mm, за Лебане и Липовицу 

у периоду од 1953. до 1993. године 

Месец Ј Ф М А М Ј Ј А С О Н Д Год. 

Лебане 57 56 58 58 70 80 54 42 47 50 70 60 702 

Липовица 62 64 73 108 141 125 91 71 72 82 90 68 1.048 

Извор табеле: (Јовић, 2005) 

Количина падавина на територији општине Лебане није равномерно распоређена 

што видимо из горње табеле. Најмање количине падавина су у равничарском делу, док 

су највеће количине падавина у планинском делу области. На основу табеле можемо 
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закључити да је просечна годишња количина падавина у Лебану, које лежи на нижој 

надморској висини, нижа од просечне годишње количине падавина у селу Липовица, које 

се налази у брдско-планинском делу области. Посматрајући распоред падавина по 

месецима можемо закључити да постоје два маскимума и два минимума падавина. Два 

максимума су у мају и јуну и то су два најкишовитија месеца у години. Два минимума у 

Липовици су у јануару и фебруару, док су у Лебану у августу и септембру. 

На подручју Јабланичког округа најмања облачност је током летњих месеци и то 

у јулу, августу, септембру. Највећа облачност је у децембру. Лебане у летњем периоду 

има 45 ведрих дана. Период са највећом инсолацијом у Јабланичком округу је током јула 

и августа, а најмањи децембра и јануара. (Јовић, 2005) 

На територији Јабланице најчешће дувају ветрови из северног правца и то 

најчешће зими. Ови ветрови допиру са севера долином Јужне Мораве. Јужни ветар дува 

у пролеће и делује повољно на развој биљног покривача. Током лета се разликују ветрови 

даник и ноћник. Највећу брзину имају ветрови северозападног правца 3,5m/s. (Јовић, 

2005) 

2.3. ХИДРОЛОШКА ОБЕЛЕЖЈА 

Најзначајније хидролошко обележје у општини Лебане је река Јабланица. Ова 

река настаје од Бањске и Туларске реке, које настају на падинама планине Гољак и спајају 

се код села Маћедонце (375m н.в.). Јабланица се улива у Јужну мораву, а ушће реке је 

код села Печењевце. Река је дуга 75,3km, а са својим изворишним краком Бањском реком 

дуга је 94,8km. Слив реке Јабланице захвата површину од 894km2. Густина речне мреже 

је различита и зависи од више фактора. Планински део слива се узводно од Лебана шири 

и има лепезаст облик и карактерише га велика густина речне мреже (1.322m/km2). 

Јабланица се сматра највећом сушицом у Србији. То је пре свега због неуједначености 

режима. Код села Печењевце, на ушћу, Јабланица има просечан протицај 5,8m3/s. На 

подручју слива Јабланице је планирана изградња вештачке акумулације код села 

Шилово. Планирана је и изградња аклимулације на Шуманској реци. За изградњу ових 

акумулација постоје израђени пројекти, међутим и до данас нису реализовани, иако би 

значајно побољшали хидрографске прилике општине Лебане и целог овог краја. (Јовић, 

2005) 
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Табела 3. Средњи месечни и просечни годишњи протицаји реке Јабланице при њеном 

ушћу, период од 1951. до 1970. године (у m3/s) 

Ј Ф М А М Ј Ј А С О Н Д Год. 

6,8 13,4 14,2 9,6 9,4 3,4 1,9 0,8 0,8 2,2 3,2 4,9 5,8 

Извор табеле: (Јовић, 2005) 

Према подацима из табеле изнад, видимо средње месечне и средње годишње 

протицаје Јабланице код села Печењевце, тј. при њеном ушћу у Јужну Мораву. Просечни 

годишњи протицај ове реке је 5,8 m3/s. На основу података о средњим месечним протицајима 

реке Јабланице, види се да су највећи протицаји воде у пролећу. Ово је пре свега због отапања 

снежног покривача, као и због пролећних падавина. Највећи протицаји се бележе током 

фебруара и марта месеца. Током априла и маја имају релативно висок ниво, да би у јуну били 

знатно снижени. Низак водостај се одржава током целог лета и јесени. Најнижи протицаји се 

бележе током августа и септембра месеца и износе испод 1m3/s. Током лета корито реке на 

појединим местима пресушује, вода се задржава у веома уском делу корита. Количина 

се блаже повећава током позне јесени и током зиме, због јесењих падавина и мањег 

испаравања речне воде. 

 
Слика 3: Ушће Шуманке 

Извор слике: https://lebane.wordpress.com/ 

https://lebane.wordpress.com/
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Слика 4: Јабланица - највећа сушица у Србији 

Извор слике: https://mapsights.com 

2.4. ПЕДОЛОШКА СВОЈСТВА И БИЉНИ И ЖИВОТИЊСКИ СВЕТ 

Територију општине Лебане карактерише разновртсан педолошки састав. Ово је 

пре свега последица разноврсне геолошке грађе, као и висинских разлика између 

равничарског и брдско-планинског дела регије. У регији су распрострањени подзоли, 

гајњаче, алувијални наноси. Подзоли су распрострањени у планинским теренима ове 

регије на вишој надморској висини. Ово земљиште је пепељасте боје и подлога је за 

шуме. Природна вегетација подзола су шуме букве. Погодно је за гајење јечма, оваса, 

кромпира и других култура које успевају на већим висинама. Гајњаче су плодна 

земљишта која се налазе ниже од подзола и њихова појава је условљена појавом 

глиновитог земљишта са кречом, као и одговарајуће количине падавина. Природну 

вегетацију чине храст и граб. Од пољопривредних култура на овом земљишту успевају 

све ратарске и повртарске врсте. Алувијални терени у општини Лебане су везани за 

корито реке Јабланице која таложи плодан материјал у време великих падавина. 

На простору Лебанске општине расте више од 1000 различитих врста биљака. 

Територија општине Лебане је богата шумама. Ово је пре свега условљено погодном 

педолошком подлогом и одговарајућом климом. Простором доминирају листопадне 

шуме храста, граба, цера, а на већим висинама букве. Буква расте на подзоластом 

земљишту у брдско-планинском делу на висинама преко 800m. Храст је распрострањен 

https://mapsights.com/
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до 900m надморске висине. Оно што је приметно је да су највеће површине под шумама 

и најбоље шуме у крајевима који су најудаљенији од саобраћајница и које су заштићене 

од сече. Управо је неконтролисана сеча велики проблем општине. У прошлости је већа 

површина била под шумом. На територији општине успевају и различите врсте ниских 

биљака, карактеристичних за овај простор. Траве су распрострањене на ливадама и 

пашњацима. Распрострањене су и лековите врсте попут мајчине душице, кантариона, 

камилице, као и велики број гљива. Од животињских врста на подручју општине Лебане 

има вукова, лисица, зечева, дивљих свиња, јелена, јазаваца, веверица итд. Живе и разне 

врсте гмизаваца и водоземаца. Присутан је и велики број птица уобичајених за ове 

пределе: јастреб, сури орао, соко, тетреб, јаребице, препелице, фазани итд. Риба има 

мало, пре свега због неповољних режима Јабланице и њених притока, као и због 

загађења. (Јовић, 2005) 
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3. ДРУШТВЕНО-ГЕОГРАФСКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ОПШТИНЕ 

ЛЕБАНЕ 

Друштвено-географске особености општине Лебане резултат су међусобног 

садејства природних својстава територије коју захвата општина, као и друштвено-

економским односима у целом региону и држави уопште. 

3.1. НАЈСТАРИЈИ ТРАГОВИ НАСЕЉЕНОСТИ У ОПШТИНИ ЛЕБАНЕ 

Простор данашње општине Лебане је настањен од давних времена. Постоје 

подаци који указују да је овај простор био настањен још у доба неолита. Трагови овог 

периода су пронађени у околини Лебана, али указују да се и на овом простору одвијао 

живот првобитних заједница (Жугић, 2013). У античком периоду на простору данашње 

општине Лебане су живела разна балканска племена трибали, дарданци. Римљани су 

покорили Дарданце у I веку и тада овај простор бива припојен Горњој Мезији, балканској 

провинцији Римског царства. 

Свакако један од најзначајнијих периода за подручје општине Лебане је 

рановизанитијски период када је подигнут Царичин град, односно Iustiniana Prima. 

Према Бавану и Иванишевићу (2006) овај град је подигао цар Јустинијан у VI веку. Град 

је свој врхунац доживео у вековима после градње. Град је подељен у три целине које су 

чинили Акропољ, Горњи и Доњи град са широким подграђем. Акропољ је неправилног 

полигоналног облика и налази се на највишој тачки града. Био је седиште црквене 

управе. У њему се налази епископска палата и велика црква. Испод њега ка истоку, 

северу и југу лежи Горњи град., а испод њега Доњи град. У граду су постојале три 

фортификације. Урбанистички овај град је припадао типу градова насталих по угледу на 

источњачке градове. Остаци града се налазе северозападно од Лебана и захватају 

површину од 4,2ha. Град лежи на развођу слива Јабланице и Пусте реке на благим 

падинама које се спуштају са планине Радан. Град се после своје пропасти дуго налазио 

далеко од важнијих друмских путева, па је тек крајем XIX века први пут споменут у 

широј јавности. Царичин Град у VII веку насељавају Словени, а град бива потуно 

напуштен све до доба средњевековне Српске државе, односно Стефана Немање. Узрок 

пропасти града није био познат, или је био опустошен или напуштен због несташице 

воде. Око града је пронађено право археолошко благо. Пронађене су рушевине цркава, 
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акведукта, терми. Нађени су и ситни комади археолошког добра, новац, оружје, оруђе, 

накит, украси. 

 
Слика 5: Царичин град 

Извор слике: http://muzejleskovac.rs/gallery-item/caricin-grad/ 

 
Слика 6: Компјутерска реконструкција Царичиног града, према Народном музеју у 

Лесковцу 

Извор слике: http://muzejleskovac.rs/gallery-item/caricin-grad/ 

У средњем веку овај крај улази у прву српску државу Стефана Немање, када је он 

добио на поклон Дубочицу, односно данашњи Лесковац од цариградског цара Манојла 

Комнина. Самим тим цела околина је припала Немањиној држави. Тада је овај простор 

насељен Србима и створена су српска села. Значај овог краја је положај, који је одговарао 

http://muzejleskovac.rs/gallery-item/caricin-grad/
http://muzejleskovac.rs/gallery-item/caricin-grad/
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средњевековним потребама. Сведок да је овај простор припадао српској држави је 

Тумарачка црква у селу Рафуна. (Данковић, Младеновић, 2002) 

Овај простор је био под влашћу Српских обласних господара све до пада 

средњевековне Србије под власт Османског царства. Турци су освојили Дубочицу и овај 

крај 1455. године. Османлије су организовале пописе на својим територијама и према 

једном њиховом попису на подручју Лесковачке нахије је крајем ХV века било око 

100.000 људи. Пертате је тада било највеће насеље са 148 домаћинстава. Године пре тога 

су Срби предвођени војводом Николом Скобаљићем пружили отпор и код Сијеринске 

бање нанели пораз Османлијама. У периоду владавине Турака на овом простору су 

насељене бројне муслиманске породице, а и део хришћана је прешао у ислам. У ове 

просторе се насељавају и Арнаути. (Данковић, Младеновић, 2002) 

Према Данковић и Младеновић (2002) у модерну Српску државу општина Лебане 

улази 1878. године, када је званично призната ослобођена територија од четири округа 

на Берлинском конгресу. У време ратова против турака 1876-78. године краљ Милан 

Обреновић је са српском војском ослободио четири округа на југу данашње Србије и то 

Нишки, Пиротски, Врањски и Топлички, у чијем саставу је био и данашњи Јабланички 

округ. Јабланички округ је самостално оформљен 1880. године и у његов састав је ушла 

општина Лебане. У периоду после ослобођења од Турака простор данашње општине је 

био демографски испражњен, услед одсељења муслиманског становништва. Овај празан 

простор искористили су насељеници из различитих крајева, углавном динарског 

простора, као и са Косова, Метохије, Црне Горе, Херцеговине. Део досељеника је потекао 

из моравско вардарске струје. Проблем новим досељеницима су представљали упади 

Арнаута који су се спустали из планинских предела и крали и пљачкали стоку и имања 

становника општине. Новопридошлом становништву је било потребно неколико година 

да се принавикне на нове природне услове живота. Почела је изградња путева која је 

повезала овај крај са Медвеђом и Бојником. Пољопривреда је у ово време била основна 

делатност становништва, али је уз развој путева почео да се развија и саобраћај.  

Овај крај је дао велике жртве у оба балканска рата. Општина Лебане je, као и цео 

Јабланички округ и цела Србија, дала велике људске жртве у Првом и Другом светском 

рату. У овом периоду почетка ХХ века дошло је до велике демографске промене, велики 

део становништва је био поубијан од стране окупатора. У општини је у послератном 

периоду опет досељен одређен број нових становника. После Другог светског рата су 
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вршени пописи становништва на основу којих се може јасно пратити кретање 

становништва у општини. (Данковић, Младеновић, 2002) 

3.2. БРОЈНО КРЕТАЊЕ И ТЕРИТОРИЈАЛНИ РАЗМЕШТАЈ СТАНОВНИШТВА 

ОПШТИНЕ ЛЕБАНЕ 

Скуп људи који живе и раде на одређеном простору представља број становника 

и он је подложан квантитативним промена. Број становника подразумева праћење и 

проучавање промена укупног броја становника на одређеном простору, односно региону, 

округу, општини или одређеном насељу, граду, селу. Промена броја становника на неком 

простору третира се као кретање становника. Фактори који утичу на промену броја 

становника неког подручја су природно и механичко кретање становника, односно 

наталитет, морталитет, емиграције и имиграције. Промене броја становника проучавамо 

најчешће на основу пописа становништва. У нашој земљи је после Другог светског рата 

извршено њих 8 и то: 1948., 1953., 1961., 1971., 1981., 1991., 2002., 2011. године. 

(Кицошев, Голубовић 2004) 

Број становника општине Лебане према последњем попису је 22.000. У самом 

Лебану је живело 9.272 становника, док је у осталим насељима живело 12.728 

становника. Густина насељености у истом периоду је износила 65,28 ст/km2. У односу на 

податке добијене са предхотних пописа становништва број становника и густина 

насељености у овој општини су се смањивали. Размештај становништва у општини је 

такође промењен, насеље Лебане је добило већи број становника, док су остала места 

изгубила становништво. 

У наредним табелама и графиконима ће детаљније бити приказана промена броја 

и размештај становника, као и густина насељености општине Лебане. 
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Табела 4. Упоредни преглед броја становника Републике Србије, Јабланичког округа и 

Општине Лебане, у периоду од 1948. до 2011. године 

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

Република 

Србија 
6.527.583 6.978.119 7.641.962 8.446.726 9.313.686 7.822.795 7.498.001 7.186.862 

Јабланички 

округ 
231.280 244.128 254.855 260.982 262.531 255.011 240.923 216.304 

Општина 

Лебане 
26.290 28.062 27.579 28.228 27.836 27.068 24.918 22.000 

Општинско 

седиште 
1.950 2.103 2.617 5.889 7.966 9.528 10.004 9.272 

Сеоска 

насеља 
24.315 25.959 24.962 22.339 19.870 17.540 14.914 12.728 

Извор табеле: РЗС (2014), Упоредни преглед броја становника 1948.-2011., књига 20 

На основу претходне табеле можемо извести закључке да је број становника 

општине Лебане пролазио кроз два периода у другој половини ХХ и првој половини ХХI 

века. У периоду од 1948. до 1991. године, становнишво општине Лебане је бележило 

благе осцилације у броју. Највећи број становника је забележен 1971. године и износио 

је 28.228, док је 1953. било 28.062 становника у овој општини и то су два максимума 

броја становника општине. Најмањи број становника је забележен у последњој пописној 

години и износио је 22.000. Током друге половине ХХ века становнишво је карактерисао 

позитиван природни прираштај, али и емиграција становништва, па због тога није дошло 

до озбиљнијег увећања популације. После 1991. године долази до појачаног исељавања 

из ове општине, као и до појаве негативног природног прираштаја. Овај тренд је 

настављен и данас и према свим прогнозама ће се наставити и у будућности. Ритмичко 

повећање и опадање броја становника општине Лебане је углавном пратило и промене у 

Јабланичком округу. Што се тиче промене броја становника по типовима насеља у 

општини Лебане, на основу табеле можемо закључити да се удео становника у самом 

административном центру општине, Лебану, увећавао. У исто време бележи се пад у 

броју становника по сеоским насељима. Током друге половине ХХ века тај пад је био 

ритмички, да би од 1991. па до последњег пописа бележен нагли пад. Ово се објашњава 

лошим животним условима на селу, слабије саобраћајне и комуналне повезаности од 

самог општинског центра, као и изузетно лошег стандарда пољопривредног 

становништва. Насеље Лебане је проширено пре свега због преласка дела становништва 

у терцијарне и квартарне делатности, које су биле неизбежне почетком ХХI века, као и 
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због бољих услова за живот од околних места. Међутим и само насеље Лебане није 

довољно развијено у односу на друге градове у земљи и трпи одлив становништва управо 

у друге градске центре Србије, као и у иностранство. 

 

Графикон 1: Графички приказ промене броја становника у општини Лебане кроз другу 

половину ХХ и почетка ХХI века 
Извор графикона: Графикон урађен на основу података из табеле 4 

График који приказује кретање броја становника општине Лебане између пописа 

1948. и 2011. године је благо заталасана линија, која је при крају указује на пад броја 

становника. На основу графика можемо јасније да видимо да је у другој половини ХХ 

века становништво општине Лебане бележило благе осцилације, да би од 1991. године 

почео константан пад броја становника који живе на овом подручју. 

Општини Лебане припада 39 насељених места. Највеће и управно седиште 

општине је Лебане. Скоро сва су депопулацијска и бележе пад у броју становника од 

краја ХХ века. Детаљније су приказана у наредној табели. 
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Табела 5. Кретање броја становника у насељима општине Лебане у пописним 

периодима од 1948. до 2011. године 

Година 

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

Бачевина 478 485 473 454 390 311 214 138 

Бошњаце 1.517 1.601 1.691 1.769 1.819 1.853 1.629 1.550 

Бувце 539 571 508 343 247 158 109 72 

Велико Војловце 438 452 458 440 425 375 358 307 

Гегља 663 686 635 601 474 378 264 220 

Голи Рид 158 162 134 151 136 80 57 42 

Горње Врановце 620 665 597 488 377 274 207 149 

Гргуровце 1.010 1.077 920 823 645 538 420 331 

Доње Врановце 439 448 439 406 395 369 331 277 

Дрводељ 567 625 565 520 290 167 95 37 

Ждеглово 408 504 509 515 580 604 695 634 

Клајић 1.309 1.435 1.328 982 635 429 289 159 

Коњино 588 642 718 779 836 1.005 913 806 

Кривача 668 670 711 493 537 502 414 671 

Лалиновац 605 684 635 543 410 359 250 154 

Лебане 1.975 2.103 2.617 5.889 7.966 9.528 10.004 9.272 

Липовица 862 908 903 599 387 249 147 91 

Лугаре 380 406 399 367 380 420 389 341 

Мало Војловце 239 250 243 225 233 226 208 192 

Нова Топола 432 421 363 311 262 175 121 105 

Ново Село 502 523 456 394 347 264 207 146 
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Пертате 1.246 1.321 1.381 1.424 1.535 1.426 1.559 1.312 

Петровац 115 118 109 92 87 62 47 26 

Поповце 621 693 633 542 498 472 379 295 

Пороштица 667 716 620 459 332 195 113 72 

Прекопчелица 869 949 876 795 691 615 508 404 

Радевце 585 668 617 450 309 160 94 39 

Радиновац 165 140 123 88 89 87 75 72 

Рафуна 450 510 504 390 235 173 131 76 

Свињарица 550 548 511 403 298 236 137 111 

Секицол 259 287 264 171 129 105 57 28 

Слишане 1.113 1.135 960 816 599 409 245 145 

Тогочевце 966 1.014 953 955 980 925 828 698 

Ћеновац 347 388 392 398 433 457 423 395 

Цекавица 503 549 566 554 521 531 507 471 

Шарце 271 307 305 262 232 137 88 76 

Шилово 1.024 1.105 1.064 933 776 650 521 413 

Штулац 768 782 786 735 626 490 370 279 

Шумане 1.374 1.514 1.613 1.669 1.695 1.674 1.515 1.394 

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

У табели изнад је приказана промена броја становника општине Лебане за свако 

насеље посебно, у периодима пописа од 1948. до 2011. године. Можемо закључити да је 

највећи прилив становника током друге половине ХХ века оставарило насеље Лебане, са 

близу 2.000 становника 1948. на 10.000 људи 2002. године. Међутим између последња 

два пописа бележи пад па је 2011. године имало 9.272 становника, што је драстичан пад. 

Остала насеља општине су углавном бележила осцилације у периоду друге половине ХХ 
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века, да био од 1991. године бележила драстичан пад. Сва насеља општине, осим 

Криваче, бележе пад становника између последња два пописа. Између прва два наведена 

пописа сва насеља, сем Нове Тополе, Радиновца и Свињарице су бележила пораст броја 

људи.  

Табела 6. Пораст/пад укупног становништва у периоду од 1948. до 2011. године у 

општини Лебане и индекс промене броја становника у општини 

Период 1953./48. 1961./53. 1971./61. 1981./71. 1991./81. 2002./91. 2011./02. 2011./1948. 

Општина 

Лебане 
1.772 -483 649 -392 -768 -2.150 -2.918 -4.290 

Општинско 

седиште 
153 514 3.272 2.077 1.562 476 732 7.322 

Остала 

насеља 
1.644 -997 -2.623 -2.469 -2.330 -2.626 -2.186 -11.587 

Индекс промене 

 

Ланчани Базни 

1953./48. 1961./53. 1971./61. 1981./71. 1991./81. 2002./91. 2011./02. 2011./1948. 

Општина 

Лебане 
106,7 98,2 102,3 98,6 97,2 92 88,2 83,6 

Општинско 

седиште 
101 124,4 225 135,2 119,6 104,9 92,6 475,4 

Остала 

насеља 
106,7 96,1 89,4 88,9 88,2 85 85,3 52,3 

Извор табеле: Израчунато на основу података из табеле 4 

Претходна табела приказује израчунате податке о промени броја становника 

општине Лебане за назначене периоде, као и индексе промена за те периоде. На основу 

табеле јасно видимо промену броја становника. Посматрајући базни индекс промене за 

општину, који износи 83,6, говори нам да је број становника знатно мањи него 1948. 

године. Базни индекс општинског центра износи 475,4, што говори о огромном увећању 

насеља Лебане упоређујући 2011. са 1948. годином. Базни индекс промене за сеоска 

насеља износи 52,3. што говори о знатном смањењу популације у селима, која је готово 

преполовљена у периоду од 1948. до 2011. године. 

Степен концентрације становништва, као и дисперзија становништва на 

одређеном порстору представља се размештајем становништва. Фактори који утичу на 
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размештај становништва се могу сврстати у неколико група, од којих су најзначајнији 

географски, демографски, економски, друштвено-историјски и биолошко-медицински. 

Густина насељености је основни показатељ размештаја становништва. Густина 

насељености се израчунава као количник броја становника и површине посматраног 

подручја. Јединица густине становништва је ст/km2, односно број становника на 

километру квадратном. (Кицошев, Голубовић, 2004) 

Табела 7. Густина насељености Јабланичког округа и општине Лебане у периоду од 

1948. до 2011.године 

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

Јабланички 

округ 
83,52 88,16 92,03 94,25 94,81 92,09 87 78,11 

Општина 

Лебане 
78,01 83,27 81,83 83,76 82,59 80,32 73,94 65,28 

Извор табеле: Израчунато на основу података из табеле 4 

Према претходној табели видимо да је у општини Лебане густина насељености 

бележила пораст у периоду од 1948. до 1981. године. У периоду после 1981. године 

густина насељености је у константном опадању. У периоду од 1953. до 1991. године 

гутина насељености је била изнад 80 ст/km2. Минимална густина насељености са 

вредношћу од 65,28 ст/km2
 забележена је на последњем попису 2011. године. Општина 

Лебане је најгушће била насељена 1971. године, 83,76 ст/km2. Према подацима из табеле 

се види да је општина Лебане у сваком пописном периоду била ређе насељена од 

Јабланичког округа, коме припада. Смањење густине насељености је последица 

негативног природног прираштаја, као и великог исељавања становништва општине 

Лебане у друге, развијеније, делове Србије, као и у иностранству. 
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3.3. ПРИРОДНО КРЕТАЊЕ СТАНОВНИШТВА ОПШТИНЕ ЛЕБАНЕ 

Кретање становништва сврставамо у две групе, односно природно и механичко 

кретање становништва. Оно је узроковано различитим факторима као што су социјални 

и економски услови, миграције, епидемије, ратови, биолошки услови. Вредности 

природног кретања становништва узрокују промене у многим структурама и броју 

становништва. (Кицошев, Голубовић, 2004) 

Промена укупног броја становника на неком простору услед деловања два 

фактора: рађања, односно наталитета и умирања, односно морталитета представља 

природно кретање становништва. Разлика између рађања и умирања представља 

природни прираштај, који може бити позитиван и негативан. Фертилитет, односно 

плодност и виталитет, односно живост такође спадају у детерминанте природног 

кретања становништва.  

 3.3.1. Наталитет 

Позитивна компонента природног кретања становништва се другачије назива 

наталитет. Он доводи до повећања броја становника на одређеном простору. Различити 

су фактори који утичу на стопе наталитета на одређеној територији. Сврставају се у три 

групе и то су биолошки, социо-економски и психолошки фактори. Биолошки фактори 

обухватају неколико параметара и то фекондитет, односно физиолошку способност 

учествовања у репродукцији, затим стерилитет, односно физиолошку неспособност 

учествовања у репродукцији. Полна и старосна структура такође утичу на стопе 

наталитета, као и неки други фактори као што је просечна старост склапања брака итд. 

У групу социо-економских фактора спадају степен економског развоја, достигнути ниво 

деаграризације, индустрализације и урбанизације, ниво образовања, контрола рађања и 

услови за формирање породице, условљени стандардом. Психолошки фактори су 

фактори који се односе на личне ставове према потомству. Постављају се питања да ли 

неко жели потомке, да ли даје предност каријери, да ли постоји страх од порођаја итд. У 

психолошке факторе који утичу на наталитет се убраја и депресија и апатија итд. 

(Кицошев, Голубовић, 2004) 
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Табела 8. Кретање броја живорођене деце у Јабланичком округу и општини Лебане у 

периоду од 1961. до 2011. године 

Година 1961. 
1961.-

1970. 
1971. 

1971.-

1980. 
1981. 

1981.-

1990. 
1991. 

1991.-

2001. 
2002. 

2002.-

2010. 
2011. 

Јабланички 

округ 
5.502 47.536 4.192 39.525 3.298 31.203 3.199 31.214 2.538 19.915 1.751 

Општина 

Лебане 
565 5.305 457 4.171 312 3.453 359 3.389 272 2.004 171 

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

2011. годину 

У претходној табели су приказани подаци који нам говоре о кретању броја 

живорођене деце у периоду од 1961. до 2011. године. Подаци су дати за Јабланички округ 

и за општину Лебане. Број живорођене деце је био највећи 1961. године и износио је 565. 

Током целе друге половине ХХ века он бележи пад. Тај тренд се наставља и у првој 

половини ХХI века. Ови подаци указују на веома негативну будућност општине Лебане, 

у којој се рађа све мање деце. На пад наталитета утичу разни фактори, а највише 

исељавање младих, као и старосна струткура становништва која не погодује природном 

увећању становништва. Што се тиче самог Јабланичког округа, коме припада ова 

општина он такође бележи пад у наталитету. Општина Лебане има синхронизован пад 

наталитета као и округ у ком се налази.  

Табела 9. Упоредни приказ стопе наталитета (у ‰) у Републици Србији, Јабланичком 

округу и општини Лебане периоду од 1961. до 2017. године 

 1961. 1971. 1981. 1991. 2002. 2011. 2017. 

Република 

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

Јабланички 

округ 
21,6 16,1 12,6 12,5 10,5 7,87 8,14 

Општина 

Лебане 
20,5 16,2 11,2 13,3 10,2 7,67 8,43 

Извор табеле: РЗС (2012), Витални догађаји у Републици Србји, 2011. РЗС (2012); Природно кретање становништва у Републици 

Србији 1961.-2010.; РЗС (2018) Витални догађаји 2017. 

Према подацима из претходне табеле, у којој су приказане стопе наталитета за 

дате периоде у општини Лебане, Јабланичком округу и Републици Србији., можемо 

извести одређене закључке. Стопа наталитета за све посматране целине се смањује идући 
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од првог посматраног периода ка последњем. Ово говори о врло лошој демографској 

ситуацији у земљи. Што се тиче општине Лебане, закључци су да је највећа стопа била 

1961. године и износила је 20,5‰, на крају ХХ века је практично преполовљена. 

Најдрастичнија разлика је између два суседна посматрана периода 1971. и 1981. године 

и износи 5‰. 

 3.3.2. Морталитет 

Негативна компонента природног кретања становништва се другачије назива 

морталитет. Морталитет доводи до смањења бројности становништва на одређеном 

простору. Морталитет је учесталост умирања на одређеном простоору у одређеној 

популацији. Друштвени фактори имају већи утицај на морталитет, него што то имају на 

наталитет. На морталитет утичу и биолошки фактори, као што је старосна структура. Још 

утичу и социо-економски фактори, као што је животни стандард, здравствени услови и 

ниво образовања. На морталитет утичу и различити психолошки фактори. (Кицошев, 

Голубовић, 2004) 

Табела 10. Кретање броја умрлих у Јабланичком округу и општини Лебане у периоду 

од 1961. до 2011. године 

Година 1961. 
1961.-

1970. 
1971. 

1971.-

1980. 
1981. 

1981.-

1990. 
1991. 

1991.-

2001. 
2002. 

2002.-

2010. 
2011. 

Јабланички 

округ 
2.125 20.739 2.050 21.366 2.385 26.153 2.828 34.392 3.392 31.126 3.483 

Општина 

Лебане 
226 2.179 213 2.285 213 2.797 297 3.653 368 3.382 401 

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

2011. годину 

У претходној табели је забележено кретање броја умрлих у општини Лебане у 

одређеном периоду. Број умрлих у општини Лебане је у другој половини ХХ века 

пратило благо осцилирање све до 1991. године, када долази до повећања броја умрлих. 

Тренд повећања умирања је настављен и у првој половини ХХI века. Разлог повећања 

смртности је промена старосне структуре, као и због социо-економских фактора. 
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Табела 11. Стопе морталитета (у ‰) у Републици Србији, Јабланичком округу и 

општини Лебане у периоду од 1961. до 2017. године 

Година 1961. 1971. 1981. 1991. 2002. 2011. 2017. 

Република 

Србија 
9,1 9 9,4 10 13,7 14,1 14,77 

Јабланички 

округ 
8,3 7,9 9,1 11,1 14,1 15,66 16,43 

Општина 

Лебане 
8,2 7,5 7,7 11 14,8 17,99 18,8 

Извор табеле: РЗС (2012), Витални догађаји у Републици Србји, 2011. РЗС (2012); Природно кретање становништва у Републици 

Србији 1961.-2010.; РЗС (2018) Витални догађаји 2017. 

Према подацима из претходне табеле можемо изнети закључке да стопа 

морталитета расте како на нивоу општине Лебане, тако и на нивоу Јабланичког округа 

коме припада, тако и на нивоу Републике Србије. Стопа морталитета је била најмања у 

посматраном периоду 1971. године, да би се на крају ХХ века скоро удвостручила. Према 

последњим пописима стопа морталитета је висока и износи око 18‰.  

3.3.3. Природни прираштај 

Разлика између броја рођених, односно наталитета и броја умрлих, односно 

морталитета у одређеној полулацији се другачије назива природни прираштај. Уколико 

је наталитет већи од морталитета, природни прираштај је позитиван. Уколико је 

морталитет већи од наталитета, природни прираштај је негативан. У популацији где је 

наталитет већи од морталитета јавља се природни прираштај, а у супротном случају 

природни пад. Природна стагнација или нулти природни прираштај се јавља кад су 

наталитет и морталитет исти. Постоје четири типа природног прираштаја и то: вло висок 

(преко 20‰), висок (15-19‰), умерен (5-14‰) и низак (испод 5‰). (Кицошев, 

Голубовић, 2004) 
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Табела 12. Природни прираштај у Јабланичком округу и општини Лебане у периоду од 

1961. до 2011. године 

Година 1961. 
1961.-

1970. 
1971. 

1971.-

1980. 
1981. 

1981.-

1990. 
1991. 

1991.-

2001. 
2002. 

2002.-

2010. 
2011. 

Јабланички 

округ 
3.377 26.797 2.142 1.586 913 8.122 371 -3.178 -854 

-

11.211 

-

1.732 

Општина 

Лебане 
339 3.138 244 1.886 99 656 62 -264 -96 -1.378 -230 

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

2011. 

Из претходне табеле видимо да је природни прираштај у општини Лебане био 

позитиван све до краја ХХ века, када долази до губитка становништва природним путем. 

Највeћи прилив је био у периоду од 1961. до 1971. године а највећи губитак 

становништва у периоду 2002. до 2011. године. Ово је последица повећања морталитета 

кроз другу половину ХХ и нарочито прву половину ХХI века, као и смањења наталитета 

у истом периоду. Све заједно је последица различитих фактора, од којих су најзначајни 

промене у структурама становништва, као и емиграциони фактор и одређени 

психолошки фактори модерног доба. 

Табела 13. Стопа природног прираштаја (у ‰) у Републици Србији, Јабланичком 

округу и општини Лебане у периоду од 1961. до 2017.године 

Година 1961. 1971. 1981. 1991. 2002. 2011. 2017. 

Република 

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

Јабланички 

округ 
13,3 7,8 3,5 1,4 -3,6 -7,79 -8,29 

Општина 

Лебане 
12,3 8,7 3,5 2,3 -4,6 -10,32 -10,37 

Извор табеле: РЗС (2012), Витални догађаји у Републици Србји, 2011. РЗС (2012); Природно кретање становништва у Републици 

Србији 1961.-2010.; РЗС (2018) Витални догађаји 2017. 

 Према подацима из претходне табеле видимо да је природни прираштај општине 

Лебане у опадању идући од ранијих посматраних периода ка каснијим. Највећи је био 

1961. године када је износио 12,3‰ и позитиван је остао током целе половине ХХ века. 

Од краја ХХ века почиње опадање природног прираштаја, да би према последњим 

наведеним подацима износио преко -10‰.  
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3.4. НУПЦИЈАЛИТЕТ И ДИВОРЦИЈАЛИТЕТ 

Нупцијалитет и диворцијалитет су показатељи природног кретања становништва. 

Нупцијалитет представља број склопљених бракова, а диворцијалитет представља број 

разведених бракова. Под браком се подразумева друштвено призната и одобрена 

емотивно-полна друштвена заједница две одрасле особе супротног пола. Становништво 

се према брачном стању дели на непородично, односно неожењени и неудате, 

породично, односно ожењени и удате, разведено и удовци и удовице. (Кицошев, 

Голубовић, 2004) 

Табела 14. Закључени и разведени бракови на подручју општине Лебане у периоду од 

2003. до 2017.године 

Година Закључени бракови Разведени бракови 

 Укупно 
На 1.000 

становника 
Укупно 

На 1.000 

становника 

На 1.000 

закључених 

2003. 144 5,82 14 0,57 97,22 

2004. 137 5,59 31 1,26 226,28 

2005. 110 4,53 23 0,95 209,09 

2006. 99 4,12 39 1,62 393,94 

2007. 91 3,84 16 0,68 175,82 

2008. 107 4,58 19 0,81 177,57 

2009. 89 3,87 23 1,00 258,43 

2010. 107 4,72 9 0,40 84,11 

2011. 88 3,9 5 0,2 56,8 

2012. 93 4,3 2 0,1 21,5 

2013. 118 5,5 15 0,7 127,1 

2014. 134 6,4 28 1,3 209,0 

2015. 119 5,8 43 2,1 361,3 
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2016. 76 3,7 24 1,2 315,8 

2017. 90 4,5 27 1,3 300,0 

 
Извор табеле: РЗС, Саопштења о закљученим и разведеним браковима, од 2004. до 2018. године 

Претходна табела приказује податке о броју склопљених и разведених бракова у 

првој половини ХХI века. Подаци указују на осцилирање броја склопљених бракова од 

2003. до 2017. године. Највише склопљених бракова је било 2003. и 2004. године, а 

највећа стопа склопљених бракова на 1000 становника је била 2014. године. Број развода 

је био највећи 2015. и 2006. године, са највећом стопом 2015. године. Највећи број 

развода на 1000 склопљених бракова је био 2006. и 2015. године. 
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3.5. МЕХАНИЧКО КРЕТАЊЕ СТАНОВНИШТВА ОПШТИНЕ ЛЕБАНЕ 

Промена броја становника на неком простору условљена је како природним 

кретањем, тако и механичким кретањем, односно миграцијама. Ова два чиниоца могу 

проузроковати мењање броја становника, тј. његово опадање или раст броја. У ужем 

смислу миграције представљају пресељење из родног места, односно завичаја, односно 

предходног места боравка у место досељења, ново пребивалиште или ново место 

боравка. Узроци миграторног кретања становника су жеље за променом начина живота 

и социо-економског статуса. Пресељење је условљено различитим бројем фактора и 

јавља се у свим фазама развоја људског друштва. (Кицошев, Голубовић, 2004) 

Становништво може да се исељава са неког простора односно емигрира, и то је 

условљено различитим економским и социјалним факторима, односно слабија 

економска и социјална развијеност покреће становништво на исељавање. Имиграциони 

простори су они који привлаче становништво из других простора својом најчешће 

економском функцијом. Постоје и други веома важни фактори који условљавају 

миграције и то су ратови, прогони, који могу изазвати велике демографске промене. 

Постоји неколико начина класификација миграција. Оне могу бити добровољне и 

принудне. Према времену задржавања у новој средини привремене и трајне. Према 

даљини места премештања, интерконтиненталне и интраконтиненталне. Још једна 

подела миграција је на организоване стихијске и масовне или појединачне. Према 

преласку државне границе, миграције се деле на унутрашње и спољашње. (Кицошев, 

Голубовић, 2004) 
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Табела 15. Мигрантско становништво према подручју са којег се доселило и времену 

досељења у оштини Лебане 

Година 
Укупно 

досељено 

Досељено из Републике Србије 
Досељено из других 

земаља 

Из другог 

насеља 

исте 

општине 

Из друге 

општине 

исте 

области 

Из других 

области 

Из бивших 

република 

СФРЈ 

Из осталих 

земаља 

1980. и 

раније 
3.882 3.798 1.103 339 57 26 

1981.-1985. 753 727 208 65 18 8 

1986.-1990. 720 693 187 69 24 3 

1991.-1995. 549 489 154 51 55 4 

1996.-2000. 647 630 175 145 9 8 

2001.-2005. 561 543 179 59 2 16 

2006 и 

касније 
765 724 197 167 11 30 

Непозната 

година 
719 695 264 87 12 12 

Укупно 8.596 8.299 2.467 982 188 107 

Извор табеле: РЗС, Миграције, Књига 9 

Из претходне табеле видимо да је у општини Лебане од 1980. године до 2011., 

досељено 8.596 становника. Највећи број становника потиче из саме општине, односно 

има карактер унутар општинске миграције. Из дугих општина је досељено 2.467. Из 

страних земаља је укупно досељено 295 становника и то више из бивљих земаља СФРЈ. 

Према табели највећи број је досељен 2006. и касније и пре 1980. године, међутим пошто 

је то недефинисан годишњи распон, то је и очекивано. Од 1981. до 2005. у распонима на 

по пет година, најинтезивније досељавање је било 1981.-1985. године и 1986.-1990. 

године, што се може објаснити појачаном индустрализацијом у том периоду, као и 

повећањем потреба становништва за образовањем. 
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3.5.1. Дневне миграције 

Постоје различити мотиви који подстичу на дневне миграције. Најважнији су 

дневна путовања од места становања до места у коме је неко запослен и путовања од 

места становања до места школовања. Најинтезивније дневне миграције су у 

гравитационим зонама већих градова, због развијених функција града као што су 

просветна и економска. Постоје и повремена миграциона кретања, кретања ради одласка 

у куповину, по документа итд. (Крстић, 2007) 

Табела 16. Дневне миграције становништва општине Лебане у 2011.- ој години 

 

Дневни мигранти Укупно 

У истој области 

У другој 

области 

У страној 

држави 

У оквиру 

исте 

општине 

У другој 

општини 

Активно 

становништво које 

обавља занимање 

1.253 570 459 220 4 

Ученици/студенти 

који се школују 
1.453 815 440 198 - 

Укупно миграната 2.806 1.385 899 438 4 

Извор табеле: РЗС (2013.), Дневни мигранти, књига 11 

Из претходне табеле можемо закључити да је у 2011. години на подручју општине 

Лебане било 2.806 дневних миграната. Највише је било дневних миграната у оквиру исте 

општине и то 1.385. Оних који су обављали послове у другим општинама 899. У другој 

области 438, а у иностранству 4. Највећи број оних који обављају дневне миграције у 

истој општини су ученици. Број ученика који се школује у другим општинама је 440, што 

значи да се већи део ђака школује у самој општини. Број ученика који се школују у другој 

области је 198, што је висок број. 
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3.6. БИОЛОШКЕ СТРУКТУРЕ СТАНОВНИШТВА ОПШТИНЕ ЛЕБАНЕ 

Биолошке структуре становника су веома важне због тога што се у скоро свакој 

демографској анализи користе управо подаци представљени табелама и графиконима, а 

који осликавају полну и старосну структуру становништва неког поднебља. Поред полне 

и старосне структуре овде спадају и коефицијенти маскулинитета и феминитета, као и 

индекс старости и стадијум демографске старости. 

 3.6.1. Полна структура 

Полна структура становништва се дефинише као квантитативан пропорционалан 

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

пропорција уједначена, онда је реч о избалансираној полној структури становништва, а 

када није уједначена, тада се ради о неизбалансираној структури. Основни фактори или 

детерминанте које утичу на полну структуру неког становништва су: наталитет 

(структура живорођене деце према полу), морталитет (структура умрлих према полу), 

полна селективност миграционих кретања, специфични спољни утицаји који селективно 

делују на полове (рат, услови рада, дужина радног стажа итд.) и психолошки разлози (у 

патријархалним срединама далеко већи значај се даје мушкој него женској деци. 

(Кицошев, Голубовић, 2004) 

Табела 17. Становништво општине Лебане према полу 

 

Година Укупно 

Мушко Женско 

Број % Број % 

1961. 27.579 13.220 47,93 14.359 52,07 

1971. 28.229 13.873 49,14 14.356 50,86 

1991. 26.682 13.370 50,1 13.312 49,9 

2002. 24.918 12.467 50,03 12.451 49,97 

2011. 22.000 11.046 50,2 10.954 49,8 

Извор табеле: РЗС, Књиге пописа (1961, 1971., 1991., 2002., и 2011.) 
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Из претходне табеле се види да се структура становништва општине Лебане 

између пописних периода од 1961. до 2011. благо мењала. 1961.године је број мушкараца 

био нешто мањи од броја жена, што се да објаснити опоравком од тада још увек недавног 

рата. 1991. године се становништво по полу готово изједначава. И тако је остало до 

последњег пописа 2011. године, када је број мушкараца био незнатно већи. 

Као основни показатељи у највећем броју случајева истраживања полне структуре 

становништва су коефицијенти или стопе маскулинитета и феминитета. Стопа 

маскулинитета представља однос броја мушкараца према броју жена на 1.000 

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

(Кицошев, Голубовић, 2004) 

Табела 18. Коефицијент маскулинитета у општини Лебане по пописима 1961, 1971, 

1991, 2002.и 2011. године 

Година 1961. 1971. 1991. 2002. 2011. 

Стопа 

маскулинитета 
920,06 966,35 1.004,3 1.001,28 1.008,39 

Извор табеле: Израчунато на основу података из табеле 17 

Из претходне табеле можемо учити податке који нам указују на то да је стопа 

маскулинитета од 1961. до 2011. године расла, односно да се број мушкараца повећавао 

у односу на број жена. 1961. је вредност маскулинитета била најмања и износила је 920, 

да би 1991. број мушкараца на 1.000 жена био већи. Тај тренд се наставио и до последњег 

пописа 2011. године. 

 3.6.2. Старосна структура 

Старосна структура становништва је једна од најважнијих демографских 

структура, због тога што је основа за сва остала демографска проучавања. Опадање 

наталитета је најзначајнији фактор који утиче на промену старосне структуре. Важан 

показатељ демографског старења је индекс старости и показује број становника старијих 

од 60 и више година према броју становника млађих од 20 година. За полну структуру, 

морталитет има великог утицаја, међутим његов утицај на старосну структуру је 

занемарљив. Значајан фактор су и миграције, које могу значајније утицати на старосну 

структуру. Екстремне околности: ратови, привредне кризе, епидемије, природне 
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катастрофе изазивају најснажније поремећаје у старосној структури. Становништво се 

дели на : младо становништво, млађе од 19 година, зрело становништво (од 20 до 59 

година) и старо становништво, преко 60 година. (Кицошев, Голубовић, 2004) 

Постоје три типа старосне структуре које издвајамо на основу удела појединих 

старосних контигената у старосној структури укупне популације. Први је прогресивни 

тип који је заступљен код популација које у свом саставу имају висок удео становништва 

старости од 0-14 година, док је јако мали удео старијих од 60 година. Оваква старосна 

структура карактеристична је за популације које имају висок природни прираштај и 

стални раст броја становника. Други је стационирани тип, код кога је удео младог, зрелог 

и старог становништва углавном уравнотежен, и где је природни прираштај низак, или 

чак једнак нули. Трећи је регресивни тип имају популације код којих је мали удео деце 

млађе од 14 година, а знатно већи удео старијих од 60 година у укупној старосној 

структури што је последица негативног природног прираштаја. Овај тип старосне 

структуре имају високоразвијене земље. (Wertheimer-Балетић, 1982) 

Табела 19. Становништво Општине Лебане према старости у периоду од 1961. до 2011. 

године 

Година Укупно 

Старост 

0-19 20-39 40-59 60 и више 

Број % Број % Број % Број % 

1961. 27.579 10.910 39,55 9.257 33,56 5.176 18,76 2.236 8,1 

1971. 28.229 9.778 34,63 8.798 31,16 6.272 22,21 3.381 11,97 

1991. 26.682 7.045 26,4 7.150 26,79 7.384 27,67 5.103 19,12 

2002. 24.918 5.900 23,67 6.288 25,23 6.465 25,94 6.265 25,14 

2011. 22.000 4.713 21,42 5.352 24,32 6.072 27,6 5.863 26,65 

Извор табеле :РЗС (2013), Старост и пол, Књига 2; РЗС публикације (1971.,1991.); РЗС (2003), Пол и старост 

Према подацима из претходне табеле можемо закључити да је у посматраном 

периоду 1961. до 2011. године, опадао удео популације млађе од 19 година. 1961. године 

удео овог контигента је износио 39,55% да би 2011. био скоро дупло мањи. 
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Становништво од 20-39 година је такође бележило опадање у уделу укупног 

становништва општине. Контигент становништва 40-59 година бележи пораст у другој 

половни двадесетог века и један је од индикатора демографског старења становништва. 

Контигент становништва од 60 и више година бележи пораст у уделу укупне популације, 

што означава убрзан процес демографског старења. На основу свега можемо закучити да 

општина Лебане има регресивни тип старосне структуре и да је процес демографског 

стрења у завршној фази. 

Табела 20. Просечна старост становништва у последња два пописа 

Година 2002. 2011. 

Просечна старост 40,2 42,4 

Извор табеле: РЗС (2013), Старост и пол, Књига 2; РЗС (2003), Пол и старост 

Просечна старост становништва на територији општине Лебане према попису из 

2011. године је 42,4 године. Према попису из 2002. она је износила 40,2 године, што 

указује на старење становништва ове општине. 

За приказ старосне структуре неке популације углавном се користи табеларни 

приказ, а у табелама се најчешће заједно приказују пол и старост. Овакво анализирање је 

доста тешко, па се уз табеле користе и графички прикази полно-старосне структуре 

односно пирамиде старости. У условима нормалног демографског развоја пирамиде 

старости имају релативно правилан облик. Број лица у свакој петогодишњој групи, почев 

од групе 0-4 године, смањује се, па пирамида има облик степеништа које се сужава ка 

најстаријим групама. (Кицошев, Голубовић, 2004) 

У старосној пирамиди на следећој страни можемо видети структуру општине 

Лебане по попису 1971. године Старосна пирамида по попису из 1971.године припада 

прогресивном типу са преласком у стационарни тип. Највећи број становника је 

заступљен у старосном контигенту од 15-19 година, али је и основа пирамиде шира у 

односу на средишњи део графикона. Старо становништво је мањег броја од младог. 

Може се приметити да је број жена код зрелог и старог становништва већи од броја 

мушкараца, што је била последица Другог светског рата. 
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Графикон 2: Старосна пирамида општине Лебане за 1971. годину 

 Извор графикона: СЗС (1973), Пол и старост 

 
Графикон 3: Старосна пирамида општине Лебане за 2011. годину 

 Извор графикона: РЗС (2012), Старост и пол 
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Старосна пирамида по попису из 2011. године припада регресивном типу. Основа 

јој је ужа од средњег дела који припада контингенту зрелог становништва. Највећи број 

становника заступљен у старосној групи 55-59 година, а затим у групи 45-49 година и 

60-64 година. Овакав облик пирамиде нам говори да општина Лебане има велике 

демографске проблеме, који ће се одразити на пројекцију становништва и у даљој 

будућности. 

 3.6.3. Индекс старости 

Индекс старости служи за проучавање старосне структуре становништва. Он 

показује број лица старијих од 60 година према броју лица млађих од 20 година. Важност 

индекса старости је у томе што он указује на пропорцију старог и младог становништва. 

Као критична вредност индекса старости узима се 40% односно 0,4. За становништво 

које има индекс старости већи од овог лимита можемо рећи да се налази у процесу 

демографског старења. (Кицошев, Голубовић, 2004) 

Табела 21. Индекс старости у општини Лебане 

Година 1961. 1971. 1991. 2002. 2011. 

Индекс 

старости 
0,2 0,34 0,72 1,06 1,24 

Извор табеле: Израчунато на основу података из табеле 19 

Индекс старости на територији општине Лебане je у константном порасту. 

Пописом 1961. године утврђени индекс старости је износио 0,2 и тада је био испод 

критичне вредности. На попису из 1971. године индекс старости је износио 0,34, што је 

такође било испод границе критичне вредности. Од 1991. године индекс старости 

прелази границу и износи 0,72, да би се у последња два пописа уочила његова још већа 

вредност. На последњем попису 2011. вредност индекса старости је износила 1,24, и на 

основу предходно изнетих података може се закључити да ће његова вредност расти и у 

будућности.  

 3.6.4. Стадијуми демографске старости 

Стадијум демографске старости је један од основних показатеља за анализу 

старосне структуре становништва и учешћа појединих старосних група у становништву. 

Издваја се седам основних стадијума демографске старости: рана демографска старост, 
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демографска младост, демографска зрелост, праг демографске старости, демографска 

старост, дубока демографска старост и најдубља демографска старост. За утврђивање 

степена демографске старости потребно је анализирати више група података. Потребно 

је анализирати: просечну старост становништва, удео становништва млађег од 20 година, 

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

индекса старости, који показује број лица старијих од 60 година према броју лица млађих 

од 20 година.  

Табела 22. Стадијуми демографске старости и критеријуми за њихово одређивање 

према Г. Пеневу 

Стадијум 

демографске 

старости 

Просечна 

старост 

Млади до 20 

г. (%) 

Млађи од 40 

г. (%) 

Стари 60 и 

више г. (%) 

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 и више До 20 До 45 25+ 1,25+ 

Извор табеле: http://www.dgt.uns.ac.rs/download/regraznolikost01.pdf 
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Табела 23. Становништво општине Лебане према стадијуму демографске старости по 

пописима 1961., 1971., 1991., 2002. и 2011. године 

Општина 

Лебане 

Индикатор 
Стадијум демографске старости 

према критеријумима 

Удео становништва у 

% Индекс 

старости 

Просечна 

старост 
1 2 3 4 5 Укупно 

0-19 0-40 60+ 

1961. 39,55 73,11 8,1 0,2  IV III III III  III-IV 

1971. 34,63 65,79 11,97 0,34  IV III IV IV  III-IV 

1991. 26,4 53,19 19,12 0,72  V V V V  V 

2002. 23,67 48,9 25,14 1,06 40,2 VI VI VII VI VI VI-VII 

2011. 21,42 45,74 26,65 1,24 42,4 VI VI VII VI VI VI-VII 

Извор табеле: Израчунато на основу табела 19, 20, 21 и 22  

Према подацима из табеле можемо закључити да је у периоду од 1971. до 2011. 

године становништво општине Лебане у континуираном процесу старења. У периоду од 

1961. па до последњег пописа 2011. број млађих од 20 и 40 година константно смањивао 

док је број старијих од 60 година константно растао. У посматраном периоду долази до 

интензивних промена старосне структуре. Удео контигента становништва млађег од 20 

година је опало са 39,55 % (према попису из 1961. године) на 21.42% (према попису из 

2011. године). Бележи се и повећање удела становништва старијег од 60 година у истом 

периоду са 8,1% на 26,65%. Становништво општине Лебане је зашло у дубоку 

демографску старост са индексом старења од 1,24. Просечна старост становништва 

општине Лебане износи 42,4 година. 1961. године становништво општине Лебане је било 

у демографској зрелости. Следећи попис 1971. бележи резултате који упућују на праг 

демографске старости. Последња два пописа указују да је становништво Лебана у 

дубокој демографској старости. 
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3.7. СОЦИО-ЕКОНОМСКЕ СТРУКТУРЕ СТАНОВНИШТВА ОПШТИНЕ 

ЛЕБАНЕ 

Овe структурe становништва се односe на податке везане за активност, делатност, 

занимања становништва, као и на структуре образовања које су сачињене од података о 

уделу писменог и неписменог становништва, структуре према школској спреми, према 

степену образовања. Етничка структура је често али и не обавезно повезана са верском 

и језичком структуром становништва неког подручја. 

3.7.1. Струкрура становништва према активности и делатности 

Од 1948. године, на пописима становништва се ради лакшег посматрања 

структуре становништва према активности уводе три основне категорије према 

критеријуму активности и то су активно становништво односно лица која обављају неко 

активно занимање и на тај начин обезбеђују средства за живот. Лица са личним приходом 

односно лица која не обављају неко активно занимање, него живе од прихода који потичу 

из њиховог ранијег рада или активности неког члана њихове уже породице. И 

издржавано становништво односно лица која немају сопствене приходе од којих би се 

издржавали, него их издржавају родитељи, рођаци или друга лица. (Кицошев, 

Голубовић, 2004) 

Дословна дефиниција која је усвијена од стране статистичке комисије у 

Уједињеним нацијама 1958 године гласи: „Група економски активног становништва која 

обухвата све особе оба пола који чине понуду радне снаге расположиве за производњу 

економских добара и услуга“. Она укључује како запослене, тако и незапослене особе за 

одређени период који се утврђује пописом. (Кицошев, Голубовић, 2004). 

Табела 24. Становништво општине Лебане према активности у периоду од 2002. до 

2011. године 

Година Укупно 

Активно 

становништво 

Лица са личним 

приходима 

Издржавано 

становништво 

Број % Број % Број % 

2002. 24.918 12.296 49.34 3.958 15,88 8.496 34,09 

2011. 22.000 9.318 42,35 4.494 20,42 8.188 23,21 

Извор табеле: РЗС (2013), Економска активност становништва, Књига 7; РЗС(2003), Активност и пол, Књига 5 
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Из претходне табеле можемо закључити да се проценат активног становништва 

смањио са 49,34% 2002. године, на 42,35% 2011. године. Број лица са личним приходима 

бележи пораст и то са уделом од 15,88% 2002. године на 20,42% 2011. године. 

Издржавано становништво чине углавно млади, тј. Студенти и ђаци па је због 

демографског старења њихов удео опао са 34,09% 2002. године, на 23,21% 2011. године. 

Табела 25. Активно становништво према полу у општини Лебане у периоду од 2002. до 

2011. године 

Година 

Укупно становништво Активно становништво 

Учешће активног 

становиштва у укупном 

(%) 

Мушко Женско Мушко Женско Мушко Женско 

2002. 12.467 12.451 7.281 5.186 58,40 41,65 

2011. 11.046 10.954 5.607 3.711 50,76 33,87 

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

Из претходне табеле видимо да је стопа активности у општини Лебане већа код 

мушког него код женског становништва, иако је удео женског становништва у укупној 

популацији већи. Активност женског становништва зависи од доста фактора, како 

социолошких тако и економских. Смањења активног становништва између пописа је 

последица модернизације и смањења удела у примарним и секундарним секторима, али 

и као одраз привредне заосталости и смањења стандарда. 

Основна подела активног становништва се врши према делатностима, тј. 

пољопривредним и непољопривредним, производним и непроизводним. Међутим 

приликом проучавања се често примењује подела Колина Кларака на примарне, 

секундане, терцијарне и квартарне делатности. (Фригановић, 1978) 

Примарни сектор обухвата становништво које је запослено у пољопривреди, 

шумарству, лову, риболову и пољопривреди. Секундарни сектор обухвата становништво 

запослено у индустрији, рударству, грађевинарству и производном занатству. 

Терцијарни сектор обухвата лица која обављају услужне делатности као што су 

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

Квартарни сектор обухвата особе запослене у непривредним делатностима, као што су 
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друштвено функционалне делатности, школство, здравство, наука, култура, одбрана, 

администрација итд. (Кицошев, Голубовић, 2004) 

Табела 26. Активно становништво према делатности у општини Лебане у периоду 

2002. - 2011. године 

Година Примарни сектор Секундарни сектор 
Терцијарни и 

квартарни сектор 

2002. 4.434 2.753 2.172 

2011. 3.064 946 2.235 

Извор табеле: РЗС (2014), Делатност, Књига 15; РЗС (2003) Активност и пол, књига 5 

Према подацима из претходне табеле закључујемо да се удео примарног сектора 

у структури становништва према делатности осетно смањио у периоду 2002.-

2011.године. Ово се пре свега објашњава модернизацијом пољопривредне производње, 

али и напуштањем овог сектора због лошег стандарда становништва које се бави овим 

делатностима. Становништво запослено у секундарним делатностима је више него 

преполовљено у истом периоду. Главни разлог је затварање индустријских објеката. 

Благи пораст бележе терцијарни и квартарни сектор. 

Табела 27. Становништво ангажовано у примарним делатностима у општини Лебане 

по пописним периодима 1961. до 2011. године 

Година 
Проценат становништва у примарним 

делатностима 

1961. 82,7 

1971. 68,8 

1981. 48,0 

1991. 30,0 

2002. 39,5 

2011. 49,0 

Извор табеле: РЗС (2004), Делатност и пол, књига 6 



41 
 

Из претходне табеле видимо да се удео активног становништва запосленог у 

примарним делатностима смањивао кроз целу другу половину 20.ог века. На овај процес 

смањења је утицао пре свега процес деаграризације. Дошло је до модернизације 

пољоприврене производње и до све чешће појаве пољопривредних машина што је 

условило мању потребу за радном снагом. На процес опадања удела примарног сектора 

је утицао и процес индустрализације и урбанизације, која је била нешто блажа у овој 

општини. У периоду између два пописа у првој половини 21.ог века долази до пораста 

удела становништва у примарним делатностима, условљено затварањем ионако 

малобројних индустријских објеката и смањене потребе за учешћем у секундарном 

сектору. 

Табела 28. Занимања економски активног становништва, општина Лебане, према 

попису из 2011. године 

Занимање Укупно 

Руководиоци, функционери и законодавци 76 

Стручњаци и уметници 521 

Инжењери, стручни сарадници и техничари 442 

Административни службеници 253 

Услужна и трговачка занимања 765 

Пољопривредници, шумари, рибари и сродни 2.597 

Занатлије и сродни 593 

Руковаоци машинама и постројењима, 

монтери и возачи 
232 

Једноставна занимања 707 

Војна занимања 112 

Непознато 28 

Извор табеле: РЗС (2014), Занимања, књига 14 

Претходна табела садржи податке о занимањима становништва у општини 

Лебане. Из ње видимо да је највише пољопривредника, затим трговаца и запосленим у 
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услужним делатностима. Велики је број становништва се бави једноставним 

занимањима. 

3.7.2. Образовна структура 

Важна карактеристика сваке полулације је образовна структура, чија су два 

основна обележја писменост и школска спрема. Писменим се подразумевају особе 

старије од 10 година које знају да пишу и читају. (Кицошев, Голубовић, 2004) 

Ниво писмености и образовања становништва је показатељ актуелног социо-

економског развоја, као и предуслов даљег развоја. Мањи удео писменог становништва 

одлика је неразвијених земаља, у којима је главна привредна активност пољопривреда. 

У земљама са високим уделом писменог становништва главне делатности су из 

терцирарног и квартарног сектора. 

Табела 29. Неписмено становништво старо 10 и више година према полу у општини 

Лебане по пописима 2002. и 2011. године 

Година 

Укупно становништво 

старије од 10 година 
Неписмено становништво 

Удео неписмених у 

становништву старијем од 

10 година по полу 

Свега Мушко Женско Свега Мушко Женско Свега Мушко женско 

2002. 22.190 11.069 11.121 2.438 426 2.012 10,99 3,85 18,09 

2011. 19.948 9.994 9.954 1.176 203 973 5,90 2,03 9,77 

Извор табеле: РЗС (2013), Школска спрема, писменост и компјутерска писменост, књига 3; РЗС (2003), Школска спрема и 

писменост, књига 4  

Из предходне табеле можемо закључити да је број неписмених био присутнији 

код женске популације и то у време оба пописа. Приметно је да је број неписмених у 

случају оба пола смањен у периоду између два пописа. 
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Табела 30. Неписмено становништво према старости у општини Лебане по пописима 

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+ 

2002. 2.438 45 53 384 1.907 1,84 2,17 15,75 78,21 

2011. 1.176 18 48 140 970 1,53 4,08 11,90 82,48 

Извор табеле: РЗС (2013), Школска спрема, писменост и компјутерска писменост, књига 3; РЗС (2003), Школска спрема и 

писменост, књига 4 

Из претходне табеле видимо колики је број неписмених лица старих 10 и више 

година на територији општине Лебане, као и колико је неписмених према старосним 

добима. Подаци су за пописе из 2002. и 2011. године. Приметан је осетан пад у броју 

неписмених у свим старосним добима. У оба случаја је највећи удео неписмених 

припадао становништву старијем од 65 година, а најмањи број је код младог 

становништва. 

Табела 31. Становништво старо 15 и више година према компјутерској писмености, 

општина Лебане, према попису 2011. године 

Укупан број 
Компјутерски 

писмена лица 

Лица која делимчно 

познају рад на 

компјутеру 

Компјутерски 

неписмена лица 

18.716 3.223 2.542 12.951 

Извор табеле: РЗС (2013), Школска спрема, писменост и компјутерска писменост, књига 3 

У предходној табели је приказана компјутерска писменост становништва према 

попису из 2011. године. Од овог пописа први пут почиње уводђење у статистику овог 

типа података. 

Структура становништва према школској спреми посредно утиче на привредну 

активност и представља квалитативну особеност радне снаге и обично обухвата 

становништво старо 15 и више година.  
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Табела 32. Становништво старо 15 и више година, према школској спреми 2002. и 

2011. године у општини Лебане 

Година 

Укупно 

становништво 

преко 15 година 

Без школске 

спреме и 

непотпуно 

образовање 

Основна 

школа 

Средња 

школа 

Више и 

високо 

образовање 

Непознато 

2002. 20.576 7.706 4.714 6.208 1.041 907 

2011. 18.716 4.910 4.189 8.091 1.479 47 

Извор табеле: РЗС (2013), Школска спрема, писменост и компјутерска писменост, књига 3; РЗС (2003), Школска спрема и 

писменост, књига 4 

Из претходне табеле видимо да се структура становништва према школској 

спреми осетно поправила између пописа 2002. и 2011. године. Ово је последица тога да 

је основно образовање после Другог светског рата постало обавезно и приоритет државе. 

У овом периоду су изграђене многе школе. Повећање броја становника са средњом 

школом условљено је постојањем гимназије и средњих стручних школа у Лебану и 

околини. Становништво ове општине је одлазило у друге градове и студентске центре 

ради стицања високог образовања.  

3.7.3. Етничка, верска и језичка структура 

Припадност одређеној нацији дефинише појам националности. На нашем 

говорном подручју, јужнословенском, као и у средњеевропским језицима се под појмом 

„нација“ подразумева етничка заједница, тиме националност представља синоним за 

етнички идентитет. У неким другим језицима се под истим појмом подразумева држава, 

па се националношћу подразумева држављанство. Државе могу бити једнонационалне, 

односно хомогене и вишенационалне, односно хетерогене земље. (Кицошев, Голубовић, 

2004) 
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Табела 33. Становништво према националној припадности, општина Лебане, попис из 

2011. године 

Укупан број 22.000 

Срби 20.398 

Албанци 1 

Бугари 2 

Власи 1 

Горанци 7 

Југословени 4 

Мађари 3 

Македонци 16 

Муслимани 2 

Роми 1.251 

Румуни 1 

Руси 5 

Русини 1 

Словенци 1 

Хрвати 8 

Црногорци 20 

Остали 3 

Неизјашњени 127 

Непознато 149 

Извор табеле: РЗС (2012), Национална припадност; књига 1 

У табели је приказана структура становништва према етничкој припадности, на 

основи података Републичког завода за статистику, попис из 2011. године. Од укупног 
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броја становника општине Лебане, 22.000, највећи број се изјаснио да је српске 

националности и то 20.398. Друга етничка група по бројности на простору општине 

Лебане су Роми, којих према овим подацима има 1.251. Остале дефинисане етничке групе 

броје мањи број припадника. Постоји и 127 неизјашњених лица и 149 за које није позната 

националност. 

Табела 34. Становништво према вероисповести, општина Лебане, попис из 2011. 

године 

Укупно 22.000 

Хришћанске 

вероисповести 

Свега 20.999 

Православна 20.814 

Католичка 16 

Протестантска 51 

Остале 4 

Исламске вероисповести 18 

Остале вереисповести 1 

Нису верници 16 

Нису се изјаснили 565 

Непознато 401 

Извор табеле: РЗС (2013), Вероисповест, матерњи језик и национална припадност, књига 4 

У табели је приказана структура становништва према верској припадности, на 

основу података Републичког завода за статистику, попис из 2011. године. На основу 

података из табеле, можемо закључити да је у општини Лебане највише припадника 

хришћанске вероисповести, односно највећи број православаца 20.814. Део 

становништва је остао неизјашњен по овом питању, њих 565. Непознате вероисповести 

је 401 становник општине Лебане.  
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Табела 35. Становништво према матерњем језику, општина Лебане, попис 2011. године 

Укупан број 22.000 

Српски 20.796 

Албански 1 

Влашки 1 

Мађарски 1 

Македонски 16 

Немачки 3 

Ромски 939 

Румунски 1 

Руски 5 

Русински 1 

Словеначки 1 

Хрватски 4 

Црногорски 2 

Остали језици 14 

Неизјашњени 32 

Непознато 183 

Извор табеле: РЗС (2013), Вероисповест, матерњи језик и национална припадност, књига 4 

У табели је приказана структура становништва према матерњем језику, на основу 

података Републичког завода за статистику, попис из 2011. године. Премда је највећи 

број становника српске националности и српски језик је матерњи језик највећем броју 

становништва тј. 20.796. Следећи по бројности је ромски језик са 939 становника, док се 

32 становника није изјаснило по овом питању. За 183 становника није познат матерњи 

језик. 
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3.8. ПРОМЕНЕ У БРОЈУ И ВЕЛИЧИНИ ДОМАЋИНСТВА ОПШТИНЕ ЛЕБАНЕ 

Најмања социо-економска група људи у оквиру које становништво живи, 

привређује и репродукује се назива се домаћинство. Домаћинство чини свака породица 

или група 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 троши заједнички своје приходе. (Кицошев, Голубовић, 2004 и Ђурђев, 

1998) 

Према Кицошеву и Голубовићу (2004) после другог светског рата у Србији је 

започео процес значајне трансформације домаћинстава. Дошло је до смањења чланова 

породица и повећања броја домаћинстава. Узроци за ове промене су распадање 

патријархалне породичне заједнице унутар домаћинства, деаграризације, урбанизације, 

индустрализације. У великој мери на промене структура домаћинства утицала је и 

модернизација друштва и пораст животног стандарда.  

Дефиниција породице према Кицошеву и Голубовићу (2004): основна људска 

заједница родитеља и деце или као биолошко-социолошка заједница. Она се заснива на 

брачном односу супружника и крвном сродству родитеља и њихове деце.  

Табела 36. Упоредни преглед броја домаћинстава у општини Лебане у периоду од 

1948. до 2011. године 

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

Пораст/пад 

1948.-2011. 

Број % 

Општина 

Лебане 
4.226 4.588 5.248 6.411 7.125 7.458 7.473 6.919 2.693 63,72 

Општинско 

седиште 
523 492 738 1.734 2.263 2.685 3.046 2.914 2.391 457,17 

Остала 

насеља 
3.703 4.096 4.510 4.677 4.862 4.773 4.427 4.005 302 8,15 

Извор табеле: РЗС, Упоредни преглед броја домаћинства 1948 – 2011 и станова 1971 – 2011., књига 21 

На основу података из предходне табеле можемо извести закључак да је број 

домаћинстава у општини Лебане у другој половини ХХ века растао у континуитету. 

Најосетнији пораст је био између 1961. до 1971. године, што се може објасити 



49 
 

модернизацијом друштва, смањењем броја великих патријархалних породица, као и 

аграрном реформом. У периоду који обухвата почетак ХХI века односно између 

последња два пописа долази први пут до смањења броја домаћинстава. Њихов број је 

смањен за 554. Упоређујући податке из табеле може се закључити да је број 

домаћинстава од 1948. до 2011. године увећан 63,72%. Број домаћинстава у самом 

насељу Лебане је убрзано увећавано током друге половине ХХ века, да би од 2002. почео 

да бележи пад. У сеоским насељима је промена броја домаћинстава била нешто блажа и 

приметна је мања разлика између података датих за прву и последњу годину пописа. 

Табела 37. Просечан број чланова у домаћинствима у општини Лебане у периоду од 

1948. до 2011. године 

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

Општина 

Лебане 
6,22 6,11 5,25 4,4 3,9 3,62 3,33 3,17 

Општинско 

седиште 
3,72 4,27 3,54 3,39 3,52 3,54 3,28 3,18 

Остала 

насеља 
6,56 6,33 5,53 4,77 4,16 3,67 3,36 3,17 

Извор табеле: Израчунато на основу табеле 4 и 36 

У табели је дат просечан број чланова домаћинства у периоду од 1948. до 2011. 

године. На основу табеле видимо да је број чланова домаћинства у другој половини ХХ 

века био у паду, али је увек имао просечну вредност преко 3, 5. На попису 2002. и 2011. 

године се види да је број домаћинстава смањен испод 3,5 и да је тренд смањења и даље 

присутан. Број чланова домаћинства 2011. у односу на 1948. годину је готово 

преполовљен. То се може објаснити рзличитим факторима модерног друштва који су 

утицали на овакве промене. Што се тиче самог насеља Лебане просечан број чланова 

домаћинства је углавном био равномеран са благим осцилацијама. За исто време 

просечан број чланова домаћинства у сеоским срединама је знатно смањен. 
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Табела 38. Домаћинства према броју чланова у општини Лебане 2002. и 2011. године 

Година 

Број домаћинстава 

Укупно 

Са 1 чланом 2 3 4 5 6 и више 

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

2002. 7.473 992 13,27 1.985 26,56 1.218 16,29 1.516 20,28 812 10,86 950 12,71 

2011. 6.919 1.298 18,75 1.752 25,32 1.100 15,89 1.210 17,48 752 10,86 807 11,66 

Извор табеле: РЗС (2013), Домаћинства према броју чланова, књига 10; РЗС (2002), 

Домаћинства према поседовању пољопривредног газдинства и броју чланова, књига 11 

У претходној табели видимо податке о броју чланова домаћинства у општини 

Лебане за посматрани период 2002. и 2011. године. Видимо да је број домаћинстава опао 

у међупериоду. У 2011. је у поређењу са 2002. годином порастао једино број 

домаћинстава са 1 чланом, док су сва остала домаћинства забележила пад. Највеће 

учешће у укупном броју домаћинстава имају она са два члана. У 2002. године су 

домаћинства са 4 члана била друга по заступљености, док су 2011. то домаћинства са 

једним чланом. 
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3.9. НАСЕЉА ОПШТИНЕ ЛЕБАНЕ 

Према Бачевић и Стаменковић (1992) насеља се често одређују тешко, јер се 

стално мењају и развијају. Ј. Цвијић је дао дефиницију насеља која гласи: „Насеља која 

обухватају територију под насељем и околни геопростор: под седиштем насеља 

подразумевамо место које насеље заузима са обрађеним и уопште привредно 

употребљеним земљиштем око њега. Седиште насеља увек има географско име“. 

На простору општине Лебане су деловали различити фактори који су одредили 

типове насеља, њихове функције, саобраћајну повезаност итд. У општини Лебане се 

налази укупно 39 насеља, на укупној површини од 337km2. Укупан број ставоника у 

насељима општине Лебане је 22.000, са просечном густином насељености од 65,28 

ст/km2. Лебане имас статус градског насеља и оно је административни центар општине, 

док су остала 38 насеља сеоска. 

 
Слика 7: Насеља општине Лебане 

Извор слике:  http://webrzs.stat.gov.rs/axd/Registar/SlikeRegioni/Mapiranemape/CentralnaSrbija/ReLebane.pdf 

http://webrzs.stat.gov.rs/axd/Registar/SlikeRegioni/Mapiranemape/CentralnaSrbija/ReLebane.pdf
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Табела 39. Дистрибуција насеља према броју становника у општини Лебане у периоду 

од 1948. до 2011. године 

Година 
Број 

насеља 

Насеља према броју становника 

До 99 100-199 200-499 500-999 
1.000-

1.999 

Преко 

2.000 

1948. 39 0 3 11 17 8 0 

1953. 39 0 3 8 19 8 1 

1961. 39 0 3 13 18 4 1 

1971. 39 2 2 16 15 3 1 

1981. 39 2 2 21 11 3 1 

1991. 39 3 8 16 7 4 1 

2002. 39 7 6 16 6 3 1 

2011. 39 11 9 11 4 3 1 

Извор табеле: Израчунато на основу података из табеле 5 

Подаци за 39 насеља општине Лебане који су дати у претходној табели 

представљају класификацију броја насеља према одређеним критеријумима броја 

становника. На основу табеле видимо да је број насеља до 99 становника највећи у 

последњем пописном периоду, што говори о изразитој депопулацији у сеоским насељима 

општине Лебане. У истом периоду је велики број села од 100 до 199 и од 200 до 499 

становника. У прве три пописне године није било ниједног села са мање од 100 људи. И 

број села између 100-199 станивника је био мали. У том периоду је највећи број насеља 

био са преко 500 становника. Током друге половине ХХ века је забележено смњење броја 

насеља са већим бројем становника. У општини је карактеристично да је једино насеље 

од 1953. до 2011. са преко 2.000 становника само општинско седиште, насеље Лебане. 

Насеља се могу квалификовати према броју становника, броју домаћинства, 

надморској висини, удаљености од централног насеља. Према природним 

карактеристикама насеља се сврставају у три групе.  
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Прва су равничарска насеља и њима припадају насеља дуж магистралног пута 

Лебане-Лесковац. Њима припадају Пертате, Бошњаце, Лугаре, Ждрегово, Ћеновац. Села 

су збијеног типа, са четвороугаоним двориштима. То су углавном већа села ове општине. 

Главна функција ових села је пољопривредна. У групу равничарских насеља спада и 

највеће насеље општине, Лебане. (Јовић, 2005) 

Насеља на побрђу, односно брдска насеља су села која се састоје од кућа 

груписаних у засеоке, што говори да су села разбијеног типа. Она представљају прелазну 

зону од равничарских села према планинским. Дворишта су за разлику од равничарског 

типа, неправилног облика, али је према функцији подељено на део дворишта са кућом и 

економски део дворишта. Основна функција је пољопривреда. У ову групу насеља 

спадају Бачевина, Гегља, Голи Рид, Гргуровце, Кривача, Лалиновац, Свињарица, 

Секицол. (Јовић, 2005) 

Насеља планинске зоне су издељена на засеоке, те према томе припадају 

разбијеном типу села. Села су развучена по околним брдима, која су често удаљена и по 

2 km. Села ове зоне су мала, депопулацијска и са малим бројем становника. Основна 

функција села је као и у предходна два типа пољопривреда. Овде спадају Бувце, Рафуна, 

Петровац, Пороштица, Клајић. (Јовић, 2005) 

Насеље Лебане је седиште истоимене општине. Оно је поред тога и главни 

културни, привредни, саобраћајни, управни центар општине. Лебане је удаљено 24 km 

од Медвеђе, од Бојника је удаљено 13 km , а од Лесковца 21 km. Првобитно је било село, 

док није постало седиште Јабланичког среза и тада почиње негов благи развој. Лебане 

током своје историје никада није јаче развијено и током друге половине двадесетог века 

је имало караткеристике варошице. У овом периоду су на простору општине вршени 

процеси деаграризације, и индустрализације у мањем обиму, што је праћено и процесом 

развоја самог насеља Лебане. У насељу се налазе зграда општине, библиотека , основна 

школа, гимназија, срења школа. Индустрија је у последње време слабије развијена, а 

током, друге половне ХХ века на овде су радили: текстилна индустрија „15. мај − 

Експортекст“, „Трикотажа“, „Кожара“, метална индустрија „Полет“, „ДГП Радан“, "1. 

мај“, „8. новембар“, итд. 
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ЗАКЉУЧАК 

Општина Лебане иако данас неразвијена и са негативним демографским 

особеностима представља важан део Србије. Њен значај се огледа како у природним 

вредностима тако и у друштвеним својствима чије очување и развитак су неопходни. 

Лебане је општина која је удаљена од најважнијих саобраћајних и друштвених токова у 

Србији. То је и главни разлог њеног запостављања и јак је мотив при напуштању овог 

подручја. 

Историјски гледано подручје данашње општине Лебане су настањивали људи још 

у најранијим периодима. У античком периоду овде су живела старобалканска племена, 

које су покорили Римљани. Можда најважнији период за овај крај је изградња Царичиног 

града, чиме је овде почео економски и културни развитак. 

На основу података изнетих у раду видимо промене у општини Лебане током 

друге половине ХХ и почетком XXI века. Општина је током средине прошлог века 

бележила блажи пораст броја становника, да би се крајем тог периода број људи почео 

смањивати. Размештај становништа је био равномеран током средине прошлог века да 

би се крајем тог периода пореметио и сеоска насеља су ипражњена, а највећи број људи 

је сконцетрисан у варошици Лебану.  

Од периода после Другог светског рата и позитивог природног кретања 

становништва, у општини је дошло до смањивања броја људи природним путем. Стопа 

наталитета је константно опадала у другој половини ХХ века. Тај тренд је настављен и у 

првим деценијама ХХI века. Стопа морталитета има супротну тенденцију раста у односу 

на наталитет. Наиме, морталитет је растао кроз целу другу половину ХХ века, а своје 

највеће вредности је остварио у првој деценији ХХI века. Стопа природног прираштаја 

је опадала у другој половини ХХ века, међутим у том периоду је задржала позитивне 

вредности. Опадање природног прираштаја је настављено и почетком 2000-их и то са 

негативним вредностима. 

Великa je и емиграција са овог подручја и то пре свега ка развијенијим центрима 

у земљи, али у иностранству. Разлози одласка становништва из општине Лебане су 

различити, али главни разлози су економског карактера. Што се тиче дневних миганата, 

највећи број чине они који се крећу унутар исте општине и представљени су највише 

ученицима и становништвом које обавља неко занимање. 
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Полна структура Лебана се мењала током друге половине ХХ века. После Другог 

светског рата је број мушкараца био мањи од броја жена, да би се на крају века број 

мушкараца и жена готово изједначио. Kарактеристика становништва је и промена 

старосне структуре и старења становништва, што је промена са врло негативним 

утицајем на даља кретања и процесе у становништву општине Лебане. Средином 

прошлог века удео популације млађе од 20 година је био веома велики, а удео старијих 

од 60 година веома низак. Сваким следећим пописом становништва, примећиван је 

пораст удела старих и опадање удела младих. Почетком овог века удео старијих од 60 

година је престигао удео млађег становништва од 20 година. 

Удео издржаваног становништва у општини Лебане је у опадању у првој деценији 

ХХI века. Број активног становништва такође опада, али знатно мањим стопама. Расте 

удео лица са личним приходима, што говори о повећању броја старог станивништва, тј. 

пензионера. У општини је највећи број људи запослен у примарним делатностима. 

Проценат запослених у примарним делатностима је био највећи у периоду средне ХХ 

века и постепено се смањивао у наредном периоду. На овом простору расте удео 

образованог и високообразованог становништва. Модернизација друштва у целини 

условила је процесе који су незаобилазни и то су деаграризација и индустрализација, 

однсоно промена струкуре становништва према делатностима и секторима пивреде у 

којима раде. Прелазак људи из пољопривредних у непољопривредне делатности је 

условио и процес урбанизације и концентрације становништва у насељу Лебане. У 

општини Лебане највећи број становника се декларисао као Срби и српски језик је 

најзаступљенији. Роми су друга по бројности етничка група. Најраспрострањенија 

религија је православно хришћанство. 

Праћењем кретања броја домаћинстава у општини и просечног броја чланова у 

истим, видимо да су патриjархалне породице из средине ХХ века замењене модерним 

породицама са малим бројм чланова. Број домаћинстава је константно растао из из једног 

пописног периода у наредни. 

 У општини се налази велики број насеља али са малим бројем становника. 

Разликују се већа равничарска и мања брдско-планинска насеља. Свим насељима је 

пољопривреда главна функција, осим насеља Лебане. Тенденције кретања становништва 

током краја ХХ тако и почетком овог века ће се наставити и у будућности и очекују се 

још већи демографски проблеми. 
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