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Извод: У раду је анализирана функционална компонентa процеса 
урбанизације на територији општине Лозница, праћена индикаторима о 
структурама делатности становништва и структурама извора прихода 
домаћинстава. Подаци се односе на период од 1971. до 1991. године, с обзиром на 
то да су се промене, интензивираним процесом индустријализације, управо у том 
периоду јаче испољиле. 

Кључне речи: урбанизација, деаграризација, општина, сектор делатности, 
извор прихода.  

Abstract: This paper represent a brief account of a functional component of the 
urbanization on the territory of Loznica, small municipality in the Western Serbia. The 
key area of analysis is structure of population activities and sources of income. 
Quantitative indicators are referring to period between years 1971 and 1991, considering 
that they, by intensifying process of industrialization in that period, were more 
manifested. 

Key words: urbanization, deagrarization, municipality, sector of activities, 
source of income. 

 
 

УВОД 
 

Урбанизација је динамичан насеобинско-географски и дру-
штвено-економски процес, чијe jе деловање витални чинилац тран-
сформације географске средине. Он је, у свом изворном и почетном 
значењу, везан за градове и њихова окружења. Међутим, како се зна-
чај градова у геопростору временом повећавао, ширењем њиховог 
конвергентног и дивергентног утицаја, тако се и значење појма урба-
низације непрестано проширивало, а сам процес пролазио кроз чети-
ри основне развојне фазе: концентрацију, субурбанизацију, дезурба-
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низацију и реурбанизацију. Наведене фазе су се сукцесивно смењи-
вале у зависности од степена друштвено-економског развоја датог 
геопростора.  

Досељавање становништва из руралних подручја у градове 
ради запошљавања у делатностима секундарног и терцијарног секто-
ра (највише у индустрији, која постаје основна градотворна функци-
ја) и задовољавања социјално-економских и научно-културних по-
треба, најпре је условило повећање броја градског становништва и 
преображај демографских структура (биолошке, социо-економске, 
образовне). Даља концентрација економских и социјалних активно-
сти у граду и насељима у њиховом непосредном окружењу (условље-
на и омогућена приливом становништва), довела је до њиховог тери-
торијалног ширења и просторне интеграције, повећала њихову атрак-
тивност, што је интензивирало просторну и социо-економску покре-
тљивост становништва, развој комуникационих система, промене 
функционалних структура и јачање веза у комплексу град - околина.  

Временом, делатности секундарног сектора (првенствено ин-
дустрија) у градовима, главни покретачи убрзане урбанизације, усту-
пају свој значај и улогу делатностима терцијарног и квартарног сек-
тора. Њиховим развојем долази до ширења градског начина живота и 
трансформације насеља у гравитационим подручјима градова, која 
све више попримају карактеристике урбаности. Овакав утицај градо-
ва доводи до квалитативног преображаја геопростора, односно до 
смањења просторно-функционалних и социјално-економских разли-
ка између урбаних и руралних подручја. 

Три основне компоненте процеса урбанизације, које се јавља-
ју као резултат деловања сплета физичко-географских, друштвено-
географских и историјско-политичких чинилаца су: 
           - демографска компонента, (или урбанизација људи) предста-

вља свеукупни демографски развој: природно и механичко 
кретање популације и промене демографских структура; 

           - физиономска компонента (или урбанизација простора) обу-
хвата промене у територијалном развоју града, топографском 
положају, положају и просторној орјентацији улица у граду, 
распореду тргова, јавних површина, типовима зграда, положа-
ју кућа у односу на улицу, као и трансмисију урбано-морфо-
лошких елемената у руралну околину; 
- функционална компонента урбанизације (или урбанизација 

људских активности) одређена је свеукупним функционал-
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ним капацитетом града и његовим утицајем на трансфор-
мацију околног географског простора и анализирана у 
овом раду на територији општине Лозница.  

 
 
ОПШТЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ОПШТИНЕ ЛОЗНИЦА 

 
Општина Лозница налази се у подрињској Србији и једна је 

од 8 општина Мачванског округа (Шабац-797 km2, Лозница-612 km2 , 
Богатић-384 km2, Владимирци-328 km2, Коцељева-257 km2, Крупањ-
342 km2, Љубовија-358 km2, Мали Зворник-184 km2) захватајући 19% 
његове територије. Граничи се са општинама: Шабац на северу и се-
вероистоку, Крупањ на истоку и југоистоку и Мали Зворник на југу, 
а на западу и северозападу се граничи са Републиком Српском. Вео-
ма је значајан њен природно-географски положај уз доње Подриње, 
на дужини од тридесетак километара. Дрина је велики водоток са из-
ванредним енергетским потенцијалом и могућностима водоснабдева-
ња. Позиција општине између Цера и Иверка на северу и североисто-
ку, Влашића на истоку, Гучева, Костајника и огранака Борање на ју-
гу и отвореност према Дрини на западу и северозападу дају јој из-
глед огромног амфитеатра.  

Када говоримо о политичко-географском положају општине Ло-
зница, пре  
свега треба нагласити положај уз Дрину и близу Саве, које су биле 
границе држава, царстава и цивилизација. Због тога су се на овом 
подручју, у даљој и скоријој прошлости дешавали веома крупни до-
гађаји од националног, европског и светског значаја, што је наравно 
утицало на његов развој и еволуцију.  

Дрина је имала кључни утицај и на саобраћајно-географски поло-
жај. Ова река је природна окосница спајања, али и раздвајања под-
ручја која се на њу наслањају: Поцерине, Мачве, Семберије и Бира-
ча. Политички догађаји, администрирање, али и ширина тока Дрине, 
често мењање њеног корита и обала при високим водостајима, учи-
нили су да је она представљала тешко савладиву препреку за повези-
вање овог ширег, природно хомогеног подручја. С обзиром на то, да 
преко територије општине Лозница не прелазе најважнији међуна-
родни, тзв. Е-путеви, најважнији магистрални путеви су: 

- пут правца север-југ, који повезује Војводину са источном Бо-
сном, Херцеговином и средњим и јужним Јадраном, односно 
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Лозницу са Шапцем на северо-истоку и са Малим Зворником 
на југо-западу. 

- перипанонски пут правца исток-запад, који се протеже од Ла-
пова (долина Велике Мораве) до Бања Луке и даље на запад, 
повезује Лозницу са Ваљевом. 

Распадом СФРЈ, територија општине Лозница, нашла се на пери-
ферији новонастале државе и изван најважних саобраћајних токова. 
Смиривањем укупних политичких прилика на Балкану овакво стање 
могло би бити промењено, с обзиром на то да су дуж Дрине могући 
комуникацијски продори све до црногорског  и дубровачког примор-
ја и долина Неретве. Дрина би постала значајна копча панонских и 
прекодринских простора, па и Далмације. 
  Најзначајнији потенцијали на подручју општине су: обрадиво 
земљиште (у структури пољопривредних површина доминирају ора-
нице и баште, али су значајне и површине под ливадама, пашњацима 
и воћњацима); велике површине под шумама, економски врло значај-
ним за експлоатацију; богате резерве површинских и подземних во-
да; лежишта руда метала (антимона, калаја, живе, олова цинка, ура-
на, тантала) и неметала (доломит, каолин, гранит, ватростална глина, 
песак, барит, фелдспат); туристички потенцијал Бање Ковиљаче (то-
пла вода сумпоровитих извора) и Доње Бадање (сумпоровити и гво-
жђевити извори) али и могућности развоја, поред бањског и других 
врста туризама (риболовни, рекреативни, културно-манифестациони, 
сеоски, излетнички); потенцијал општинског центра Лознице за пре-
растање у значајан пол развоја подрињског региона. Међутим, они 
нису довољно активирани и коришћени. Привредном структуром оп-
штине, доминира индустрија целулозе, која је је била једнострано ор-
јентисана на увоз дрвне грађе, највише из Босне и Херцеговине. Рас-
падом СФРЈ и ратовима који су уследили почетком деведесетих, 
Дрина је постала строго контролисана граница. Сировине из БИХ, 
али и тржиште осталих Република бивше СФРЈ, у које је ¨Вискоза¨ 
извозила знатан део својих производа, постали су неприступачни. 
Укупна политичка и економска ситуација у новонасталој СРЈ, нису 
пружиле шансу да се привреда диверзификује и тако постане флек-
сибилнија и прилагодљивија могућим кризама. У том тешком перио-
ду, било је најважније обезбедити макар минималне егзистенцијалне 
потребе становништва. Тај тежак задатак решавала је пољопривред-
на производња, иако је и сама имала велике и сложене проблеме. На 
првом месту, то су процеси депопулације и сенилизације, који су се 
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од 1971. године одвијали на пољопривредним газдинствима, затим 
уситњеност поседа, мала продуктивност рада и неусклађене цене по-
љопривредних и индустријских производа, на штету пољопривреде. 

Општина обухвата територију 54 насеља, у којима је у 1991. 
години живело 86 875 становника. Два насеља имају карактер град-
ских, и то: општински центар Лозница и Бања Ковиљача. У њима је 
1991. године живело 24 361 становника, односно 28% становништва 
општине. Оба имају периферан положај у односу на територију оп-
штине, јер се налазе на њеној западној граници, на десној обали Дри-
не. Подаци за 1971. пописну годину односе се на 53 насеља, јер је 
Горња Ковиљача 1981. године издвојена из подручја катастарске оп-
штине Бање Ковиљаче као посебна територијална јединица. 

Ако претпоставимо да градска насеља, имају највећи функци-
онални капацитет и утицај на трансформацију просторно-функцио-
налних односа и веза на територији своје општине, онда нам прео-
стаје да у раду одредимо какав и колики је тај утицај.  

 
 

ПРОМЕНЕ У СТРУКТУРИ ДЕЛАТНОСТИ СТАНОВНИШТВА 
 

Трансфер активног аграрног становништва у неаграрне делат-
ности и читав низ промена које су њиме условљене, пре свега у со-
цио-економској структури становништва и аграрно-географском пеј-
зажу, је основни смисао процеса деаграризације, који је комплемен-
таран процесу урбанизације. Најчешће дефинисање деаграризације 
као процеса напуштања пољопривреде од стране пољопривредног 
становништва коме је до тада то била једина активност и извор при-
хода, није у потпуности адекватно.  

Наиме, мењањем професионалних обележја пољопривредног 
становништва долази до промена и у другим релевантним географ-
ским обележјима сеоских насеља: демографским (смањење броја ста-
новника, промене у старосно-полној структури), физиономским 
(промена функција објеката пољопривредне економије, неискори-
шћени стамбени објекти), функционалним (слаби пољопривредна 
функција, насеља добијају нове спољне функције). 

 Подаци о структури делатности становништва, користе се као 
поуздани индикатори за детерминацију просторно-функционалних 
односа и веза, с обзиром на то да њихова промена указује на тран-
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сформацију и улогу појединих насеља у функционалној организацији 
простора. 

Полази се од хипотезе да структура делатности становништва 
које обавља занимање, директно зависи од функционалног капаците-
та и разноврсности функција центара у којима је оно запослено, од-
носно да степен деаграризованости насеља становања, зависи од бро-
ја и квалитета радних места у центрима рада. 

На основу параметара о односу појединих делатности и њихо-
вих сектора у контингенту активног становништва које обавља зани-
мање, вршене су бројне класификације насеља међу којима домини-
рају функционалне типологије. Концепције из којих произилазе 
функционалне класификације и типологије насеља су инструменти 
за одређивање нивоа функционално-територијалне хомогености њи-
хове насеобинске структуре. 

Модел по коме се прате промене функционалних односа и ве-
за, заснован је на променама учешћа појединих сектора делатности у 
контингенту активног становништва које обавља занимање. По овом 
моделу идентификовано је девет типова насеља. Да би насеља припа-
ла одређеном функционалном типу, морају задовољити одређене 
услове изражене односом учешћа појединих сектора делатности у 
контингенту становништва које обавља занимање (Д. Тошић, 1999). 

 

Табела1. Услови за припадност насеља одређеном функционалном типу 
Table 1. Criterias for functional types of settlements 

Функционални тип насеља Услов 
Аграрна I ≥ 60 % 
Аграрно-индустријска I > II > III 
Аграрно-услужна I > III > II 
Индустријска II ≥ 60 % 
Индустријско-аграрна II > I > III 
Индустријско-услужна II > III > I 
Услужна III ≥ 60 % 
Услужно-аграрна III > I > II 
Услужно- индустријска III > II > I 

I, II и III су симболи за секторе делатности, и то: 
I - примарни сектор делатности чине: пољопривреда, водопривреда и шумарство 
II - секундарни сектор делатности чине: индустрија, грађевинарство и производно 
занатство. 
III - терцијарни сектор делатности чине: саобраћај, трговина, угоститељство, услу-
жно занатство, финансије, образовање и слично 
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Из наведених услова произашле су граничне вредности изра-
жене минималним и максималним учешћем појединих сектора де-
латности за сваки функционални тип насеља. 
 
Табела 2. Граничне вредности сектора делатности за сваки функционални тип 
насеља 
Table 2. Limited percantages of emloyed workers in each sector of activities for 
determining functional types of settlements  
 

 
Маx. и мин. вредности у % запослених 

по секторима делатности 

I II III 

 
 
 

Функционална 
типологија насеља 

 маx мин маx мин маx мин 
Аграрна 100 60 40 0 40 0 
Аграрно-индустријска 60 33.3 50 20 33.3 0 
Аграрно-услужна 60 33.3 33.3 0 50 20 
Индустријска 40 0 100 60 40 0 
Индустријско-аграрна 50 20 60 33.3 33.3 0 
Индустријско-услужна 33.3 0 60 33.3 50 20 
Услужна 40 0 40 0 100 60 
Услужно-аграрна 50 20 33.3 0  60 33.3 
Услужно- индустријска 33.3 0 50 20 60 33.3 

 
Поредећи однос појединих сектора делатности у активном 

становништву општине у периоду од 1971. до 1991. године, уочава се 
континуирано смањење учешћа делатности примарног сектора, са 
48,26 на 36,27%, интензиван раст учешћа секундарног сектора са 
24,5 на 33,49% и нешто спорији терцијарног сектора са 27,22 на 
30,24%.  

Структура активног становништва из 1991. године показује 
највеће учешће становништва општине у примарном сектору делат-
ности, док секундарни има веће учешће од терцијарног. Тако је оп-
штина у целини прешла из аграрно-услужног у 1971. године у аграр-
но-индустријски у 1991. години, са тенденцијом преласка у инду-
стријско-услужни функционални тип. Захваљујући интензивнијем 
развоју индустрије, удео запослених у секундарном повећавао се на 
рачун смањења броја запослених у примарном сектору. Дакле, као 
резултат нешто интензивнијих процеса индустријализације, деагра-
ризације и урбанизације у овој општини, по попису из 1991. године 
она је имала приближно једнак проценат запослених по секторима. 

На територији општине у посматраном периоду, евидентно је 
присуство процеса функционалне диверзификације насеља, чији је 
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карактер и токове одредио интензитет деаграризације, изражен сма-
њењем броја аграрних насеља са 37 на 21 и аграрно-услужних са 6 на 
1. Смањује се и број индустријско-аграрних са 2 на 1 и услужно-ин-
дустријских са 4 на 2, на рачун повећања броја оних која припадају 
осталим функционалним типовима, и то: аграрно-индустријских са 1 
на 20, индустријско-услужних са 3 на 9. Села у 1971. години најче-
шће припадају функционалном типу аграрних и аграрно-услужних 
насеља. У 1991. години, она прелазе у аграрно-индустријски функци-
онални тип. 
 
Табела 3. Учешће запослених у активном становништву по секторима делатно-
сти општине Лозница од 1971-1991. године 
Table 3. The percantage of emloyed workers among total active population – by sectors 
of activities 
 

 
1971. година 

 
1991 .година 

 
 
 
СЕКТОР 
 

Број 
запосле-
них 

Учешће запослених 
у активном 
становништву (%) 

Број 
запослених 

Учешће запосле-
них у активном 
становништву (%) 

I 16460 48,26 14128 36,27 
II 8363 24,50 13045 33,49 
III 9286 27,22 11781 30,24 

 
Приградска насеља, индустријско-услужног или услужно-ин-

дустријског углавном не прелазе у други функционални тип. (Насе-
ља Воћњак и Руњани су из аграрно-услужних прешли у индустриј-
ско-услужни, односно аграрно-индустријски, а Трбушница је из ин-
дустријско-аграрног прешла у индустријско-услужни тип.) Лозница, 
административни и индустријски центар са најразвијенијом мрежом 
јавних служби у општини и Бања Ковиљача, туристичко насеље са 
индустријом (!), припадају услужно-индустријском типу насеља. 
Промене у структури делатности становништва по насељима општи-
не Лозница за период од 1971-1991. године, приказани су у табели 
број 4. На основу тих података, коришћењем наведеног модела, до-
шло се до промена у функционалној припадности насеља, које су 
приказане у табели број 5. Процес поларизације и стварање јаза на 
релацији село - град, односно почетак процеса екстензивне и стихиј-
ске урбанизације, овешће до неконтролисаног раста градских насеља 
и пражњења гравитирајућег руралног залеђа.  
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Наиме, велики број запослених у пољопривреди садржао је 
свакако и вишак радне снаге, који је са отварањем првог индустриј-
ских погона "Вискозе" педесетих година прошлог века, похрлио у 
Лозницу и околна насеља, ослобађајући тако село латентне незапо-
слености, што је првих година имало позитивне ефекте. Међутим, 
интензивирање овог процеса довело је до напуштања пољопривреде 
и од стране оног дела становништва чији је одлазак значио недоста-
так радне снаге, немогућност обраде земљишта и деградације рурал-
ног подручја. 

 
Табела 5. Промене у функционалним типовима насеља општине Лозница у периоду 
од 1971-1991. године 
Table 5. Changes in settlement’s functional types in municipality Loznica between 1971-
1991. 
 

1971. 1991. Насеље Функционални тип насеља Функционални тип насеља 
БАЊА КОВИЉАЧА Г Услужно-индустријска Услужно-индустријска 
БАШЧЕЛУЦИ Услужно-индустријска Индустријско-услужна 
БРАДИЋ Аграрна Аграрна 
БРЕЗЈАК Аграрна Аграрно-индустријска 
БРЊАЦ Аграрна Аграрна 
ВЕЛИКО СЕЛО Аграрна Аграрна 
ВОЋЊАК Аграрно-услужна Индустријско-услужна 
ГОРЊА БАДАЊА Аграрна Аграрна 
ГОРЊА БОРИНА Аграрна Аграрно-индустријска 
ГОРЊА КОВИЉАЧА  Индустријско-услужна 
ГОРЊА СИПУЉА Аграрна Аграрна 
ГОРЊЕ НЕДЕЉИЦЕ Аграрна Аграрно-индустријска 
ГОРЊИ ДОБРИЋ Аграрна Аграрно-индустријска 
ГРНЧАРА Аграрна Аграрно-индустријска 
ДОЊА БАДАЊА Аграрна Аграрна 
ДОЊА СИПУЉА Аграрна Аграрна 
ДОЊЕ НЕДЕЉИЦЕ Аграрна Аграрно-услужна 
ДОЊИ ДОБРИЋ Аграрна Аграрно-индустријска 
ДРАГИНАЦ Аграрно-услужна Индустријско-услужна 
ЗАЈАЧА Индустријско-аграрна Индустријско-аграрна 
ЈАДАРСКА ЛЕШНИЦА Аграрна Аграрно-индустријска 
ЈАРЕБИЦЕ Аграрна Аграрна 
ЈОШЕВА Аграрна Аграрна 
ЈУГОВИЋИ Аграрна Аграрна 
КАМЕНИЦА Аграрна Аграрна 
КЛУПЦИ Услужно-индустријска Индустријско-услужна 
КОРЕНИТА Аграрна Аграрно-индустријска 
КРАЈИШНИЦИ Индустријско-услужна Индустријско-услужна 
ЛЕШНИЦА Аграрно-услужна Аграрно-индустријска 
ЛИПНИЧКИ ШОР Аграрно-услужна Аграрно-индустријска 
ЛОЗНИЦА Г Услужно-индустријска Услужно-индустријска 
ЛОЗНИЧКО ПОЉЕ Индустријско-услужна Индустријско-услужна 
МИЛИНА Аграрна Аграрна 
НОВО СЕЛО Аграрна Аграрно-индустријска 
ПАСКОВАЦ Аграрно-индустријска Аграрно-индустријска 
ПЛОЧА Индустријско-услужна Индустријско-услужна 
ПОМИЈАЧА Аграрна Аграрна 
РИБАРИЦА Аграрна Аграрна 
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РУЊАНИ Аграрно-услужна Аграрно-индустријска 
СИМИНО БРДО Аграрна Аграрна 
СЛАТИНА Аграрна Аграрна 
СТРАЖА Аграрна Аграрно-индустријска 
СТУПНИЦА Аграрна Аграрна 
ТЕКЕРИШ Аграрна Аграрна 
ТРБОСИЉЕ Аграрна Аграрна 
ТРБУШНИЦА Индустријско-аграрна Индустријско-услужна 
ТРШИЋ Аграрна Аграрно-индустријска 
ФИЛИПОВИЋИ Аграрна Аграрна 
ЦИКОТЕ Аграрна Аграрно-индустријска 
ЧОКЕШИНА Аграрна Аграрна 
ШУРИЦЕ Аграрна Аграрно-индустријска 

 
Фактори који доприносе интензивирању процеса урбанизације, 

односно деаграризације најчешће се деле у две групе: 
1. репулзивни или "pull" фактори, подстичу напуштање пољо-

привреде. 
2. атрактивни или "push" фактори, који пољопривреднике при-

влаче у непољопривредне делатности. 
Њихов утицај је присутан и на територији општине Лозница. Са 

развојем функција рада општинског центра, приградских и мањег 
броја сеоских насеља, долази до активирања процеса миграције ка 
њима, а временом јача и дневна миграција радника. Преласком дела 
радног контингента у делатности секундарног и терцијарног сектора, 
почиње процес функционалне диверзификације села изражен смање-
њем учешћа чисто аграрних и повећањем учешћа аграрно-индустриј-
ских и индустријско-услужних у укупном броју насеља (табела 5). 

 
 
ПРОМЕНЕ У СТРУКТУРИ ИЗВОРА ПРИХОДА ДОМАЋИН-
СТАВА 
 

Потреба реалног сагледавања досадашњих токова развоја 
присутних у општини Лозница и предвиђање и усмеравање њихових 
будућих тенденција, захтева анализирање варијабли о структурним 
променама у изворима прихода домаћинстава и о променама струк-
туре делатности радноактивног становништва. 

Повећање броја запослених у непољопривредним делатности-
ма и смањење учешћа пољопривредног у укупном становништву, 
утицало је на промене у структури дохотка домаћинстава. С обзиром 
на то, да се ширење урбаних утицаја у рурално окружење, подстак-
нуто запошљавањем њихових становника у непољопривредним де-
латностима, одражава у структури извора прихода њихових дома-
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ћинстава, овај показатељ се користи при анализи утицаја деаграриза-
ције на комплексан социо-економски преображај насеља. Изражена 
концентрација радних места у градовима, омогућава остваривање 
прихода највећег броја запослених из сеоских насеља, што говори да 
су промене у структури извора прихода сеоског становништва, ди-
ректна последица његовог запошљавања у граду. 

Пошто се урбанизација, није одвијала истим интензитетом на 
целој територији општине, њено дејство на социо-економски прео-
бражај насеља је различит, што је довело до њихове издиференцира-
ности унутар општине. 

На основу промена структуре прихода, издвојене су следеће 
категорије домаћинстава: пољопривредна, мешовита и непољопри-
вредна и идентификоване промене кроз које пролазе сеоска насеља, 
преображавајући се од аграрно пренасељених и економски неразви-
јених, преко насеља различитог степена урбанизације. У структури 
прихода домаћинстава општине Лозница по попису из 1971. године, 
доминирају она са приходом од не пољопривреде (56% ), услед већег 
степена индустријализације, затим пољопривредна (29 %), па мешо-
вита домаћинства (15%). У следећих двадесет година, као последица 
повећања запослености у непољопривредним делатностима и пове-
ћања учешћа градског у укупном становништву, дошло је до значај-
них промена у структури извора прихода. Наиме, у том периоду удео 
пољопривредних се преполовио (15%) на рачун повећања не пољо-
поривредних (65%) и мешовитих (20%) домаћинстава. Удео мешови-
тих повећава се нешто спорије у односу на повећање процента непо-
љопривредних домаћинстава (табела број 6). Највећи проценат дома-
ћинстава са извором прихода од не пољопривреде имају градска и 
приградска насеља. У периоду од 1971. до 1991. године, он се углав-
ном повећавао, што указује на позитиван утицај Лознице на дру-
штвено-економски преображај, првенствено околног простора.  

Највећи удео мешовитих домаћинстава у 1971. години има 
следећи "појас " насеља, одн. насеља која окружују приградска, да би 
се 1991. године такво стање пренело на следећи "појас" насеља, што 
сведочи о неподударању процеса деаграризације и дерурализације. 
Прелазак из пољопривредних у непољопривредне делатности без 
пресељавања из села у град оставља могућност остваривања дела за-
раде и обрадом земље. Удео домаћинстава са извором прихода од по-
љопривреде бележи континуирани пад (осим у Горњој Сипуљи, Те-
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керишу и Трбосиљу), што је у складу са смером и брзином општег 
друштвено-економског преображаја територије.  

Позитиван утицај општинског центра у том смислу слаби ка 
источном делу општине, где је забележен највећи проценат пољо-
привредних домаћинстава При детерминисању карактера и интензи-
тета процеса деагаризације сеоских насеља, мора се узети у обзир чи-
њеница да већина сеоских домаћинстава поседује пољопривредно га-
здинство и да се њихови чланови, иако су запослени у другим делат-
ностима, баве пољопривредном производњом барем за задовољење 
сопствених потреба.  

 
Табела 6. Промене у структури извора прихода домаћинстава општине Лозница у периоду 
од 1971-1991. године 
Table 6. Changes in structure of household’s sources of income in Loznica municipality between 
1971-1991. 
 

1971. 1991. 
Насеље Укупно Пољоп 

(%) 
Непољ. 
(%) 

Мешов. 
 (%) 

Укупно Пољоп. 
(%) 

Непољ. 
(%) 

Мешов. 
 (%) 

БАЊА КОВИЉАЧА Г 1594 7,53 87,80 4,67 1816 3,14 86,95 7,82 
БАШЧЕЛУЦИ 156 10,90 71,79 17,31 286 5,94 76,22 17,13 
БРАДИЋ 249 71,49 9,64 18,88 270 35,56 21,85 42,22 
БРЕЗЈАК 51 68,63 21,57 9,80 65 20,00 44,62 32,31 
БРЊАЦ 182 75,82 9,89 14,29 209 35,89 23,92 38,76 
ВЕЛИКО СЕЛО 154 64,29 14,29 21,43 184 42,93 20,11 34,24 
ВОЋЊАК 201 20,90 55,72 23,38 319 10,03 68,65 20,06 
ГОРЊА БАДАЊА 228 72,81 8,33 18,86 219 62,56 7,76 26,94 
ГОРЊА БОРИНА 95 36,84 28,42 34,74 79 18,99 32,91 45,57 
ГОРЊА КОВИЉАЧА 153 0,00 0,00 0,00 187 3,74 72,73 17,65 
ГОРЊЕ НЕДЕЉИЦЕ 178 43,26 20,22 36,52 220 20,91 37,27 40,45 
ГОРЊИ ДОБРИЋ 223 65,47 12,56 21,97 228 26,32 40,79 31,58 
ГРНЧАРА 133 55,64 13,53 30,83 193 26,94 30,05 40,41 
ДОЊА БАДАЊА 193 71,50 8,81 19,69 197 45,69 19,80 31,98 
ДОЊЕ НЕДЕЉИЦЕ 171 61,99 8,19 29,82 201 27,86 30,35 39,30 
ДОЊИ ДОБРИЋ 437 40,96 19,45 39,59 440 25,45 27,27 43,64 
ДРАГИНАЦ 79 36,71 60,76 2,53 102 5,88 80,39 6,86 
ЗАЈАЧА 251 17,13 70,92 11,95 238 10,92 71,85 16,39 
ЈАДАРСКА ЛЕШНИЦА 487 55,65 20,94 23,41 650 22,62 40,77 34,46 
ЈАРЕБИЦЕ 361 76,18 4,99 18,84 397 34,51 21,66 41,81 
ЈОШЕВА 246 74,80 8,13 17,07 335 21,79 37,61 38,21 
ЈУГОВИЋИ 50 76,00 4,00 20,00 55 43,64 10,91 43,64 
КАМЕНИЦА 46 91,30 0,00 8,70 69 31,88 26,09 42,03 
КЛУПЦИ 1099 7,55 86,08 6,37 2011 2,39 86,62 9,45 
КОРЕНИТА 612 39,22 27,61 33,17 796 16,96 44,60 37,06 
КРАЈИШНИЦИ 319 5,33 89,66 5,02 318 2,20 92,45 3,77 
ЛЕШНИЦА 969 25,08 55,73 19,20 1458 11,80 63,85 22,29 
ЛИПНИЧКИ ШОР 445 33,26 32,36 34,38 645 12,40 45,74 40,16 
ЛОЗНИЦА Г 4412 1,45 96,99 1,56 5958 0,59 95,12 2,47 
ЛОЗНИЧКО ПОЉЕ 1320 13,18 77,65 9,17 2095 4,63 82,96 10,74 
МИЛИНА 93 78,49 4,30 17,20 90 28,89 17,78 52,22 
НОВО СЕЛО 327 65,44 23,85 10,70 427 30,21 36,07 31,85 
ПАСКОВАЦ 180 28,89 45,56 25,56 223 12,11 52,47 34,08 
ПЛОЧА 120 14,17 84,17 1,67 235 2,98 89,79 2,98 
ПОМИЈАЧА 90 85,56 3,33 11,11 78 82,05 21,79 16,67 
РУЊАНИ 451 28,82 40,58 30,60 690 16,23 52,46 29,86 
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СИМИНО БРДО 75 69,33 10,67 20,00 83 37,35 13,25 46,99 
СЛАТИНА 82 57,32 18,29 24,39 84 33,33 11,90 44,05 
СТРАЖА 222 44,59 36,49 18,92 265 17,36 38,49 42,64 
СТУПНИЦА 275 59,64 12,36 28,00 296 30,07 22,64 45,61 
ТЕКЕРИШ 192 61,98 21,88 16,15 158 67,72 12,03 18,35 
ТРБОСИЉЕ 135 72,59 6,67 20,74 117 77,78 3,42 17,95 
ТРБУШНИЦА 641 12,48 71,29 16,22 460 3,26 78,04 17,17 
ТРШИЋ 253 33,99 28,06 37,94 350 14,00 50,57 33,71 
ФИЛИПОВИЋИ 56 82,14 3,57 14,29 62 61,29 6,45 29,03 
ЦИКОТЕ 326 59,82 10,43 29,75 362 27,90 27,35 42,54 
ЧОКЕШИНА 306 65,69 20,26 14,05 307 41,37 23,13 35,50 
ШУРИЦЕ 71 47,89 16,90 35,21 79 20,25 34,18 44,30 
Извор: Попис становништва 1971. Књига 12, Попис становништва 1991. године 
Табела 009, СЗС, Београд. 

 
Процес трансформације пољопривредне производње у аграр-

но пренасељеним просторима, најчешће је реализован преласком по-
јединих чланова пољопривредних домаћинстава у непољопривредне 
делатности, чиме су она прелазила у категорију оних са мешовитим 
извором прихода. Временом су управо та домаћинства постајала но-
сиоци модернизације пољопривредне производње, применом савре-
мене механизације и агротехничких мера, јер су део доходка стече-
ног ван пољопривреде улагала у њен напредак.Решавање проблема 
аграрне пренасељености преласком дела радно активног 
становништва у непољопривредне делатности је често било праћено 
и његовим исељавањем, што се у почетку позитивно одражавало на 
смањење аграрне пренасељености, али је већ осамдесетих година 
дошло до претераног пражњења подручја и појаве све већег броја 
самачких и старачких домаћинстава. Чест је случај био да исељавање 
једног члана повуче целу породицу, што је додатно појачавало 
пресељавања на релацији село-град и доприносило већ алармантном 
интензитету руралног егзодуса. Недостатак радне снаге у селу и 
старење становништва, као последица претходно наведених процеса, 
утиче на смањење интензитета пољопривредне производње, као и на 
њено прилагођавање условима смањене могућност обраде већих 
површина земљишта. Дакле, недовољна диверзификација и 
развијеност функција сеоских насеља, довеле су до деградације 
руралних подручја и главна су баријера њиховог раста и развоја. 
 
ЗАКЉУЧАК 

 
Процес «урбанизације активности», на територији општине 

Лозница у периоду од 1971. до 1991. године, дешавао се у складу са 
променама у функционалном капацитету, пре свега њених градских 
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насеља (Лозница, Бања Ковиљача). Они су, уз садејство са њима 
функционално подређеним и комплементарним приградским насе-
љима (Лозничко Поље, Трбушница, Клупци, Крајишници, Башчелу-
ци, Воћњак, Плоча, Руњани и Горња Ковиљача, чији је значај далеко 
мање изражен, али ипак евидентан), били главни носиоци и регула-
тори функционалних промена. Наиме, неколико сеоских насеља са 
недовољно развијеним непољопривредним делатностима (Лешница, 
Зајача, Драгинац и Текериш) нису имали значајнији утицај на функ-
ционалну трансформацију околног простора.  

Периферан положај градских и њихова недовољна саобраћај-
на повезаност са удаљеним насељима на истоку општине, условили 
су да њен југо-западни део карактерише интензиван процес урбани-
зације активности, насупрот источном, који је још увек доминантно 
пољопривредан. Централни део представља прелаз између ових крај-
ности и чине га насеља која припадају аграрно-индустријском или 
аграрно-услужном функционалном типу и чија домаћинства имају 
мешовит извор прихода. Процес функционалног преображаја, првен-
ствено неразвијених и недовољно развијених подручја општине тре-
бало би подстицати, развојем мањих производних погона, објеката 
здравствене заштите, модернизацијом старих и развојем нових сао-
браћајница и остале инфраструктуре односно приближавањем услуга 
корисницима. Равномернији развој могућ је стварањем гушће мреже 
нуклеуса непољопривредних делатности, која могу да остваре про-
тив тежу поларизационим утицајима Лознице, утичу на развој нераз-
вијених подручја и омогуће рационалну просторну организацију 
привредних веза у мрежи насеља. 
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FUNKCIONAL COMPONENT OF THE URBANIZATON PROCES OF 
THE COMMUNE LOZNICA  

 
– Summary – 

 
The “urbanization of activities” process, on the commune’s territory, 

during the 1971-1991 period, was happening according to functional capacity’s 
changes of, preference to its town settlements (Loznica, Banja Koviljača). They 
were, by cooperation with theirs suburban settlements (Lozničko Polje, 
Trbušnica, Klupci, Krajišnici, Baščeluci, Voćnjak, Ploča, Runjani and Gornja 
Koviljača, whose significance was far less expressive, but still considerable), 
leading bearers and regulators of the functional changes. Namely, a few rural 
settlements with insufficiently developed nonagricultural activities (Lešnica, 
Zajača, Draginac and Tekeriš) didn’t have important influence on the functional 
transformation of the surrounding territory.  

As a result of the periphery position of the town settlements and their 
insufficient communication with distant settlements on the East of commune, its 
south-western part characterizes intensive urbanization of activities, opposite to 
its eastern, which is still dominantly agricultural. Central part represents 
transition zone between these two extremes and is constituted by agricultural-
industrial or agricultural-service settlements whose households are having mixed 
sources of income. Functional transformation process, preference to 
undeveloped and insufficiently developed territories, should be encouraged with 
development of small productive runs, objects of health care, modernization of 
old and development of new communications and other types of infrastructure, 
aimed to make services more accessible to the potential users. More balanced 
development is possible if more densely network of nucleuses with 
nonagricultural activities is created, together with accomplishment the counter-
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balance to polarizations influences of Loznica, to instance the development of 
undeveloped territories and to enable more rational spatial organization of 
economy bindings in the network of settlements.  


