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ПОПУЛАЦИОНИ ПРОБЛЕМИ НА ПРОСТОРУ СЈЕВЕРНЕ 
ЦРНЕ ГОРЕ НА КРАЈУ XX И ПОЧЕТКОМ XXI ВИЈЕКА 

И ПРИСТУП ЊИХОВОМ РЕШ АВАЊУ

Увод

Постоји низ значајних демографских трансформација карактеристич- 
них за регион сјеверне Црне Горе које су обиљежиле посљедњу деценију 
XX вијека. Може се са сигурношћу констатовати да континуитет промјена 
има свој наставак и у XXI вијеку и да ће те промјене утицати на географску 
модификације која ће имати типичан регионални карактер.

Овим радом обухваћено је  девет општина, за које ми у свакодневном го- 
вору кажемо да припадају сјеверу Црне Горе, међутим, географски дефини- 
сано, обухваћен је  регион који припада простору сјеверне и сјевероисточне, 
односно источне Црне Горе. Рад третира популационе проблеме у општина- 
ма: Андријевица, Беране, Бијело Поље, Жабљак, Колашин, Мојковац, Плав, 
Пљевља и општине Ш авник. Читав регион покрива територију површине 
6.018 krrr, што чини 44% укупне територије Црне Горе. На овом простору 
по попису из 1991. године живи 190.369 становника, што чини 31% укупне 
популације Црне Горе.

Циљ овог рада је  да се укаже на постојеће популационе проблеме, њи- 
хове посљедице и одреди начин и ток њиховог решавања као глобалног про- 
блема становништва сјеверне Црне Горе.

’ Др Јово Медојевић, ванредни професор Природно математичког факултета -  Одсек за 
географију Универзитета у Приштини са привременим сједиштем у Косовској Митровици.
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Популациони проблеми сјеверне Црне Горе

Популациони проблеми сјеверне Црне Горе окарактерисани су и кванти- 
тативним и квалитативним промјенама кроз:

-  непрекидно укупно смањивање становништва
-  смањење броја склопљених бракова
-  смањење рађања
-  повећање броја умрлих
-  негативан природни прираштај
-  смањење броја ученика
-  промјене у ctpyKTypn становништва по старости
-  непрекидно исељавање
-  повећање учешћа самачких домаћинстава
-  смањење пољопривредног становништва
-  смањење броја запослених
-  повећање броја пензионера
-  непрекидно демографско уситњавање и трансфери села из популациј- 

ски већих у мања села
-  смањење површина ораница и башти
-  смањење производње жита и укупних приноса
-  смањење броја стоке, живине и кошница
-  смањење откупа пољопривредних производа од индивидуалних про- 

извођача
-  у туризму -  смањењем броја посјетилаца, броја ноћења и страних по- 

сјетилаца.
Проблеме становништва морамо посматрати и у склопу социјално-еко- 

номских и просторних промјена, с обзиром да се једино тако исправно могу 
посматрати његове трансформације, са циљем да популациони проблеми 
уђу у популационе планове, односно планове популационе политике -  и сво- 
јим  бројем и свим својим обиљежјима.

У периоду између два последња пописа, спроведена 1981. и 1991. го- 
дине, укупан број становника на сјеверу Црне Горе смањен је  за 12.118 ста- 
новника или за 6%. Једноставније речено, сјеверни регион је  за 10 година 
изгубио један град по броју становника једнак Колашину, или недостаје нам 
становништва колико заједно имају општине Андријевица и Ш авник. Про- 
сјечно смањења становништва по општинама за период 1981-1991. износи 
9%. Највећу депопулацију има општина Ш авник, гдје укупно смањење бро- 
ја  становника износи 34% и општина Андријевица за 10,56%
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Табелабр. 1.
Укупно кретање становништва по општинама по пописима 1981. и 1991. године'

Општина Попис 1981. год. Попис 1991. год. Прираштај у  %
Андријевица 7 487 6 696 -10,56
Беране 42 285 38 953 7,87
Бијело Поље 55 634 55 268 -0,65
Жабљак 5 227 4 914 -5,98
Колашин 12 656 11 120 -12,13
Мојковац 10 753 10 830 0,71
Плав 19 560 19 305 -1,30
Пљевља 43 316 39 593 -8,59
Шавник 5 569 3 690 -33,74
УКУПНО 202 487 190 369 -

По подацима за 2000. годину у ових девет општина рођено је  укупно 
2.483 новорођенчета, а у истом периоду број умрлих износио је  укупно 
1.543. Негативан природни прираштај (већи број умрлих од броја рођених) 
у 2000. години биљежимо у Жабљаку и Ш авнику; у Андријевици је  негати- 
ван природни прираштај забиљежен 1997. године.

Табела бр. 2 Природни прираштај по општинама за 2000. годину2

Општина Природни Живорођени на 1000 Умрли на 1000
npupaumaj становника становника

Андријевица — 12,8 —

Беране 342 17,2 8,6
Бијело Поље 402 14,3 7,3
Жабљак -18 5,9 9,8
Колашин 14 9,9 8,6
Мојковац 75 12,2 5,4
Плав 98 11,3 6,5
Пљевља 82 10,0 7,9
Шавник -26 5,6 13,7

Посљедица негативног природног прираштаја је  и смањење укупног 
броја ученика у свим школама. Н а сјеверу Црне Горе број ученика 1996. го- 
дине износио је  23.206 -  док је  2000. године укупан број ученика смањен за 
4,6% и износи 22.144 ученика.

' Подаци Републичког завода за статистику Црне Горе. 
2Подаци Републичког завода за статистику Црне Горе.

65



ЈОВО МЕДОЈЕВИЋ

Број самачких домаћинстава такође се повећава. По попису из 1991. 
године највећи број самачких домаћинстава забиљежен је  у Андријевици 
и Колашину са учешћем од 22%, док је  на Жабљаку учешће самачких дома- 
ћинстава 23%. У Ш авнику 22% учешћа имају домаћинства са два члана. У 
Бијелом Пољу и Плаву најбројнија су петочлана домаћинства, док су у Бера- 
нама и Мојковцу најбројнија домаћинства са четири члана.

На простору сјеверне Црне Горе по подацима за 2000. годину, укупан 
број запослених износиоје 23.548, а пензионера20.017. Укупан број издржа- 
ваних лица у ових девет општина износи 77%. Број запослених за двадесет 
година према званичним подацима смањен је  за 6.505, што чини смањење 
броја запослених за 22%.

Табела бр. 3 Број запослених по попису 1980 -  1991. године3

Општина Година пописа Број запослених
Андријевица 1980. -

2000. 868
Беране 1980. 7 134

2000. 4315
Бијело Поље 1980. 8 230

2000. 6412
Жабљак 1980. 770

2000. • 831
Колашин 1980. 1 985

2000. 1 576
Мојковац 1980. 2012

2000. -

Плав 1980. 1 219
2000. 1 409

Пљевља 1980. 8 155
2000. 7 154

Шавник 1980. 548
2000. 436

Популациони проблеми везани су и за пољопривредну дјелатност. Сма- 
њење учешћа пољопривредног становништва у укупној популацији овог ре- 
гиона за период 1981 — 1991. година износи 6,5%. По попису из 1981. године 
учешће пољопривредног становништва у укупној популацији сјеверне Црне 
Горе износило је  просјечно 23,5%, док је  тај проценат 1991. године смањен 
на 17%. Највећи пад броја пољопривредника забиљежен је  1991. године у 
општинама Плав за 15%, Ж абљак за 13% и Бијело Поље за 11%, док се у

3Подаци Репбличког завода за статистику Црне Горе.
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осталим општинама број смањења пољопривредног становништва креће у 
распону од 3 -  9%.

Укупна површина засијаних ораница и башти 2000. године износила је  
25.404 хектара, док је  прије 25 година површина засијана разним пољопри- 
вредним културама износила 30.758 хектара, тако да смо регистровали сма- 
њење засијаних површина за 5.354 хектара, што процентуално представља 
смањење за 17,4% за период од 25 година. Повећање засијаним површинама 
примјетно је  само у општинама Колашин за 43%; у Мојковцу за 40% и оп- 
штини Плав за 2%.

Производња жита прије 25 година износила је  98.523 тона, да би 1993. 
године била смањена на 3.301 тону, а 2000. године на свега 2.398 тона. У по- 
ређењу производње жита у 2000. години са 1993. годином, евидентно је  сма- 
њење за 27 %, а у поређењу са 1976. и 1977. годином смањење за 97,5%.

Простор сјеверне Црне Горе представља сточарски крај. Боље је  рећи, 
представљао је  сточарски крај, јер  показатељи о броју говеда, оваца, живине 
и кошница показују у овој регији негативан тренд. Прије двадесет година 
(1980) број говеда на овом простору износио је  110.772 грла, да би 2001. 
године било регистровано 95.884 грла, што представља смањење броја гове- 
да за 13,4%. За исти период, број оваца је  смањен за 45,6%, јер  је  прије 20 
година број оваца у овом региону износио 308.031, а 2001. године 167.441. 
Присутно је  и смањење броја кошница за 9,7%, тако да је  2001. године на 
сјеверу евидентирано 11.871 кошница.

Табела бр. 4
Бројно стање стоке, живине и кошница за период 1977-2001. године4

Општина Год. попис. Говеда Овце Живина Кошнице
Андријевица 2001. 3 849 7 727 14 406 1 049
Беране 1981. 21 378 35 122 66 504 2 491

2001. 16 744 19 622 47 830 2 104
Бијело Поље 1978. 29 130 57 821 57 821 2 287

2001. 22 702 (пописом 
из 1997.) 

38 905

38 905 2 879

Жабљак 1997. 5 423 19 661 6 654 ----
2001. 4 731 4 348 5 181 87

Колашин 1980. 7 485 26 180 17 265 3 575
2001. 7 865 15 641 32 240 1 668

Мојковац 1977. 4 950 18 007 12018 739
2001. 4 606 6 632 22 402 658

4 Подаци Републичког завода за статистику Црне Горе.
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Плав 1977. 14 525 43 334 20 924 1 126
2001. 9 399 17 003 18431 731

Пљевља 1977. 22 640 81 617 40 082 2010
2001. 24 896 41 224 50 154 2 297

Шавник 1978. 5 241 (по- 26 289 13 347 924 (попис
2001. пис 1997) 16 344 8 574 1997)

4 941 398

Усљед отварања све већих фарми кокошака и товних пилади, повећава 
се број живине. За посљедњих 20 година број живине је  повећан са 233.047 
на 257.148 комада, што представља увећање за 9,3%.

И откуп пољопривредних производа од индивидуалних произвођача у 
периоду 1999-2000. година, смањен је  за 21%. Најдрастичније смањење от- 
купа пољопривредних производа евидентно је  у Колашину за 46%, Бијелом 
Пољу 19%, Плаву 14%, Андријевици 14%, Пљевљима 11%.

Предлози за мјере популационе 
политике

Из овог увода у садашњост, поставља се питање каква је  будућност сје- 
верне регије Црне Горе и које се мјере популационе политике морају преду- 
зети да би се и квантитативно и квалитативно ревитализовао овај простор.

Оно што је  најважније за предузимање мјера популационе политике, је- 
сте да мјере спроводи држава. У том правцу разликују се два основна типа 
популационе политике који се примјењују са циљем да се усмјери жељено 
кретање популационих проблема.

Квантитативна популациона политика имала би за циљ да стимулише 
укупно повећање броја становника. Међутим, мора се имати на уму да крета- 
ње броја становника није инжењеринг, па да се може пројектовати колики ће 
број становника живјети на неком простору и уз то да имамо све позитивне 
жељене структуре становништва. У првој фази, тај циљ би био да се задржи 
даље исељавање из овог региона. Истраживањима је  утврђено да је  највећи 
правац миграционог кретања усмјерен ка Подгорици, главном граду Црне 
Горе. Према критеријуму времена миграције са простора сјеверне Црне Го- 
ре имају сталан карактер. Узроци миграционих кретања су разноврсни, а 
њихове посљедице изражене су у демографском пражњењу региона. Еко- 
номски фактор такође има доминантну улогу у покретању становништва са 
овог простора.

Највећи проблем општина сјеверне Црне Горе представља фактор де- 
мографске одбојности; једноставније речено, фактори привлачности много
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су већи у јужним дјеловима Црне Горе -  посебно Подгорица. Атрактивност 
Подгорице један је  од најбитнијих узрока савремених миграција. Ако се на- 
стави овакав имиграциони салдо, за мање од 50 година већина становни- 
штва Црне Горе живјеће у Подгорици. А како и неће, када између осталих 
садржајних недостатака, примјера ради, у Андријевици, Ж абљаку и Ш авни- 
ку не постоје биоскопи. Подгорица повећава гравитациону силу, као поли- 
тички, културни, образовни и здравствени центар Црне Горе.

Квалитативна популациона политика имала би за циљ да се измијене 
различите структуре становништва, посебно економске. Смањење броја не- 
запослених приоритетан је  задатак, јер  сви параметри показују да већина 
становништва живи сиромашно. Ако бисмо узели свјетски просјек да се си- 
ромашним сматра лице које дневно потроши два долара, односно два евра, 
проценат сиромашних сигурно би био огроман. Не заборавимо да проценат 
издржаваних лица на сјеверу Црне Горе износи 77%.

М орају постојати планови, планови и планови у свим областима. Ако 
планирамо, онда ћемо и контролисати жељени простор. Потребно је  покло- 
нити више пажње регионалном изједначавању у погледу нивоа развијено- 
сти тако да имамо слободну циркулацију капитала, робе и радне снаге. Што 
бржи развој сјевера Црне Горе постао је  не само политички већ и економ- 
ски интерес. Политика радне снаге је  дио економске политике, односно про- 
грама економског развоја. Између популационе политике и политике радне 
снаге има неких разлика. Наиме, популациона политика је  дугорочна, а по- 
литика радне снаге краткорочна и под доминантним је  утицајем текућих при- 
вредних збивања и могућности. Ипак, политика радне снаге и запошљавања 
мора бити присутна, што је  њена битна карактеристика.

Једно је  сигурно: чисто популационе мјере врло су сложене и нема чи- 
сто популационих политика. Истина, свудау свијету се бије битка за структу- 
ралне измјене становништва, а нарочито на пољу запошљавања. Поставља 
се и питање: да ли је  могуће извести јединствену популациону политику 
на ширем простору сјеверне Црне Горе, или би се решавале прилике од оп- 
штине до општине, које су специфичне? У том случају и мјере популационе 
политике биле би специфичне. На овакав закључак наводи нас и чињеница 
да свака општина представља посебан комплекс природних и друштвених 
услова. У једном ћемо се сигурно сложити, а то је , да мора постојати глобал- 
ни план решавања популационих проблема на сјеверу Црне Горе, а затим 
према појединим локалним или уже регионалним специфичностима присту- 
пати појединачним решавањима.

М ишљења сам да би један од градова на сјеверу Црне Горе морао имати 
неки од факултета или виших школа. Бијело Поље у том погледу сигурно 
завређује пажњу. Школе и факултети по правилу оживе средину; као најбо- 
љи примјер треба узети Цетиње. Ништа мањи статус универзитетског града
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не заслужују Беране и Пљевља. Овакве идеје није лако реализовати, али се 
исплати борити се за њих, планирати, говорити о њима.

У земљама западне Европе планира се породица, број чланова домаћин- 
ства. Држава мора својим социјалним програмима стимулисати младе људе 
на брачну и породичну заједницу. Држава мора обезбиједити услове за за- 
спослење јер  је  то основни предуслов за постизање квалитетнијег нивоа и 
начина живота.

Такође, као један од значајних чинилаца у осмишљавању, креирању, из- 
ради и реализацији пројеката популационе политике намећу се невладине 
организације, које својим програмима могу допринијети квалитетном реша- 
вању различитих програма социјалне и економске политике.

Поједине невладине организације својим пројектима, који се успјешно 
реализују, намећу се као озбиљан чинилац у креирању и реализацији, а тиме 
и у решавању популационих проблема. То се најбоље може видјети из фи- 
нансија страних донатора који подржавају пројекте сајасним циљевима и га- 
ранцијом да ће њиховом реализацијом циљна група имати највећу корист.

Са израдом краткорочне или дугорочне прогнозе у овом моменту треба 
бити обазрив, из неколико разлога. Прво, не посједујемо најновије валидне 
податке -  јер  је  попис становништва и домаћинстава одложен за новембар 
2003. године. За сјевер Црне Горе то је  посебно значајно, јер  је  изложен 
снажном емиграционом притиску. Било коју од демографских метода да 
смо примијенили, метод екстрапопулације или линеарне депопулације, не 
бисмо имали високу поузданост у прогнози будућности региона сјеверне 
Црне Горе.

Поуздано се може казати да сви параметри, који су исказани у анализи 
наше садашњости, ни мало не указују на свијетлу будућност сјеверне Црне 
Горе. Угрожен је  демографски, социјални и економски развој. Зато сви пред- 
стојећи популациони планови морају радити за будућност.

Човјек и друштво као цјелина у свим условима су показали да се попу- 
лациони проблеми могу рјешавати у жељеном правцу. Остала нам је  нада, 
да ће се кроз све структуре друштва више пажње посветити популационим 
проблемима становништва сјеверне Црне Горе. Ту су најпозванији влада 
Црне Горе са својим ресорним министарствима, институти, невладине ор- 
ганизације. Значајну улогу имају и медији који би кроз разне информатив- 
но-едукативне емисије допринијели стварном упознавању са популационим 
проблемима, како на локалном, тако и на регионалном нивоу. Тако ће се 
приступити квалитетном сагледавању проблема, што ће допринијети успје- 
шнијем решавања популационих проблема сјеверне Црне Горе.

70



ПОПУЛАЦИОНИ ПРОБЛЕМИ НА ПРОСТОРУ СЈЕВЕРНЕ ЦРНЕ ГОРЕ.

Ph D Jovo M edojević

POPULATION PROBLEMS IN NORTHERN M ONTENEGRO REGION 
AT THE END OF THE XX AND EARLY XXI CENTURY AND THEIR

SOLUTION ACCESS

Summary

There are a number o f  significant demographic transformation characteristics 
for the northern region o f Montenegro, which marked the last decade o f the XX 
century. This w ork includes the nine municipalities, for which we in everyday 
speech say to belong to the northern Crna Gora, however, geographically defined, 
which included the region that belongs to the area north and northeast, and east 
o f  Montenegro. The paper deals with population problems in the municipalities: 
Andrijevica, Berane, Bijelo Polje, Žabljak, Kolašin, Mojkovac, Plav, Pljevlja and 
Šavnik. The entire region covers the territory o f 6018 km2, the area which makes 
44% o f  the total territory o f Montenegro. In this area according to the census irom 
1991, live 190,369 people, what makes 31% o f the total population o f  Montene- 
gro. Population problems o f northem  M ontenegro are characterized by quantita- 
tive and qualitative changes through:

-  continuous reduction o f  total population
-  reducing number o f marriage
-  reduction in birth
-  increase number o f deaths
-  negative natural population growth
-  reducing number o f  students
-  structural changes in population age
-  continuous displacement
-  increasing participation o f one person households
-  reduction o f an agricultural population
-  reducing number o f employees
-  increasing number o f pensioners
-  continuous demographic fragmentation and population transfers from 

smaller villages into larger ones
-  reduction o f arable land area and garden
-  reduction o f production o f grain and total yield
-  reducing number o f livestock, poultry and beehives
-  reduction purchase agricultural products from individual producers
-  in tourism-reducing the number o f  visitors, number o f  nights and foreign 

visitors.
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What is most important for taking measures o f population policy is that the 
measures have to be implemented by the state. In this way, there are two different 
basic types o f population policy, applied in order to focus desired movement o f 
population problems. In the first phase, the goal would be to withhold further 
emigration from the region. The research confirmed that most o f the migration 
direction o f movement directed towards Podgorica, M ontenegro’s capital. 
Economic factor also has a dominant role in the initiation o f the population in 
this region. There must be plans in all areas. If  you are planning, then you will 
control the desired area. It is necessary to give more attention to regional equalize 
the level o f  development and so to have a free circulation o f  capital, goods and 
labour. The rapid development o f northem  M ontenegro became not only political, 
but also economic interest. One thing is for sure: clear population measures are 
very complex and there is no clear population роНсу. This poses the question: is 
it possible to perform a unique population policy in the wider area o f northem 
M ontenegro, or to solve the situation by municipality that are specific, in this case 
and population policy measures would be specific. In this conclusion, we stated 
also the fact that every municipality is a special complex o f natural and social 
conditions. There must be a plan for solving global problems o f population in the 
northem  M ontenegro, and to some local or regional peculiarities, it is necessary 
to chose different access for solving problems in a settlement.

Man and society as a whole in all conditions showed that population problems 
can be handled in апу direction. The other is our hope, that through all structures 
o f society, more attention will be paid to population problems o f the population o f 
northem  Montenegro. For that are responsible govemment o f  M ontenegro with 
its ministries, institutes, non-govemmental organizations. Important role have 
media which through various educational and informative programs contribute to 
familiarization with the real population problems on the local and regional level. 
An access to a quality view o f the matter vvill contribute to successful solving 
problems o f  northem  M ontenegro population.
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