ЗА ШЕСТ ДЕЦЕНИ ЈА КЊАЖЕВАЧКА ОПШТИНА ИЗГУБИЛА ПОЛОВИНУ СТАНОВНИШТВА

ПО ПОСЛЕДЊЕИ ПОПИСУ
КЊАЖЕВАЦ ИМА
18.404 ЖИТЕЉА
Републички завод за статистику Републике Србије објавио је коначне резултате пописа становништва 201 1 По
овом попису у општини Књажевац у односу на претходни
попис 2002. године број становника смањио се за 6.553
Сви до сада спроведени пописи указивали су

.

на то да се број становника
у овој општини констатно
смањивао од 1953. године,
а последњи из 201 1 . године
показао је да се број житеља за поседњих 60 година преполовио. На то су
утицали бројни фактори,
пре свега низак наталитет и

традиционо планирање једног детета у породици, али
и миграције становништва.
Негативан природни прираштај је карактеристичан за
читаву источну Србију, али
је данас у општини Књажевац најнижи 14 промила.
Поједина планинска села

-

потпуно су опустела. Становништво је мигрирало у

велике индустријске центре Ниш, Зајечар, Бор, Београд, а касније и Књажевац
у жељи да запошљавањем
у индустрији обезбеде себи

егзистетнцију остављајући

планинске њиве и пашњаке.
По попису из 1931. године општина Књажевац је
имала 62.637 становника, а
од тог броја у самом граду

живелоје5.115.људи.Попопису из 1948. године у читавој општини је било је 61 .560

становника, а град Књажевац је имао 4.842 становника, да би 1971 . године општина имала 52.012 становника од чега је у граду живело 1 1 .249. Укупан број становника се је и на даље
сваке године смањивао и
1981 . године попис је пока-

зао да у општини Књажевац
живи 48.789 становника, а

од тога у самом граду

16.665. По попису 2002. године у читавој општини је
38.044 становника, а од тог
бројауграду 19.941.

По последњем попису

2011. године у општини је
31 .491 становник, а од тога
уграду 18.404.
Резултати поспедњег

пописа становништва указују и на то да је у књажевачкој општини старосна
структура крајње неповољна. Индекс старења 2,17%,
што значи да на 1 00 младих
особа до 19 година долази
21 7 особа старијих од 60 година. Што се тиче села,

једно

је још 2002. године
изумрпо (Репушница) а Алдинац је имао 12 становника и то старости од преко
55 година, Божиновац26, Габровница 10, Дрвник 15, Па-

пратна13.
Суочена са негативним
природним прираштајем,
општина Књажевац је међу
првима 1999. године основала фондацију за по-

веЋање наталитета у општини. Као главни циљ постављено је то да се млади
људи мотивишу на проширење породице рађањем
троје и више деце. Средства за рад фондације обезбеђују се најпре из буџета

општине, а њен рад може по-

магати свако правно и фи-

зичколице.

У 2011. години за
рођење првог детета Фондација је одобравала 8.000
динара, за друго 9.000 и за
треће 1 0.000 динара

ДрагићЂорђевић

УРС: Децентрализација
је неминовност
добру шансу за развој, а последице су очигледне, поготово у
источнојСрбији.
Не могу се развијати

Портпарол УРС Марко Се-

лаковић изјавио је ових дана у
Књажевцу да ће се наставити
процес одумирања и демографског пражњења села ако
се не буду развијали сви региони Србије и не стварају нове
могућности за развој привреде
и пољопривреде.
Децентрализација је неминовност, јер сви треба да
преузму одговорност за свој
развој На држави је да свима
обезбеди једнаке шансе рекао је Селаковић након
састанка са члановима Општинског одбора УРС у КњажевЧУ
Селаковип је додао да се

-

само центри свако село и
свака варош треба да добије
прилику за свој развој, као
што је урађено развојем ту-

ристичког потенцијала Старе

-

.

-

кључна питања попут изградње регионалне инфраструктуре, или привлачења инвеститора, морају решавати уз подршку државе.
Према његовим речима, ситуација је веома тешка, јер
већина насељених места, због
лоше инфраструктуре, нема

планине. Управо је она пример да ствари у Србији могу
да изгледају сасвим другачије, када се уједине снаге и
енергије локалног и централног нивоа и када се снажно
ради на остварењу циља стварања перспективе да људи
остану да живе тамо где су
рођени изјавио је Селаковић.

-

