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СТАНОВНИШТВО ПЉЕВАЉСКОГ КРАЈА У 20. ВЕКУ

Уводпа размашрања сшаиовишишва

Познато је да су пљеваљски крај насељавали Илири, Римљани, Срби и 
Турци. Први званични подаци о попису становништва говоре да су Турци, 
три године по заузимању Пљеваља (1465), извршили попис 1468. године, 
у којем је регистровано да „то насеље има 72 куће и 23 неожењена муш- 
карца‘“ . У наредном попису 1477. године, наводи се да Пљевља имају 101 
кућу и 12 неожењених мушкараца. Већ 1516. године. исти извори наводе 
да ово насеље има 130 хришћанских и 20 муслиманских домова. Наведени 
пописи су били без констатације о броју становника, али се сматрало пот- 
ребним колико насеље има домова (домаћинстава). Било је то у интересу 
успостављања турске власти, ради тачног прикупљања дажбина, посебно 
од затеченог православног становништва. У попису из 1516. године, први 
пут се говори о сталној насељености муслиманског становништва (у смислу 
верске припадности), од доласка османлија у ове крајеве.

По следећем попису из 1570. године, Пљевља се први пут помињу као 
касаба (насеље), а не као трг. У том попису се наводи да ова касаба има 195 
кућа, од тога 125 кућа муслиманских и 70 кућа хришћанских. Из овог попи- 
са се види да су Пљевља, у то време, била насељена претежно муслиман- 
ским становништвом, било да се ради о досељеницима (службеници или 
занатлије), или о православном становништву које је примило ислам.2

По попису из 1585. године, наводи се да је у Таслиџи (Пљевља, турски 
назив), било 175 кућа. Ако овај број домова упоредимо са подацима из по- 
писа 1570. године, видећемо да је упркос досељавању већег броја људи са 
херцеговачким санцак- бегом и повећањем броја администрације, број ста-

1 Васић М.. Историја Црне Горе, III том, Титоград, 1975. стр.527
2Пелидија Е., Ilpivioi културној историји Пљеваља османскоi периода, свеска 34/ 1985, 

Сарајево, 1985.
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новника био мањи. Од наведених 175 кућа, 119 је било муслиманских, а 56 
хришћанских (смањење за 25% у односу на претходни попис). Разлог за тако 
велики број муслиманског становништва, лежи приоритетно у повећању ад- 
министрације која је у овај крај дошла из херцеговачког санџака (Фоче- Ср- 
биња). Године 1611. путописац Лефевр, наводи да Таслиџа (Пљевља) има 
око 400 кућа, што је значило да је за протекли период становништво овог 
насеља удвостручено, али и даље без конкретних података о бројности.3

Бројно креттве становншитва

По попису становништва од 1913. Јодине варош Пљевља су имала 
1539 домова и 7471 становника, од чега 1701 православних и 5709 мусли- 
мана. Пљеваљски срез имао је 2547 домова и 18707 становника, од чега су 
10647 били православни, а 8060 муслимани.4 По завршетку Првог светског 
рата у Пљевљима је било седиште пљеваљског округа који је обухватао два 
среза: Пљеваљски и Бољанићки. Пљеваљски срез сачињавале су општине:
(1) Пљевља, са 1317 домова и 5752 становника, (2) Илино Брдо, са 29 села и 
засеока, 481 дом и 2459 становника, (3) Косаница, са 20 села и засеока, 450 
домова и 2378 становника, (4) Матаруге, са 15 села и засеока, 271 домом и 
1899 становника, (5) Отиловићи, са 19 села и засеока, 203 дома и 1399 ста- 
новника, (6) Премћани, са 13 села и засеока, 240 домова и 1491 становником, 
и (7) Хоћевина, са 22 села и засеока, 291 домом и 1786 становника. Укупно у 
пљеваљском срезу било је 119 села и засеока, 3253 дома и ! 7164 становника. 
Бољанићки срез обухватао је општине: (1) Бобово, са 7 села и засеока, 157 
домова и 883 становника, (2) Бољанићи, са 5 села, 530 домова и 3300 станов- 
ника, (3) Буковица, са 22 села и засеока, 270 домова и 1797 становника, (4) 
Готовуша, са 17 села и засеока, 309 домова и 2053 становника, и (5) Мељак, 
са 26 села и засеока, 299 домова и 1950 становника. Укупно у Бољанићком 
срезу било је 84 села и засеока, 1565 домова и 9983 становника.

Сагледавање бројног кретања становништва пљеваљског краја обухвата 
све пописне периоде у 20. веку (1921-1991. године). Анализа ће обухвати- 
ти периоде пораста и опадања бројности сеоског и градског становништва, 
кретање бројности домаћинстава и кретање броја чланова у донаћинству. 
Анализа ће обухватити и административно уређење простора пљеваљског 
краја у овим пописним периодима.

3Васић М.. Историја ЦрнеГоре. III том, Титоград, 1975. стр. 531
4 Јовановић М.. Извештај начелника пљеваљског округа Штабу српске врховне команде у 

Скопљу од 30. 04. 1913. године
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Прсма попису од 1921. Тодине5, становништво пљеваљског краја живе- 
ло је у два среза: Пљеваљски и Бољанићки. Срез Пљевља чинило је 6 мес- 
них подручја: Илино Брдо (2747 становника), Косаница (2353 становника), 
Матаруге (1506 становника), Отиловићи (1493 становника), Премћане (1488 
становника) и Хоћевина (1479 становника) и град Пљевља. Срез Бољанић 
чинило је 5 месних подручја: Бобово (834 становника), Бољанићи (3171 
становника), Буковица (1837 становника), Готовуша (1962 становника) и 
Мељак (1572 становника). Месна подручја чинило је више данашњих села.

Већи број становника у пљеваљском крају (Т. 1) имао је срез Пљевља 
(65,01%), а мањи срез Бољанић (34,99%). Број становника у срезу Пљевља 
већи је од броја становника градског подручја за 174,10%, а број станов- 
ника среза Бољанић у односу на градско становништво за 47,51%. У овом 
периоду сеоско становништво (рурално) чинило је већинско становништво 
(20442) са 76,28%, док је градско (урбано) чинило само 23,72% од укупног 
становништва краја. Највећи број становника, од месних подручја, имали 
су: Бољанићи са 11,83% (3171), Илино Брдо са 10,25% (2747) и Косаница са 
8,78% (2353), од укупног броја становника пљеваљског краја.

У овом периоду становништво пљеваљског краја чинило је апсолут- 
ну већину (76,28%) у односу на укупно становништво. Основни разлози 
веће бројности руралног становништва су: (1) изражена привредна нераз- 
вијеност градског подручја, (2) ослањање на екстензивну пољопривредну 
производњу, првенствено сточарство, (3) слаба развијеност индустријских 
производних капацитета, (4) мала могућност запошљавања у Пљевљима, 
(5) задржавање административних функција у месним подручјима, (6) не- 
довољна развијеност Пљеваља као административног, привредног и култур- 
ног центра, (7) неразвијена гравитациона функција Пљеваља као централ- 
ног насеља, (8) слаба истраженост и експлоатација угља и других рудних 
потенцијала са којима крај располаже, и (9) задржавање патријархалних 
односа у породици.

Табела 1: Становништво, домаћинства и број чланова домаћинства пљеваљског 
краја у периоду 1921.- 2000. година

Број ста- 
новника

Број Средњи број
Година Индекс домаћин-

става
Индекс чланова у 

ломаћинству
УКУПНО

1 92 1. 26798 - 4900 - 5,46
1931. 33106 123,87 5608 114,45 5,91
1948. 108,22 6843 122,02 5,25

5 Резултати пописа из 1921. године, Завод за статистику СХС, 1922.
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1953.' 40876.... 113,78 7641 111,66 ГТ4.........
i % i:..... 46677 114,19 9Т09 119,2! 5,12

..... Т̂ Т7Г~ " 46843 ... 100,36 9980 109,56 4,69
.  Ј,ш  - - 43316

_ _ ч : т г __ 10550 105,71 4,10
1991. 39593 91,49 11431 108,66 3,46
2000. Ж  " 97,00 11921 104.29 3,14

ГРАДСКО
1921. 6356 - 1275 - "  ......  4 T 4 S ........ '

1931. ■ ..о f 97,37 1260 98,82 4,91
1948. 6005 97,02 1657 131,51 3,70
1953. 116,94 1907 115,08 3,76
1961. 10132 -  154 2794 146,51 3,95

..... ' П  - 13865 ‘ 132,72 3726 133,3 6 3,93
1981. 16792 118,77 4744 127,32 3,67
1991. ‘ ' 20193.... . 118,50 5891 124,18 3,50
jO O i.T 20538 " 102,00 69Т7 117,76 3,12

СЕОСКО
1921. 20442 - 3625 - ....  ГоТ... '
1931. " 27007 ■ 172. Н ■ "■ 4348 119,94 6,21
1948. ~ 29921 110,78 5186 119,27 "5774

■.....19537"' ■ 32355 113,12 ' - Т Т Т Г 110,56 5,87
...... тубг:...... 36542 105,69 6315 110,13 5,64

1971. .... 32978 90,30 6254 99,03 5,14
1981. ....26524 80.47 5806 92,83 4,45
1991. 19385... 73,29 5540 95,98 3,40

... 2000. “ H vjTS - 92,00 4984 ...89,43 ” 3,02

Извор: Годишњак Црне Горе за 2000. годину, РЗС, Подшрица, 2002.

Према попису из 1931. logune становништво овог краја било је распо- 
ређено у срезу Пљевља6. Поред града Пљевља, срез је чинило још 11 месних 
подручја: Бобово (1090 становника), Бољанићи (4259 становника), Буковица 
(2508 становника), Готовуша (2527 становника), Хоћевина (1965 становни- 
ка), Илино Брдо (3606 становника), Косаница (2015 становника), Матаруге 
(1979 становника), Мељак (2088 становника), Отиловићи (1857 становни- 
ка) и Премћани (3113 становника). Месна подручја чинило је стаиовништво 
више данашњих села.

Пљеваљски крај, (Т. 1) у односу на 1921. годину, бележи пораст станов- 
ништва за 23,87% (6398), што годишње износи 639,8 становника или 2,39% 
и то представља средњи ниво пораста становништва. Пљевља бележе опа-

6Резултати пописа из 1931. године. Завод за статистику СХС, 1932.

212



СТАНОВНИШТВО ПЈБЕВАЈБСКОГ КРАЈА У 20. ВЕКУ

дање броја становника, у односу на претходни пописни период, за 2,70%. 
Поред Пљеваља, опадање становништва бележи и месно подручје Косаница 
за 16,77%. Сва остала месна подручја бележе пораст становништва у распо- 
ну од 24,38- 109,21%. Највећи пораст становништва бележе месна подручја: 
Премћани за 109,21%, Буковица са 36,53% и Бољанићи 34,31%. Најмањи 
пораст становништва бележи месно подручје Отиловићи са 24,38%. И у 
овом периоду сеоско (рурално) становништво имало је апсолутну већину са 
80,73% што представља повећање, у односу на претходни период, од 4,45%. 
Месно подручје Бољанићи је бројно мање од Пљеваља, за 1939 становника 
или 45,62%, али су Пљевља и даље остала централно насеље са економс- 
ким, политичким, културним и другим функцијама. Запажено је даје 90,91 % 
месних подручја имало пораст броја становника, што упућује на закључак 
да је пораст бележило сеоско, а опадање градско становништво. Основни 
разлози повећања сеоских домаћинстава, у односу на 1921. годину, су: (1) 
и даље слаба укупна привредна развијеност, (2) останак младих на селу и 
њихово везивање за обраду земље, (3) неповољне друштвено -  политичке 
прилике, (4) неразвијеност Пљеваља као гравитационог центра, (5) и даље 
веома мала могућност запошљавања у Пљевљима, и (6) и даље задржавање 
патријархалног односа у породици.

У овом периоду Пљевља као централно и гравитационо подручје краја 
није било још увек привлачно за сеоско становништво. Оно је, због недо- 
вољног привредног развоја Пљеваља, остајало на сеоским домаћинствима и 
поред пољопривреде и сточарства бавило се и другим пословима. То су на- 
лагале потребе обезбеђења што бољих услова живљења, већином, вишечла- 
ним домаћинствима.

Према попису из 1948. logune пљеваљски крај имао је 157 сеоских и 
једно градско насеље (Пљевља). У ратним догађањима претрпео је велике 
људске жртве, што је имало непосредан утицај на укупан број становника. 
Број становника пљеваљског краја (Т. 1), у односу на попис из 1931. године, 
повећан је за 8,22% (2730), што на годишњем нивоу износи 161 становник 
или 0,48%. То представља веома мали пораст становништва7 за период од 17 
година. Поред жртава у другом светском рату, значајан узрок мањег порас- 
та становништва лежи у интензивнијим миграцијама (емиграција) у перио- 
ду 1945-1948. година, посебно израженим ка простору Војводине и неким 
другим регионима Србије (Шумадија, Стари Влах, Рашка регија, Београд). 
Пљевља и даље бележе опадање броја становника за 3,06%. Остали део ста- 
новништва среза Пљевља бележи повећање за 10,79% у односу на претход- 
ни пописни период. Оно је имало апсолутну већину од 83,29% од укупног 
становништва среза.

7 Резултати пописа из 1948. године. Завод за статистику ФНРЈ, 1950.
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И даље је изражено смањење броја градског и пораст броја сеоског ста- 
новништва. Основни разлози даљег смањења градског становништва су: (1) 
велики ратни губици у људству у Пљевљима, (2) још увек привредна не- 
привлачност градског подручја, (3) миграциона кретања становништва ка 
Србији и другим градским центримау Црној Гори, (4) поверење у пољопри- 
вредну производњу на селу, и (5) даља присутност патријархалних одно- 
са у породици. Пљевља су и даље остала централно насеље краја, али су 
после 1945. године све израженија кретања становнишгва из села у град. 
Највећа сеоска насеља, у овом периоду, била су: Црљенице са 763 (2,12%), 
Љутићи са 674 (1,88%), Матаруге са 665 (1,85%), Горња Брвеница са 591 
(1,65%), Гљисница са 543 (1,51%), Какмужи са 536 (1,49%) и Отиловићи са 
514 (1,43%). Месна подручја, из претходног пописног периода, сада села, 
немају ранији значај. На пример: Бољанићи, као месно подручје претходно 
су имали 4259 становника (17 сеоских насеља), а по овом попису као село 
имају 188 становника.

Према попису из 1953. Јодине пљеваљски срез је имао девет општи- 
на: Бобово (1446 становника), Бољанићи (5687 становника), Брезница (4999 
становника), Буковица (2794 становника), Косаница (3269 становника), Ма- 
оче (5462 становника), Мељак (3468 становника), Пљевља (7521 становни- 
ка) и Забрђе (6230 становника). Од 158 насеља, општина Пљевља захватала 
је 81 село или 51,27%. Број становникапљеваљског краја(Т. 1) значајнијеје 
порастао, у односу на претходни пописни период из 1948. године, за 13,78% 
(4950), што за петогодишњи перид представља висок пораст броја станов- 
ника. Годишњи пораст8 износио је 990 становника или 20,00%. После рат- 
них страдања, овај период одликује пораст природног прираштаја станов- 
ништва и убрзанији привредни развој краја. И даље је присутно исељавање 
становништва, првенствено економска емиграција. али мања у односу на 
претходни период (до 1948.). Пљеваљски крај, после два периода опадања, 
бележи значајнији пораст броја становника за 25,25% (1516). Са убрзанијим 
развијем, посебно индустријским, град Пљевља постаје интересактнији 
као гравитациони ценгар за сеоско становништво и друга подручја у не- 
посредном окружењу. Сам град имао је, у оквиру општине, 6883 становни- 
ка (16,84%), што је повећање у односу на претходни период од 878 или за 
14,62%. Сеоско, са 33993 или 83,16%, има апсолутну већину над градским 
становништвом

Од општинских подручја највеће је Пљеваљско (81 село) са 18,40%, а 
потом следе Забрђскоса 15,24%, Бољанићко 13,91% и Маочанскоса 13,36%. 
Највећа сеоска насеља, у овом периоду, била су: Црљенице са 785 (1,92%), 
Матаруге са 775 (1.90%), Љутићи са 747 (1,83%), Горња Брвеница са 629

* Гезултати пописа из 1953. године, СЗС, Београд, 1954.
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(1,54%), Гљисница са 587 (1,44%), Какмужи са 585 (1,43%), Поблаће са 570 
(1,39%), Косаница са 542 (1,33%), Отиловићи са 533 (1,30%), Козица са 529 
(1,29%) и Велике Крће са 526 (1,29%). Од највећих сеоских насеља само је 
Косаница општинско подручје у оквиру пљеваљског среза (краја). У овом 
периоду (1948-1953), заустављенојеопадање градског и пораст сеоског ста- 
новништва. Забележен је веома мали пораст градског становништва. Основ- 
ни разлози пораста градског становништва су: (1) привредни развој града,
(2) повећана могућност запошљавања младог становништва, (3) напуштање 
сеоских домаћинстава од стране младих, (4) интензивирање миграција село 
-  град, и (5) подизање образовног нивоа становништва. У управној поде- 
ли, у пљеваљском крају формиране су две општине Маоче и Забрђе, које 
тај статус нису имале, а у ранијим пописима нису имале ни статус месних 
подручја.

Према подацима пописа из 1961. logune напуштена је среска админис- 
тративна подела, па је становништво краја било распоређено у 158 насеља 
(1 градско и 157 сеоских). Становништво пљеваљског краја 1961. године 
(Т. 1) је забележило пораст, у односу на претходни пописни период (1953.), 
од 5801 становника или 14,19%. Годишњи пораст износио је 725,1 станов- 
ника или 1,25%, што представља средњу вредност пораста становништва. 
Град Пљевља доживљава убрзан привредни развој, посебно у области ин- 
дустријске произвидње и енергетике, а то повећава миграције село -  град и 
ставља га у положај једног од најзначајнијих гравитационих подручја у ши- 
рем региону. Због тога градско становништво бележи знатан пораст од 3249 
или 47,20%, а то је повећање од 32,58% у односу на претходни период.

Период 1953-1961. године9 обележило је смањење броја сеоског ста- 
новништва са 83,16% (33993) у прошлом периоду, на 78,29% (36545) у овом 
периоду, у односу на укупно становништво пљеваљског краја. Основни раз- 
лог опадања броја сеоског становништва су интензивније миграције село- 
град изазване процесом индустријализације и постепено опадање природ- 
ног прираштаја сеоског становништва. Упоредо са изменом броја градског 
и сеоског, мењане су и остале структуре становништва пљеваљског краја. 
Од 158 насеља, пораст становништва забележило је њих 94 или 59,49%, 
док опадање је имало 64 или 40,51%. Број сеоских насел>а чије станов- 
ништво бележи опадање повећан је за 30 или 88,24% (од 34 на 64) у односу 
на претходни пописни период. Највећа сеоска насеља, по броју становни- 
ка, била су: Градац са 925 (1,98%), Шула са 909 (1,95%), Матаруге са 878 
(1,88%), Црљенице са 844 (1,81%), Љутићи са 737 (1,58%), Какмужи са 625 
(1,34%), Козица са 622 (1,33%), Косаница са 602 (1,29%), Горња Брвеница са 
594 (1,27%), Гљисница са 588 (1,26%), Отиловићи са 523 (1,12%), Поблаће

9 Резултати пописа из 1961. године, СЗС, Београд, 1962.
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са 522 (1,12%) и Вруља са 514 (1,10%). Најмањи број становника имала су 
села: Плакала са 34, Моћевићи са 35, Тврдаковићи са 44, Лугови са 44, Бук- 
шићи са 58, Бјелошевина са 59, Јасен са 59, Јагодни До са 64 и Дубац са 63. 
Ова села су раније била засеоци, на планинама, а у овој територијалној ор- 
ганизацији добили су статус сеоског насеља. Села су удаљена од Пљеваља 
више од 20 км. Услови живљења су врло неповољни, па је становништво 
после Другог светског рата одлазило у град и у друге крајеве Црне Горе и 
Србије.

У периоду 1948-1961. годинезабележенје највећи пораст становништва 
пљеваљског краја у целокупном периоду после Другог светског рата. По- 
раст је износио 10751 становника (од 35926 на 46677) или 29,93%, што на 
годишњем нивоу износи 827 или 7,69%. За период од 13 година Пљевљабе- 
леже значајан пораст становништва од 4127 (од 6005 на 10132) или 68,73%, 
што годишње износи 317,5 становника или 7,69%. Због ратних догађања и 
жртава у поменутом рату, у овом периоду природни прираштај је био вели- 
ки, што је основни разлог оваквог повећања броја становника.

Према подацима пописа из 1971. logune пљеваљски крај има 158 на- 
сеља, од чега једно градско и 157 сеоских. Све до 1971. године повећава 
се број становника, а потом постепено опада све до пописа 1991. године. 
Основни узроци опадања становништва у периоду 1971-1991. године су: 
(1) опадање стопе природног прираштаја (опадања наталитета и пораста 
морталитета), и (2) наставак миграција (емиграције) становништва у инос- 
транство и друге крајеве Црне Горе, Србије и тадашње Југославије. Најиз- 
раженија је била економска емиграција, због немогућности запошљавања 
посебно млађег сеоског становништва.

Период 1961-1971. године (Т. 1) одликује пораст индустријске произ- 
водње, изазван већим инвестиционим улагањима у односу на претходни 
период. То је непосредно утицало на бржи раст градског становништва. У 
појединим приградским насељима и насељима Градцу и Шулима деаграри- 
зација је узела маха, чему погодује карактер привреде. То је омогућило брже 
запошљавање полуквалификоване и неквалификоване радне снаге (шумарс- 
тво, грађевинарство, текстилна индустрија). У овом периоду проширена је 
експлоатација минералног блага којим је овај крај богат, али још увек недо- 
вољно истражен.

Број становника пљеваљског краја и даље се незнатно повећава, за све- 
га 166 лица (0,003%), а то припада ниском нивоу пораста. У односу на по- 
раст становништва у претходном пописном периоду, забележеноје његово 
значајно опадање од тридесет пет пута. Оно штоје посебно интересантно за 
овај период јесте даљи значајан пораст броја градског у односу на број се- 
оског становништва. Проценат градског становништва увећао се за 29,60% 
од његовог укупног броја, а то значи да је повећано за 7,89% у односу на
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претходни период (21,71%). Процес деаграризације и повећања запошља- 
вања у привреди града утицао је на промену односа руралног и урбаног 
становништва (70,40%: 29,60%).

У истом периоду (1961-1971. година) остварен је пад броја становни- 
ка у 139 насеља (од 158) или у 87,97% од укупног броја насеља. Само 19 
насеља или 12,03% имало је повећање броја становника. То су приградска 
насеља или она која су на овој територији имала неке привредне капаците- 
те. У односу на претходни период10 (1961.), када је у 64 насеља опадао број 
становника, у овом периоду тај број је повећан за 117,19%. Становништво 
је мигрирало делом у град Пљевља, делом у друге центре у Црној Гори и 
Србији, а делом у иностранство.

У овом периоду, смањује се број сеоских насеља која имају више од 500 
становникана 10 или 6,33% (у 1961. билоје 13 или 8,23%). Највећи број ста- 
новника, поред Пљеваља, имала су села: Шула са 1233 (2,63%), Матаруге 
са 818 (1,75%), Градац са 810 (1,73%), Црљенице са 751 (1,60%), Радосавац 
са 646 (1,38%), Козица са 601 (1,28%), Љутићи са 593 (1,27%), Какмужи 
са 580 (1,24%), Косаница са 556 (1,19%) и Горња Брвеница са 518 (1,11%). 
Најмањи број становника имала су села: Плакала са 21, Моћевићи са 24, 
Прошће са 40, Тврдаковићи са 41, Јасен са 42, Лугови са 43, Маринац са 47, 
Вукшићи са 48, Црно Брдо са 50, Рамач са 50, Пижуре са 51 и Бјелошевина 
са 51. Села су наставила опадање броја становника.

Према попису из 1981. ioguue становништво пљеваљског краја бележи 
бројно опадање за 8,14% (3527). Настављене су миграције село -  град. Град- 
ско становништво је расло за 9,17% (2927). Пљевља постају све интересан- 
тнија и привлачнија за запошљавање. Сеоско становништво још увек чини 
већину укупног становништва овог краја 61,23%. И у овом периоду (T.l) 
настављен је процес деаграризације и интензиван процес индустријализа- 
ције који су непосредно утицали на повећање града становништва. Убрзано 
се одвијао истовремено и процес индустријализације града и неких околних 
села, као што су Градац, Шула, Отиловићи и Радосавац.

Од укупног броја (158), 146 насеља или 92,41% у овом периоду оства- 
рило је опадање броја становника, а само 11 сеоских насеља бележило је 
повећање (углавном насеља у непосредној близини Пљеваља). Само пет се- 
оских насеља или 3,16% има преко 500 становника, а то су: Шула са 999 
(2,31%), Црљенице са 654 (1,51%), Радосавац са 649 (1,50%), Градац са 
634 (1,46%) и Матаруге са 548 (1,27%). То су велика смањења у односу на 
претходни период. Пљевља и даље бројно расту и достижу више од трећи- 
не укупног становништва пљеваљског краја. У овом периоду" 60 сеоских

шрезултати пописа из 1971. године, СЗС, Београд, 1972. 
"Резултати пописа из 1981. године, СЗС, Београд, 1982.
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насеља (38,22%) има мање од 100 становника, а најмању бројност су имала: 
Плакала са 16, Маринац са 16, Клакорина са 20, Ромач са 26, Хоћевина са 
29, Маџари са 28, Лугови са 29, Бјелошевина са 31, Јагодњи До са 25, Јасен 
са 29 и Прошће са 30. Сва ова села и у овом периоду остварила су пад броја 
становника и постала већином средине са старијим становништвом.

Првма попису из 1991. loguue број становника пљеваљског краја (Т. 1) 
и даље је у опадању за 3723 или 9,40%. Сеоско становништво је опало за 
7139 или 36,83% у односу на попис од 1981. године. Настављено је исеља- 
вање сеоског становништва, тако да у појединим селима остају само старији 
људи. То је проузроковало повећање градског становништва, у укупном ста- 
новништву, јер први пут има апсолутну већину са 51,00% (20193). У односу 
на претходни период то повећање износи 12,23% (3401). Пљевља, на основу 
потенцијала и развојних капацитета, израстају у значајан привредни и де- 
мографски центар ширег региона.

Док становништво Пљеваља бројно расте,12 сеоска насеља се све више 
празне, тако да у овом периоду опадање броја становника има 150 насеља (од 
158) или 94,94%, а то значи да је пораст броја, поред Пљеваља, забележило 
само 7 приградских насеља. Свега четири сеоска насеља (2,55%) бележе по- 
раст броја становника, а то су: Радосавац са 702 (1,77%), Жидовићи са 631 
(1,59%), Комине са 603 (1,52%) и Шуласа592 (1,50%). Основни разлози по- 
већања броја становника били су: (1) запошљавање младих у градском или 
приградским насељима, (2) пораст привредних функција приградских села,
(3) потреба становања ближе месту рада, (4) пораст саобраћајне функције 
приградских насеља и (5) тежња стварања бољих услова за живљење поро- 
дице. Повећан је број насеља испод 100 становника на 80 или 50,96%, што 
у односу на претходни период представља повећање од 33,33%. Најмањи 
број становника имала су села: Јагодњи До са 4, Маринац са 5, Прошће са
6, Плакала са 7, Клакорина са 15, Ромач са 17, Маџари са 18, Кукавица са 
19, Хоћевина са 19 и Мирчићи са 20. То значи да 12,74% села има испод 
20 становника, а то упућује на закључак да ће у блиској будућности, она и 
још нека села. остати без становника. У овим селима процес деаграризације 
узео је великог маха. Напуштање села и запошљавање у граду довело је 
до повећаног пражњења села. Велики број сеоских имања остајао је необ- 
рађен или са старачким домаћинствима. То су већином планинска села са 
неповољним условима за живот. То је и поспешило интензивнију миграцију 
сеоског становништва.

Према процени из 2000. Јодине становништво пљеваљског краја беле- 
жи благо опадање. Према тим подацима имао је 38456 становника или 1137 
(3,00%) мање него 1991. године, што на годишњем нивоу износи 126 лица.

12 Резултати пописа из 1991. године, СЗС, Београд, 1993.
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Настављена је тенденција даљег опадања броја становника у сеоским 
насељима и порастау Пљевљима као једином градском насељу. У овом ne- 
риоду, пљеваљски крај је чинио 6,36% укупног становништва Црне Горе. 
Био је и сада је четврти крај по броју становника у Црној Гори (после Под- 
горице, Никшића и Бијелог Поља).

Број становника пљеваљског краја (Т. 1), од пописа 1921. до 2000. годи- 
не, имао је периоде пораста и опадања. Може се закључити да је од 1921. го- 
дине до 1971. године био изражен сталан пораст, а од 1971. до 2000. године 
константно опадање броја становника. Бројно кретање становништва овог 
краја може се поделити у три периода, два периода пораста (први 1921- 
1948. идруги 1948-1971.) и један опадања бројности (1971-2000.). У првом 
периоду (1921-1948.) број становника је порастао за 9128 или 34,06%, а по 
годишњој стопи од 3,70%. У другом периоду (1948-1971.) број становника 
је порастао за 10917 или 30,39%, а по годишњој стопи од 4,35%. Овај пе- 
риод представља убрзанији демографски и привредни развој пљеваљског 
краја после поднетих жртава у току Другог светског рата. У трећем периоду 
(1971-2000.) број становника је опао за 8387 или 22,00%, а по годишњој 
стопи од 0,76%. У целини, становништво пљеваљског краја бројно је порас- 
ло у посматраном периоду (1921-2000.) за 11658 или 44,00%, а по годишњој 
стопи од 0,01 % (79 година).

У истом периоду (1921-2000. године) становништво Пљеваља бележи 
сталан пораст, у свим пописним периодима, од 14182 или 223,00%, а по 
годишњој стопи од 0,03%, што је знатно већи пораст од пораста укупног 
броја становника пљеваљског краја. Истовремено, кретање броја станов- 
ника у сеоским насељима има два периода, период пораста (1921-1961.) и 
период опадања (1961-2000.). У првом периоду (1921-1961.) број сеоског 
становништва је порастао за 16103 или 78,77%, а по годишњој стопи од 
2,50%. У другом периоду (1961-2000.) број сеоског становништваје опао за 
18624 или 104,00%, а по годишњој стопи од 2,67%. У односу на целокупан 
посматрани период (1921-2000) број становника сеоских насеља је опао за 
2524 или 14,00%, а по годишњој стопи од 0,18%.

Основни разлози смањења броја сеоског становништва су: (1) убрза- 
нији привредни и демографски развој Пљеваља као централног насеља и 
гравитационог подручја, (2) повећана емиграциона кретања ка Пљевљима, 
другим деловима Црне Горе, Србије и иностранству, (3) процес постепеног 
опадања природног прираштаја код сеоског становништва, (4) могућност 
запошљавања у Пљевљима и другим центрима, (5) напуштање патријархал- 
ног сеоског начина живљења, и (6) стварање повољнијих услова живљења 
породици.

Просторни размештај становништва пљеваљског краја условљен је вер- 
тикалном рашчлањеношћу терена, геоморфолошком структуром терена, бо-
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гатством и квалитетом обрадивог земљишта, климатским условима и квали- 
тетом саобраћајница. Просечна густина насељености је била променљива, 
а мања је него у Црној Гори (42 ст./ км2). Густина насељености је износила: 
1921. године 23 ст./ км2; 1931. године 26 ст./ км2; 1948. године 27 ст./ км2; 
1953. године 30 ст./ км2; 1961. године 35 ст./ км2; 1971. године 35 ст./ км2; 
1981. године 32 ст./ км2; 1991. године 29 ст./ км2 и 2000. године 30 ст./ км2. 
Атари села која су лоцирана уз градска насеља знатно су насељенији, тако 
да се просечна густина насељености креће и преко 200 ст./ км2. Атари села 
удаљених од Пљеваља имају мању густину насељености и од 10 ст./ км2. 
Ова села су све празнија због наставка емиграције младог становништва 
село -  град.

Домаћипства и број њихових члапова

Домаћинства (T.l) представљају значајан фактор проучавања станов- 
ништва пљеваљског краја. Њихова структура битно утиче на програмирање 
различитих урбаних и руралних садржаја, а посебно стамбену изградњу и 
на величину миграција. У структури домаћинства најзначајнији је број чла- 
нова и породични састав домаћинства. На број чланова домаћинства у пље- 
ваљском крају велики утицај испољили су историјски и економски фактори. 
У историјске факторе спадају: (1) ратна страдања, (2) услови живљења, (3) 
патријархални односи у породици, (4) друштвено — политичко стање. У еко- 
номске факторе спадају: (1) привредни развој села и града, (2) убрзани про- 
цес индустријализације, (3) урбанизација, (4) искоришћеност сировинске 
базе, и (5) промена образовне и квалификационе сгруктуре становнишгва. 
Од првих насељавања до данас број домаћинстава овог краја и број чланова 
у њима стално је мењан.

Да би целовито сагледали кретање броја домаћинстава и броја члано- 
ва у њима, у пљеваљском крају, потребно је анализирати одвојено њихово 
укупно стање од стања у Пљевљима и осталим сеоским насељима. Такође, 
целовито сагледавање развоја домаћинстава обухватиће периоде од 1921. до 
2000. године (Т. 6). Смањење или повећање бројности домаћинстава опре- 
делили су покушаји формирања мреже секундарних општинских центара 
са градско -  сеоским обележјима и одговарајућим привредним центром. На 
том плану није постигнут велики успех.

Пораст броја домаћинстава13 у пљеваљском крају, у периоду 1921-2000. 
године, пратио је процес опадања величине домаћинства. За посматрани пе- 
риод од 79 година број домаћинставаје порастао за 7021 или 143,29%, а по

'3Резултати п оп и сау  периоду 1921-2000 . године, СЗС, Београд
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годишњој стопи од 1,79%. Највећи пораст броја домаћинстава забележен 
је 1948. године од 22,02% и 1961. године од 19,21%, док најмањи пораст 
био је 1981. године, само 5,71%. За исти период број чланова домаћинства 
у пљеваљском крају се мењао од једног до другог периода, али у посматра- 
ном периоду је опао за 73,89% (2,32 члана), а по годишњој стопи од 0,92% 
(0,03 члана). Највеће опадање броја чланова домаћинства било је 1991. го- 
дине од 18,84%, а највећи пораст забележен је 1931. године од 8,24%. Број 
чланова домаћинства нагло опада од 1961. године и траје до почетка 21. 
века. Већ од 1983. године број чланова у домаћинству био је испод 4, што 
говори да је процес депопулације изражен и не обезбеђује ни просту репро- 
дукцију становништва. Разматрање просечне величине домаћинства према 
броју чланова у пљеваљском крају, показује да су се 1948. године још осећа- 
ле последице рата када је велики број породица нестао или изгубио већи 
број својих чланова. Формирање нових и бројнијих породицатекло је доста 
споро. До 1953. године био је „компензациони период“ када се повећаним 
наталитетом надокнађује становништво изгубљено у рату. Бржи економски 
развој изазвао је значајне промене у структури становниш гва и домаћинста- 
ва. Настају претежно мања домаћинства која су по свом карактеру породице 
у ужем смислу, а повећава се и број самачких домаћинстава.

Пораст броја домаћинстава у граду Пљевљима био је сталан од 1931. 
године до краја XX века. За период од 1921-2000. године износио је 5662 
или 444,08%, а по годишњој стопи од 5,55%. Пљевља имају интензиван по- 
раст броја домаћинстава, скоро три пута већи од пораста броја домаћинста- 
ва у пљеваљском крају као целини. Разлози су бројни, а најзначајнији су: (1) 
велике миграције ка Пљевљима, (2) уситњавање раније бројних патријар- 
халних породица, (3) повећана могућност запошљавања у граду, (4) побољ- 
шање стандарда запослених и (5) побољшање услова живљења у Пљевљи- 
ма. Највећи пораст биоје 1961. године од 46,51% и 1971. године од 33,36%, 
док је 1931. године забележено опадање броја домаћинстава од 1,19%. Ис- 
товремено, број чланова домаћинства био је просечно мањи у скоро свим 
пописним периодима. Супротно порасту броја домаћинстава, константно 
опада број чланова домаћинства, па је смањење за овај период у Пљевљима 
износио 1,86 чланова или 59,62%, а по годишњој стопи од 0,75%. У периоду 
после Другог светског рата од 1948. па до 1961. године изражен је благи по- 
раст броја чланова домаћинства, а потом одвија се процес смањења њиховог 
броја. Највеће опадање износило је 32,70% у 1948. години, а највећи пораст 
броја чланова домаћинства био је 5,05% у 1961. години. Основни разлог је 
интензиван привредни развој краја који је стварао боље услове запошља- 
вања и општег стандарда становништва.

Сеоска насеља прати пораст броја домаћинстава до 1961. године за 
2690 или 74,21%, а од тог периода траје процес њиховог опадања до 2000.
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године за 1331 или 26,71%. За период од 79 година изражен је пораст броја 
домаћинстава за 1359 или 37.49%, а по годишњој стопи од 0,47%. Највећи 
пораст био је 1948. године од 19,27%, а највеће опадање броја домаћин- 
става било је 1981. године за 7,72%. Истовремено, број чланова сеоских 
домаћинстава у пљеваљском крају стално се мења, али од 1953. године има 
тенденцију сталног опадања за 2,85 чланова у 2001. години. За овај период 
број чланова сеоског домаћинства је опао за 2,61 члана или 86,42%, а по 
годишњој стопи од 1,08%. Највећи пораст броја чланова домаћинства у се- 
оским насељима износиоје 1931. године 10,30%, а највеће њихово опадање 
1991. године било је 30,88%. Просечан број чланова сеоског домаћинства, 
са 5 -  7 у периоду од 1921-1931. године смањује се на 4 или 3 члана у пе- 
риоду од 1981-2000. године. Сеоска насеља прати пад просечног броја чла- 
нова домаћинства, због уситњавања породице, смањења наталитета, проце- 
са урбанизације и укупног, убрзанијег привредног развоја. То указује да је 
последњих деценија 20. века почео процес одумирања села, као и распада 
традиционално бројнијих патријархалних домаћинстава.

У структури породица у пљеваљском крају преовлађују брачни парови 
са децом (71,02%), а у последњем пописном периоду дошло је до смањења 
њиховог учешћа за 3,21%. Присутан је процес старења становништва, про- 
дуженог трајања живота и смањења броја чланова породице. Мора се имати 
у виду да су структурне промене у привреди Пљеваљског краја битно ути- 
цале на економску основу домаћинства и извор њеног прихода. Дошло је до 
драстичног смањења домаћинстава која приходе остварују само у пољопри- 
вреди са 37,29% у 1953. години на 16,12% у 2000. години, уз истовремену 
доминацију домаћинстава чији је извор прихода искључиво у непољопри- 
вредним делагностима (преко 65%). Величина домаћинстава и њихова орга- 
низација у многоме зависе од величине поседа у власништву домаћинства. 
Смањење броја вишечланих домаћинстава, већином сеоских, услед тежње 
да се живи самостално, довело је до уситњавања поседа. Све ово је услови- 
ло да се на крају 20. века просечно сеоско домаћинство, по броју чланова, 
изједначује са оним у граду.

Природно кретање становништва

Природно кретање становништва пљеваљског краја је једно од основ- 
них компоненти укупног кретања становништва. Оно утиче на промене у 
демографским и друштвено -  економским структурама. Утицај природне 
компоненте на укупно кретање становништва, овог краја, мењало се током 
протеклог периода. Сагледавање динамике и интензитета кретања стопа 
наталитета, морталитета и природног прираштаја, указаће на тенденције у
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природном кретању етановништва, као једној од основних детерминанти 
демографског развоја овог краја.

Табела 2: Кретање наталитета, морталитета и природног прираштаја у пљеваљс- 
ком крају и Црној Гори у периоду 1948-2000. године

Година
пописа

пљеваљски крај Црна Гора
Н М ПП Н М ПП
% % % % % %

1948. 31,28 14,37 17,91 30,73 9,74 20,99
1953. 37,65 11,64 20,01 33,06 11,37 21,69
1961. 21,90 6,60 15,30 27,54 7.07 20,47
1971. 15.90 5,90 10,00 20,52 6,16 14,36
1981. 15,00 6,90 8,10 17.69 6,30 11,39
1991. 13,62 6,86 6,75 15.62 6,46 9,16
2000. 10,00 7,90 2,10 13,65 8,09 5,56

Извор: Резулшаши иоииса 1948-2000, СЗС, БеоТрад и РЗС, Подгорица, 2001.

Наталитет становииштва (Т. 2) је позитивна компонента природ- 
ног и укупног кретања становништва. У пљеваљском крају, у периоду после 
Другог светског рата 1948-2000. године, наталитет опада у апсолутном и 
релативном смислу. На смањење рађања утицале су промене у старосној 
структури становништва, односно смањено учешће најфертилнијег дела 
становништва уз смањење његових репродуктивних норми.

Стопа наталитета14 становништва пљеваљског краја у периоду 1 948- 
2000. година је опала за 2 1,2896о, што је за 4,20%о веће опадање од стопе 
опадања наталитета у Црној Гори (17,08%о). На почетку периода (1948. го- 
дине) стопа наталитета је била нешто већа (0,55%о) него у Црној Гори. На 
крају периода (2000. године) ова стопа је у пљеваљском крају била мања за 
3,65%о него у Црној Гори (подаци за 2000. годину представљају процену). То 
наводи на закључак да је наталитет брже опадао у овом крају него у Црној 
Гори. Највеће опадање стопе наталитета било је у периоду 1953-1961. го- 
дине за 15,75%о. То је после периода биолошке регенерације становништва 
(1953) и снажних миграција репродуктивно најспособнијег становништва. 
Најмање опадање стопе наталитета било је у периоду 1971-1981. године, 
само за 0,90%о. Наталитет је природни показатељ виталности становништва 
пљеваљског краја. Он посредно утиче на ниво развијености али и на плани- 
рање укупног развоја овог краја.

,4Резултати попиеа у периоду 1948-2000. године, СЗС, Београд, 2001.
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Тенденција смањења стопе наталитета15 односи се на градска и сео- 
ска насеља, али је значајнија разликау нивоу и интензитегу. Непосредно је 
детерминисана миграционим кретањима село -  град и интензитетом про- 
цеса демографског старења, нарочито у сеоским насељима. Од 1971. годи- 
не број живорођене деце већи је у градској него у сеоској популацији за 
18,70- 28,34% . У граду као имиграционом простору стопе наталитета су 
више него у сеоским насељима и кретале су се од 32,62%о (1971) до 15,87%о 
(1991). Пљевља карактерише константан пораст живорођених у целокуп- 
ном разматраном периоду, јер су мере здравствене заштите, уопште, а по- 
себно породиља подигнуте на далеко виши ниво. Сеоска насеља, упоредо 
са пражњењем, карактерише опадање стопе наталитета од 21 ,13%о (1971 ) на 
9,79%о (1991). У  сеоским насељима, као емиграционим просторима, нагло 
опада наталитет. Због неповољне старосне структуре становништва, непо- 
вољних услова за склапање брака, прихватања контроле рађања и плани- 
рања породице, у овим насељима могућност сопственог обнављања доводи 
се у питање.

У  Пљевљима се, услед досељавања, ствара повољна старосна структу- 
ра становништва и већа репродуктивна снага становништва. То непосредно 
утиче на повећање наталитета, јер не може да компензује губитке, настале 
горе наведеним факторима, у сеоском становништву. Достигнути стадијум 
демографске старости сеоских насеља указује на утицај наведених промена 
у вредностима стопа наталитета у разматраном периоду. Ниво обнављања 
становништва у пљеваљском крају је недовољан, јер град са релативно доб- 
рим демографским потенцијалом не обезбеђује друге неопходне услове, а 
сеоска насеља губе демографску снагу.

Морталитет стаиовииштва (Т.2) је значајан показатељ здравстве- 
ног стања становништва, а посредно и индикатор социјалног и економског 
развоја, из чега проистиче велики значај његовог праћења у пљеваљском 
крају.

У периоду 1948-2000. године морталитет је опао за 6,47%о. Међутим, 
од 1971. године има тенденцију благог раста за 2,00%о (са 5,90%о на 7,90%о), 
што се негативно одражава на пораст становништва и процес његове реп- 
родукције. У  поређењу са Црном Гором, где је такође забележено опадање 
у истом периоду за 1,66%о, стопе морталитета имају приближне вредности, 
јер је и процес старења приближан пљеваљском крају. Општа стопа смрт- 
ности становништва у великој мери је одређена нивоом смртности одојча- 
ди. Стопа смртности одојчади, не само да је добар индикатор демографског 
развоја, већ је и показатељ социјалне, економске и културне развијености

13 Живковић Л>.. Природно odnae.baibe сшановнишшва Сшаре Рашке као факшор ири- 
epegnoi развоја, Научна монографија „Стара Рашка“, Београд, 1997.
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неког друштва. Морталнтет одојчади (14,26%о -  1991.) условљен је здравс- 
твеним, демографским, економским, социјалним и образовним факторима. 
Проценат умрле одојчади у укупном броју умрлих, такође, указује на опа- 
дање стопе смртности одојчади.

Опадање стопе смртности одојчади са 49,60%о у 1953. години на 
10,17%о у 2000. години, проузроковано је напретком медицине и побољ- 
шањем здравствене заштите, подизањем образовног нивоа становништва 
и његовим вишим животним стандардом путем побољшања социо -  еко- 
номског статуса. Компарација података о смртности становништва у град- 
ским и сеоским насељима, по пописима, сугерише да сеоска насеља имају 
високе стопе морталитета, и имају тенденцију сталног раста, као директна 
последица депопулације и процеса демографског старења становништва 
сеоских насеља. Стопа морталитета ових насеља у 1961. години износила 
је 5,83%о, а 1991. године 13,34%о. Поред негативног утицаја демографских 
фактора (депопулација и старење становништва), на овакво кретање стопа 
морталитета становништва сеоских насеља, утицали су и социо -  економ- 
ски фактори (ниво животног стандарда). Градско становништво има ниже 
стопе смртности услед повољније старосне структуре досељеног станов- 
ништва. Будуће кретање морталитета становништва, обзиром на разлике у 
старосној структури становништва града и сеоских насеља и достигнути 
ниво демографске старости, не може се одликовати опадањем општег мор- 
талитета становништва.

Природни прираштај становништва (Т. 2) пљеваљског краја имао је 
тренд опадања. Величина и динамика природног прираштаја становништва, 
условљена кретањем наталитета и морталитета, од великог је значаја за де- 
мографски развој пљеваљског краја. Кретање стопа природног прираштаја 
одражава се на промене и тенденције у укупном развоју становништва. Опа- 
дање стопе наталитета и пораст стопе морталитета утицале су и утичу на 
опадање стопе природног прираштаја. Као резултанта рађања и смртности, 
природни прираштај је под њиховим непосредним утицајем. Постоји висо- 
ка међузависност између компонената природног прираштаја и старосно- 
полне структуре становништва.

Старосна структура становништва као значајан фактор потпомогнута је 
дејством миграција село -  град. Природни прираштај становништва пљеваљс- 
ког краја има неповољне токове, јер током разматраног педесетдвогодишњег 
периода има тенденцију опадања у апсолутном и релативном смислу.

Стопе природног прираштаја становништва градског и сеоских насеља 
одликује опадање, али је оно различитог интензитета. Стопе наталитета и 
природног прираштаја и ако имају испољену тенденцију опадања, веће су 
код градског него код сеоског становништва. Испољене тенденције одраз су 
неусклађености у биолошкој сфери развитка становништва, која се јавља
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као последица промена у структурама становништва и услед сложених 
друштвених процеса који су имали на становништво више спонтани него 
плански и усмеравајући карактер. Поремећај демографских структура села, 
првенствено старосно -  полне, условио је пад наталитета и природног при- 
раштаја, нарочито сеоског становништва пљеваљског краја, али и мењање 
социо -  професионалне структуре сеоског становништва.

Стопа природног прираштаја становништва у пљеваљском крају беле- 
жи, у периоду 1948-2000. године, константно опадање за 15,10%о. Највеће 
опадање забележено је у периоду 1961-1971. године 5,30%о, од кадаје опа- 
дање стопе уравнотежено и креће се од 2,30- 4,65%о (1981-2000 .). Стопе 
природног прираштаја становништва овог краја, су ниже од стопа природ- 
ног прираштаја становништва у Црној Гори, у овим пописним периодима. 
То указује да су негативни утицаји демографских процеса израженији у 
пљеваљском крају него у осталим деловима Црне Горе. Последице дело- 
вања компонената природног прираштаја су негативне, јер се услед опадања 
наталитета и повећања морталитета смањује природни прираштај станов- 
ништва овог краја и могућност његовог обнављања. Овај процес је констан- 
тан и друштвено неконтролисан током изучаваног периода, тако се и процес 
старења становништва продубљује и тешко зауставља, нарочито у сеоским 
насељима. У сеоским насељима стихијне миграције које су деловале кепос- 
редно на старосну структуру становништва, посредно су допринеле опа- 
дању наталитета, повећању морталитета и опадању природног прираштаја.

Мшрацијв стаиовништва

После Другог светског рата антропогеографи и етнографи испити- 
вали су миграциона кретања прикупљајући податке о пореклу породица, 
обичајима, дијалекту, и начину живљења у Црној Гори, па и о пљеваљском 
крају. Миграције становништва, у највећој мери одвијају се под утицајем 
економског фактора. Становништво се из пасивних планинских крајева, са 
високим природним прираштајем, пресељава у градске индустријске цен- 
тре. Сеоска насеља предњаче као многобројни дисперзивни емиграциони 
пунктови. Просторна покретљивост становништва је све интензивнија. Аг- 
рарно становништво се креће ка градском центру који се све брже развија. 
Подаци о броју миграната по периодима досељавања потврђују све бржи 
темпо урбанизације и све интензивнији трансфер сеоског становништва 
пљеваљског краја у Пљевља и друге градове.

Миграције становништва пљеваљског краја после Другог светског рата 
биле су сталне. Географски размештај становништва пљеваљског краја, 
формиран је међусобним деловањем природних, друштвено -  историјских,
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економских и социјалних фактора. У погледу обнављања становништва 
овог краја, знатно је диференциран. То је последица значајних разлика у 
висини природног прираштаја као и карактера миграционих кретања ста- 
новништва. Процеси у развоју становништва довели су до формирања те- 
риторија са екстремно различитим демографским одликама. У послератном 
периоду динамика кретања становништва у пљеваљском крају је веома не- 
уједначена, што је последица нехомогеног демографског развоја. Просторна 
покретљивост становништва је са природним кретањем друга битна компо- 
нента динамике становништва. Разни видови миграционих кретања достиг- 
ли су значајне димензије и тиме су постали битан фактор у демографском 
и друштвено -  економском развоју пљеваљског краја. Просторна покретљи- 
вост становништва (дневне и сезонске миграције) условљене су потребом 
за задовољавањем друштвених, социо -  економских, културних, егзистен- 
цијалних и других потреба становништва.

Миграције становништва пљеваљског краја су узрочно -  последични 
процес, а њихов интензитет је у дијалектичкој вези са друштвено -  еко- 
номским развојем краја. Главни узрок трансфера аграрног становништва у 
неаграрне делатности јесте индустријализација, којаподстиче пресељавање 
радне снаге из сеоских у градска насеља или условљава дневну покретљи- 
вост значајног дела становништва (радно способног). Урбанизација и про- 
сторна покретљивост становништва међусобно су повезане и условљене. 
Миграције село — град одликују индустријску фазу узајамног деловања про- 
сторне и социјалне покретљивости становништва. Оне су преко природног 
прираштаја индиректни носилац демографског развоја града и демографс- 
ког слабљења сеоских насеља овог краја.

Унутрашње мтрације у пљеваљском крају довеле су до сталних про- 
мена у размештају његовог становништва. После Другог светског рата, у 
периоду убрзаног друштвено -  економског развоја јављају се интензивне 
миграције село -  град. Миграције су са једне стране довеле до концентра- 
ције становништва у Пљевљима, а са друге стране до депопулације у ширем 
рурално — аграрном простору. Тако се развој села поистовећивао са развојем 
пољопривреде, док се развој градског насеља идентификовао са развојем 
индустрије, терцијарних и квартарних делатности. Директна последица 
овако погрешног приступа јесте смањење броја становника у планинском 
делу изучаване територије, запуштена пољопривредна газдинства, а са дру- 
ге стране, висок механички прилив становништва и нерационалан процес 
урбанизације у Пљевљима. То је довело до промене у укупном структурном
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саставу становништва, посебно сеоских насеља, а град преоптеретило на- 
глим приливом становништва16.

У периоду 1948-1971. године становништво пљеваљског краја бележи 
континуирани демографски раст за 10917 становника, по годишњој стопи 
од 4,35%. У свим насељима забележенје позитиван природни прираштај. У 
овом периоду број аутохтоног становништва опада за 16,88% (са 80,24% на 
63,36% у 1971. години), док се број досељених увећава са 19,76% на 36,64% 
(1971) од укупног становништва пљеваљског краја. Највећи број досељених 
отпада на пресељавања унутар територије овог краја (из насеља у насеље) 
и биоје доста уједначен: 1948- 71,71%; 1953- 62,33%; 1961-64,71%; у 1971- 
70,07%. У овом периоду доста је уједначено досељавање из друге општине 
исте републике, и кретало се: 1948- 14,68%; 1953- 17,23%; 1961- 15,22%; и 
1971- 12,68% од укупног броја досељених. Повећава се и број досељених 
из других република од 13,54% (1948. године) на 20,04% (1961. године). 
Градско становништво се брже увећава у односу на сеоско, што говори да 
је у овом периоду дошло до просторне редистрибуције становништва, уз 
јасне разлике између становништва града и становништва осталих сеоских 
насеља.

Табела 3: Досељено становништво у пљеваљски крај према подручју из којег се 
доселилоу периоду 1948-1991. године

Пописни
периоди

Од рођења 
у истом 
насељу

ДОСЕЉЕНО СТАНОВНИШТВО
Друго 

место иста 
општина

Из друге 
општине

Из друге 
репуб- 
лике

Из друге 
државе

Укупно
досеље-

но
1948. 505(5 1042 961 -  '■? 7098
1953. " 29213 7270 " 2009 2344 40 11663

T9iTl — '31662 .... 9716 2286 3009 4 15015
29811 -  Sf' ..... 2158 2912 28 17032..., . __ .. 32707' 8203 ....1146 1239 21 10609

1 ЧЧ 1 . 24959 12232 1664 2711 27 14634

Извор: Резулшаши uouuca 1949-1992, СЗС, Eeolpag

У периоду 1971-1991. године становништво пљеваљског краја бележи 
демографско опадање за 7250 становника, по годишњој стопи од 5,00%. 
У свим насељима забележено је опадање природног прираштаја. У овом 
периоду број аутохтоног становништва расте за 12,15% до 1981. године, а 
потом опада за 12,47% до 1991.године. Истовремено број досељених опада 
са 36,64% на 24,49% у 1981. години, а потом нагло се повећава на 36,96% у

16 Касалица С.. Бакић Р., Поповић С., и други, ГеоГрафија Црне Горе, књига I, Универзи- 
тетскЈ ријеч, Никшић, 1991.
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1991. години, чему су значајно допринела збивања око дезинтеграције бив- 
ше Југославије.

Највећи број досељених и даље отпада на пресељавања унутар овог 
простора (из насеља у насеље) и био је неуједначен: 1981- 77,32%, и 1991- 
83,59%. И даље је уједначено досељавање из других општина, 1981 - 10,80%; 
и 1991- 11,37%, док је повећано досељавање из других република, 1981- 
11,68%; а 1991- 18,53%. И у овом периоду настављено је пражњење села и 
пораст градског становништва. Смањење становништва сеоских насеља по- 
себно се интензивирало од 1971. године, а последицаје интензивног исеља- 
вања дела радно и репродуктивно способног контингента у градски центар 
и друге ван овог краја (Подгорица, Никшић, Нови Пазар, Ужице, Београд). 
До 1971. године скоро сва насеља имају позитиван природни прираштај, али 
миграциона компонента све више долази до изражаја у формирању структу- 
ра становништва. На основу података из последњег пописа уочава се да су 
се миграциони процеси интензивирали, а разлике између села и града још 
више заоштриле.

Структура досељеиоЈ становпиштва17 у пљеваљски крај, према по- 
пису од 1961. године, у односу на тип насеља била је изразито у корист сео- 
ског контингента. Од 15015 досељених лица, из сеоских насељаје 12893 или 
85,87%, из градских 1543 или 10,28% и мешовитих насеља 497 или 3,31%. 
Од укупног броја досељених (15015), до 1940. године доселило се 4080 лица 
или 27,17%, од 1941- 1952. године 3274 или 21,80% и од 1953- 1961.године 
7661 или 51,02%. То указује на интензивне миграције у периоду од 8 година, 
до пописа 1961. године. У 1971. години, и даљеје највећи број досељенихиз 
сеоских насеља 14871 лице или 87,31%, а од 1961- 1971. године досељено 
је 7182 лица или 42,17% од укупног броја досељеника. У 1991. години из 
сеоских насеља досељено је 12920 лица или 88,29%, што говори да се пре- 
сељења из сеоских насеља још више интензивирају.

Најбољи показатељ утицаја миграције на кретање становништва пље- 
ваљског краја је њен салдо. У периоду од 1988. до 1993. године одселило 
се (емигрирало) 3726 лица, од чега су 51,25% жене. У овом периоду од- 
селио се највећи број Црногораца 2317 или 65,71%, затим Муслимана 491 
или 13,93%, Срба 425 или 12,05% и осталих 271 или 8,31%. Највећи број 
одсељених отишао је у Србију 1678 или 47,59%, затим у остале крајеве 
Црне Горе 1076 или 30,52% и Босну и Херцеговину 601 или 16,13% и у 
остале крајеве Србије и света 371 или 9,96%. У истом периоду досељено је 
1452 лица, од чега су мушкарци 54,20%. Од укупног броја досељених Цр- 
ногорци чине 659 или 45,39%, Срби 353 или 24,31% и Муслимани 261 или

17 Ранчић М., Мтрације, урбанизација и ириродно крешање сшановништва, Станов- 
ништво бр. i- 4. ИДН- ЦДИ. Београд, 1984,- 1985.
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17,98%. Досељеници су из Србије 559 или 38,50%, Босне и Херцеговине 
478 или 32,92% и из осталих делова Црне Горе 312 или 21,49%. Прематоме, 
у периоду између два последња пописа, становништво пљеваљског краја се 
смањује миграцијом директно и индиректно њеним утицајем на смањење 
природног прираштаја. У прилог овој чињеници иде и негативан миграци- 
они салдо, у разматраном периоду (1988-1993), од -2074 или -142,84%, што 
говори да се иселило више за око један и по пут него што се доселило. 
Према непотпуним подацима, из пљеваљског краја, у периоду 1921-1991. 
године иселило се више од 20000 становника, што чини више од половине 
његове данашње популације.

Демографски развитак пљеваљског краја базира се на природној ком- 
поненти, чему су у великој мери допринела ранија усељавања радно и реп- 
родуктивно способног становништва. Највећи број миграната припада ста- 
росном контингенту од 20-40 година, док се код сеоских насеља, губитком 
ових генерација, смањује фертилни контингент и природни прираштај, што 
изазива старење сеоског становништва. Однос аутохтоног и досељеног кон- 
тингента је значајан показатељ интензитета и територијалног домета мигра- 
ција према пљеваљском крају и из њега. Треба имати у виду да је миграција 
трајан процес, те се из наведених показатеља не уочавају она лица која су се 
досељавала и одсељавала у краћим временским интервалима од међупопис- 
них периода и они мигранти који су се селили или су умрли. Овај простор је 
емиграциони јер се један значајан део становништва исељава, најчешће из 
економских разлога. Међутим, процес исељавања подстичу и бројни други 
фактори, као што су: (1) слабија понуда различитих радних места, (2) мали 
избор образовних институција, (3) немогућност стицања вишег и високог 
образовања, (4) периферан положај простора у односу на најважније кому- 
никацијске снопове и правце и (5) немогућност задовољавања културних 
и других потреба. Примећује се, да су национална и етничка припадност 
миграната имале утицај на интензитет и правце пресељавања, а разлика у 
избору настањења је карактеристична и за остале национално хетерогене 
средине Рашке регије.

Дневне мшрације становништва пљеваљског краја су сталан процес. 
Природном баријером територија овог краја је доста изолована од околних 
простора. У том погледу изузетак представљају извесни периферни делови, 
који гравитирају према Чајничу и Србињу (подручје Буковица) или према 
Пријепољу (подручје Јабука и Козица). Поред функције административ- 
ног и индустријског центра, Пљевља све више постају центар миграције 
становништва са ужег и ширег подручја. У склопу гравитације, годишња 
путовања све више су условљена радном и школском миграцијом станов- 
ника уже зоне (приградска и околна сеоска насеља). Посебан вид миграције 
представља дневна миграција становништва, која је условљена обављањем
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свакодневних послова у градском насељу, у коју се укључују и становници 
свих насеља пљеваљског краја (шире подручје).

Саобраћајни токови дневних миграната условљени су односом насеља 
уже и шире гравитационе зоне према мрежи саобраћајница, стањем саоб- 
раћајне мреже и организацијом локалног саобраћаја. С обзиром да пље- 
ваљски крај не располаже железничком мрежом, то друмски саобраћај са 
својом мрежом путева представља основног носиоца, како даљинског, тако 
и локалног путничког и теретног саобраћаја. Због тога се, у данима интен- 
зивних миграција, у највећем броју праваца преплићу токови међуградског 
и локалног саобраћаја.

Кретање дневних миграната може се пратити на основу улаза и излаза 
становништва у Пљевља као гравитациони центар пљеваљског краја. Према 
подацима од 1971. године просечан дневни улаз био је 3570 лица, а излаз 
3326 лица превежених различитим превозним средствима и пешке. Значи, 
укупна дневна миграциона кретања износила су 6896 лица, од чега је 51,60% 
користило неко превозно средство, а 49,40% је ишло пешке. Карактеристич- 
но је, да код излаза из града, неко од превозних средстава користило је 59%, 
а пешке ишло 41% дневних миграната. Основни разлог је куповина, па су се 
више морала користити превозна средства. При томе треба имати у виду, да 
су код дневних миграната узета у обзир и лица која су становници насеља из 
других општина, па то у извесној мери повећава укупан дневни контингент 
путника. У 2000. години просечан дневни улаз је порастао за 399 лица, а из- 
лаз за 122 лица, што чини укупна дневна миграциона кретања од 7419 лица. 
У овом периоду 68,92% дневних миграната користило је неко од превозних 
средстава, чему је допринела боља повезаност града са сеоским насељима. 
Код излаза из града повећано је коришћење превозних средстава на 67,17%. 
У 2000. години дневна миграциона кретања су износила 7419 лица, од чега 
улаз је чинило 3971 лице, а излаз 3448 лица, од чега су стални дневни миг- 
ранти 635 радника и 284 ученика. У овој години 66,03% дневних миграната 
је користило неко од превозних средстава, а излазна лица чак 70,33%.

Од укупног броја сталних дневних миграната (635) из групе радника, 
привредне и непривредне делатности апсорбују: шумарство 263 (41,42%), 
рударство 184 (28,98%), грађевинарствоЗб (5,67%), дрвопрерада28 (4,41%), 
образовање 23 (3,62%), трговина 17 (2,68%), општинска и републичка ад- 
министрација 16 (2,52%), угоститељство 8 (1,26%), текстилна индустрија 5 
(0,79%), здравство 4 (0,63%) и остале делатности 51 (8,03%). Код ученика 
сталних дневних миграната највећи број апсорбује средња стручна шко- 
ла 130 (45,77%), гимназија 42 (14,79%), основна школа „Р. Павловић“ 41 
(14,44%), основна школа „Бошко Буха“ 39 (13,73%) и основна школа „С. 
Аљковић“ 32 (8,33%). Свакодневно кретање радне снаге из села у Пљевља 
ствара велики број проблена: (1) доводи до замора радне снаге, (2) скраћује
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време одмора, (3) повећава психофизичко напрезање радника, (4) повећава 
трошкове живљења породица запослених, (5) повећава захтеве за организо- 
ваним превозним средствима и (6) повећава материјалне трошкове преду- 
зећа.

Запажа се да је улаз дневних миграната већи у свим разматраним пе- 
риодима, што указује на закључак да се одређен број путника задржава у 
граду и више од једног дана. Интензитет укупних токова дневних миграната 
варира у току недеље, односно у појединим периодима дана. Тако, у току 
недеље, највеће кретање дневних мигранатаје пијачним данима (понедељак 
и петак), а у току зиме се смањује за око 32%, посебно из удаљених насеља. 
Због слабих комуникација и великих снегова, понекад се потпуно преки- 
дају везе са градом, а дневно кретање становништва своди на минимум. У 
току дана највећи интензитет дневне миграције је у јутарњим сатима (06,00- 
09,00) и у раним поподневним сатима (13,00-16,00).

За кретање дневних миграната, према интензитету, издиференцирано је 
осам праваца саобраћајних токова, а то су: источни (Јабука); западни (Шула); 
северни (Рудница); јужни (Ђурђевића Тара, Крушево, Маоче); северозапад- 
ни (Бољанићи, Ковач); југоисточни (Вруља, Отиловићи, Мијаковићи); југоза- 
падни (Бобово, Какмуже); и североисточни (Црни врх, кота 1283 -Бучје).

Највећи део дневне миграције чине лица која немају радни и школски 
карактер, која првенствено одлазе у град ради куповине кућних намирница 
и других потреба домаћинства. На другом месту су дневни мигранти учени- 
ци са 26,63%. Од праваца најзасићенији дневним мигрантима у 1971. годи- 
ни био је јужни правац са 33,84% укупних дневних кретања становништва 
пљеваљског краја. То је због тога што обухвата највећи број опште дневне 
миграције. То је становништво које свакодневно путује ради обављања пот- 
реба набавке намирница и других основних потреба за домаћинство. Овом 
правцу гравитира више од 45 села, па је и број радника и ученика који сва- 
кодневно путују велики (Табела 4). Таква тенденција настављена је и у 2000. 
години.

Исти односи су заступљени и код миграната који дневно излазе из гра- 
да. Општа дневна миграција је најинтензивнија на југозападном правцу са 
66,49%, радна снагаје најинтензивнија на северозападном правцу са 33,88%, 
док је школска најзаступљенија на северном правцу са 34,83%.

На основу података изнетих у табели 4 запажа се да су највећа дневна 
миграциона кретања изражена преко јужног, западног и југоисточног прав- 
ца. То је и нормално, с обзиром да се ради о селима чија даљинска дистанца 
омогућава, поред опште, радну и школску дневну миграцију. На почетку 21. 
века интензивној дневној миграцији, преко наведених праваца, доприноси 
далеко боља организација локалног саобраћаја. Поред осталог, преко јужног
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и западног правца свакодневно саобраћају аутобуси којима се превозе рад- 
ници на посао, односно са посла.

Табела 4: Дневна миграција становништва пљеваљског краја по правцимау 1971. 
и 2000. години

Правац
миграције

Укупно
улаз

ЛИЦА ПРЕМА КАРАКТЕРУ МИГРАЦИЈЕ Укупно
излазОииаиа Раана Школска

Epoj % Број % Број
У 1971. години

Источни 243 109 44,86 52 21,40 82 33,74 228
Западни 840 379 45,12 240 28,57 221 26,31 802
Северни 178 61 34,27 55 30,90 62 34,83 168
Јужни 1208 725 60,02 226 18,71 257 21,27 1125
Југоисточни 576 264 45,83 112 19,44 200 34,73 506
Југозападни 188 125 66,49 34 18,09 29 15,42 185
Североисточни 95 36 37,89 26 27,37 33 34,74 89
Северозападни 242 93 38,43 82 33,88 67 27,69 223
Укупно 3570 1792 50,20 827 23,17 951 26,63 3326

У 2000. години
Источни 431 236 54,76 93 21,58 102 23,66 368
Западни 729 312 42,80 228 31,28 189 25,92 671
Северни 218 92 42,20 69 31.65 57 26,15 165
Јужни 1108 658 59,71 208 18.87 236 21,42 960
Југоисточни 653 233 35,68 181 27,72 239 36,60 608
Југозападни 327 174 53,21 69 21,10 84 25,69 292
Североисточни 134 55 41,04 38 28,36 41 30,60 110
Северозападни 377 167 44.30 111 29,44 99 26,26 274
Укупно 3971 1927 48.53 997 25,11 1047 26.36 3448

Извор: Uouuc од 1971. u 2000. logime (процена), СЗС, Eeoipag

Закључци

У пљеваљском крају у 1991. години живело је 39593 становника, што 
чини 6,45% укупног становништва Црне Горе. У Пљевљима је живело 
20187 (51%) а у сеоским насељима 18944 (49%) становника. За 49 година 
(1948-1997. година) број становника је повећан за 3904 лица или 10,87%, 
што просечно годишње износи свега 80 лица (79,67). Удео у становништву 
Црне Горе опао је са 9,90% у 1961. години на 6,20% у 1997. години. Пораст 
становништва у периоду 1948-1991. године бележи само 17 насеља. Пље-
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ваљски крај одликује веома јака територијална диференцијација у динами- 
ци и размештају становништва.

Бројно кретање домаћинстава у овом крају разликује се од тренда у ди- 
намици бројности становништва. Број домаћинстава се стално повећавао 
до 2000. године, са 6843 у 1948. години повећан на 11921 у 2000. години (за 
5078 или 74,00%), што годишње износи 96 домаћинстава. Опадање броја 
домаћинстава забележено је у 68 насеља у периоду 1991-2000. године. Тен- 
денције у динамици домаћинстава указују на знатно бржи раст броја до- 
маћинстава у Пљевљима у односу на сеоска насеља изузев приградских. 
У Пљевљима се 2000. године налазило 62% укупног броја домаћинстава 
пљеваљског краја.

У пљеваљском крају, посебно после Другог светског рата извршена 
је веома јака трансформација просечне величине и структуре породице у 
домаћинству. Просечан број чланова домаћинства опао је са 5,25 у 1948. 
години на 3,14 у 2001. години, а смањење се односи на градско и сеоска на- 
сеља које је захватио процес старења. У 1991. години највећу заступљеност 
имала су домаћинства са 4 члана (26%), потом са 2 члана (20%), затим са 
3 члана (17%), са 5 чланова (14%) и на крају самачка домаћинства (12%). 
То говори да је 32% домаћинстава имало 2 члана, а то потврђује изражену 
трансформацију породице и домаћинства.

Становништво пљеваљског краја имало је висок наталитет до 1953. го- 
дине (37,65%о), од када постепено опада, да би 2000. године износио 10%о. 
Истовремено, морталитет од 1948. године (14,37%о) стално опада до 1971. 
године (5,90%о), да би поново растао до 2000.године (7,90%о). Веома је зна- 
чајно да је у разматраном периоду стално опадала стопа смртности одојча- 
ди чиме је продужаван животни век становништва. Природни прираштај, 
као последица већег рађања и смањења смртности до 1953. године бележи 
пораст (20,01%о) а потом опада константно све до 2000.године када износи 
свега 2,10%о. У  односу на Црну Гору (5,56%о) у 2000. години је за више од 
два пута мањи. Пљеваљски крај карактерише веома израженатериторијална 
поларизација у погледу нивоа и тока природног обнављања становништва. 
Знатан део насеља, у којима је процес старења одмакао, захватила је био- 
лошка депопулација. Она води бројчаном и природном смањењу станов- 
ништва у наредном периоду.

Становништво пљеваљског краја одликује велика покретљивост, јачање 
ранијих и нових миграција. Овај крај припада групи емиграционих подручја, 
што условљава опадање броја становника у наредном периоду. Према типу 
доминирају миграције локалног карактера (село -  град) уз наглашен значај 
регионалних, међурепубличких и континенталних миграција. У просторној 
покретљивости становништва издвајају се према интензитету дневне и се- 
зонске миграције. Тип, обим и правци миграција имају бројне последице на
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компоненте демографског развоја, а посебно на просторне аспекте одвијања 
природне репродукције и трансформације структура становништва.

На основу изнетог, а у циљу бржег демографског развоја становништва 
пљеваљског краја потребно је урадити следеће:

1. Озбиљном анализом утврдити будуће правце демографског развоја. 
У 1991. години 152 насеља или 96,20% су депопулациона, а позитив- 
не демографске промене забележило је само 6 насеља и то приград- 
ских.

2. Неповољне трендове, који угрожавају обнављање и територијални 
размештај становништва, сагласан природним условима и ресур- 
сима и створеним материјалним добрима, неопходно је успорити и 
преусмерити у правцу укупног развоја.

3. Формирати субопштинске центре Градац, Шула, Вруља и Косеница 
како би се обезбедило да сва насеља са преко 150 и више становника 
не буду на већем удаљењу од 10 км од субопштинског или општинс- 
ког центра.

4. У наредном десетогодишњем периоду достићи ниво од 13500 до- 
маћинстава, због чега је неопходан останак младих на селу, уз спро- 
вођење мера бржег економског развоја овог краја.

5. Програмом развоја пољопривреде, посебно сточарства, у сеоским 
подручјима и повећањем производње здраве хране, створити услове 
за останак младог контингента на селу.

6. Спречити преливање капитала и радне снаге из пољопривреде у не- 
пољопривредне делатности, чиме утрти пут враћања капитала у ру- 
рално подручје и задржавање становништва у њему.

7. Рехабилитацијом веће родности подићи природни прираштај на 
преко 5%о а тиме и бројност становништва. Ако би се наставио ова- 
кав тренд опадања природног прираштаја (2,10%о у 2000. години) 
и исељавања, могло би се очекивати да у наредном двадесетого- 
дишњем периоду број становника овог краја буде преполовљен.

8. Смањење загађености животне средине је услов свих услова опстан- 
ка становништва на овом простору, јер се исељавање због неповољ- 
них услова живљења у последњој деценији 20. века утростручило.

9. Ревитализацијом села повећати број чланова домаћинства на више 
од 4, чиме спречити да већина сеоских насеља буду са старачким 
домаћинствима без наследника и могућности обраде поседа.

10. Плански растеретити Пљевља, као регионални и гравитациони цен- 
тар, повећане концентрације становништва и домаћинстава. Давати 
стални подстрек уравнотеженијем развоју и територијалном разме- 
штају становништва.
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11. Развојем еела спречити пресељавање младих у Пљевља и друге гра- 
дове, чиме свести миграције на ниво нормалног просторног кретања 
становништва.
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Slobodan Mišović

ТНЕ POPULATION OF ТНЕ PLJEVLJA REGION IN THE XX CENTURY

Summary

The population of the Pljevlja region at the end of the XX centuiy is marked 
by permanent migration from rural parts to the economic and administrative cent- 
ers. Various factors had the influence on population development, the most im- 
portant being: natural living conditions; possibilities for settling in Pljevlja valley 
and on crass plateaus of Bukovica, Podgora, Kričak and Mataruga; social and 
political situation; potentials of natural resources; economic situation; historical 
component of the territory; biological factors. The constant rise of inhabitation 
number in the XX century was based on relatively higli degree of natural increase 
and on the improvement of common living conditions. More dynamic economic 
movements and newly formed structure of есопоту provoked the process of 
transformation of agricultural, mostly rural population to a nonagricultural one. 
In the last two decades of the XX century emigration movements were increased 
due to the rising number of youth without possibilities for employment. It means 
that population development was caused by changes and development of the 
Pljevlja region.
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