
Јован Д. СИМИЈАНОВИЋ*

Институт за српску културу – Приштина / Лепосавић

НЕКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ДЕМОГРАФСКОГ  
РАЗВОЈА КРАЉЕВА ПОСЛЕ ДРУГОГ  

СВЕТСКОГ РАТА**

Апстракт: Овај рад представља прилог проучавању демографских прилика 
у граду Краљеву. У фокусу је најдинамичнији период после Другог светског рата, 
од 1944. до 1955. године. У раду ће се користити следећи извори: архивска грађа 
Историјског архива у Краљеву, Архив Југославије, штампа, релевантна литера-
тура и објављени статистички подаци. Настојали смо да анализом демографских 
показатеља, као и истраживањем стамбених, здравствених и хигијенских услова, 
пружимо допринос сазнању о тадашњем друштвеном стандарду у СР Србији. Ис-
траживањем „студије случаја“ града Краљева дата је шира слика друштвених окол-
ности у Србији након Другог светског рата. 

Кључне речи: Краљево, Србија, демографски развој, становништво, мигра-
ције, природни прираштај, урбанизација, 1944–1955.

Настојање нове власти да убрза динамику демографских промена у 
циљу убрзане модернизације друштва представља једну од важнијих одли-
ка друштвених околности у републици Србији након Другог светског рата. 
Постизање убрзанe модернизације наметало је форсирање индустријализа-
ције, урбанизације и описмењавања. Тадашња државна и партијска стратегија 
је третирала ове процесе амбициозно и са тежиштем на квантитету. У пракси 
се настојало да се у што краћем року постигну широке основе индустрија-
лизације и омасови радништво, док се за потпуну рентабилност индустрије, 
функционалност пренасељених градова и друштвени стандард сматрало да 
ће временом спонтано бити досегнути. Карактеристика тог времена била је 
и та да је и локална власт најчешће била заокупљена амбициозним задацима у 
погледу развоја индустрије, док су у други план стављана многа битна питања 
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на локалном нивоу, попут питања комуналног уређења и слично (Добривоје-
вић 2008: 238). Анализа демографских показатеља може допринети детаљ-
нијој спознаји друштвено-политичких околности, јер они веродостојно го-
воре о успешности планова власти на пољу модернизације.

За успех планиране индустријализације било је потребно отварање но-
вих погона, и много више квалификованих радника. Међутим, индустрија је 
дуго након Другог светског рата патила од недостатка стручних и високо-
квалификованих радника. Предратни ниво индустријске производње је већ 
до краја 1946. године био досегнут (Митровић 1997: 23), али пут ка потпу-
ном испуњењу амбиција партијског и државног руководства је и даље био 
дуг. Одмах након Другог светског рата, спонтано, али и уз тежње државног 
и партијског врха долази до учесталијих миграција на релацији село-град. 
Овакво становиште и настојање власти било је узроковано, између осталог: 
политичко-идеолошким односом према сељачком питању и економско-со-
цијалним околностима, будући да је у највећим деловима тадашње државе 
владала пренасељеност у аграрним срединама. Као последица свеукупних 
околности и настојања, дошло је до тога да су током прве послератне деце-
није у Србији миграције на релацији село–град добијала на замаху. Исто-
времено, убрзана индустријализација је сигурним корацима водила деагра-
ризацији. Према неким проценама, само у периоду од 1953. до 1961. године, 
годишње је број пољопривредног становништва био мањи за 241.000 људи 
на нивоу Југославије. У истом периоду у градове је прелазило 83.000 до 
92.000 сеоског становништва, такође на нивоу тадашње државе (Ginić 1967: 
85). Ипак, овај прелазак пољопривредног становништва на непољопривред-
на занимања није увек нужно био праћен и пресељавањем на релацији село 
– град (Радушки 2009: 170). Карактеристика тадашњег времена је била и та 
што је из године у годину у руралним срединама било све више становника 
који су своју егзистенцију у потпуности обезбеђивали непољопривредним 
занимањима. Оваква појава је била најчешћа у непосредним околинама гра-
дова или мањих индустријских или рударских насеља. Доста чести су били 
и случајеви да се особе запослене у некој непољопривредној делатности 
упоредо баве и обрадом својих пољопривредних поседа, јер је запослење у 
индустријским предузећима у многим случајевима пружало материјалну си-
гурност, а допунска пољопривредна делатност драгоцену допуну. У прилог 
овоме говори чињеница да су 1950. године половина од укупног броја рудара 
у Србији били чланови пољопривредних домаћинстава која поседују земљу, 
а још четвртина је поседовала сопствене куће и на својим малим поседима 
се бавила повртарством и сточарством (Производне снаге НР Србије 1953: 
315; Halpern 2006: 99–100; Dobrivojević 2013: 21). Међутим, била је број-
на и појава да у сеоским домаћинствима, из којих је било запослених у ин-
дустрији пољопривредна, производња и даље буде основни извор прихода,  
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а да радничка плата буде само допуна. На учесталост мешовитог привређи-
вања је највише утицала чињеница да је када је економски стандард мешови-
тих домаћинстава био далеко виши од стандарда искључиво радничких или 
сељачких породица (Костић 1955: 12, Dobrivojević 2013: 20–22).

У новонасталим околностима убрзане динамике демографских проме-
на нова власт је била свесна неопходности институционалног регулисања и 
организације пре свега већих и индустријских насеља. Индустријализација 
је убрзано доводила до пораста становника у индустријским насељима, а ур-
банизација се у тадашњим околностинма наметала као економска нужност, 
чије је спровођење деловало позитивно на повећање привредне ефикас-
ности (Тимотијевић 2012: 260; Мирнић 1965: 73–74, 79–81). 

Нова власт је процесу урбанизације приступила амбициозно, али реа-
лизација је била спора и испод очекивања. Императив брзине спровођења 
урбанизације је уједно био и највећа слабост тог процеса. Генерална карак-
теристика градова средње величине у Србији је била таква да градска ко-
мунална инфраструктура, број станова и стамбени услови нису могли бити 
довољни да задовоље хумани ниво потреба новопридошлог становништва. 
Процес урбанизације је тада у највећој мери подразумевао миграције на ре-
лацији село–град. Инфраструктурни развој градских средина и њихово урба-
нистичко уређење је много спорије пратило миграције, због тога долази до 
својеврсног феномена, условно речено стапања руралног и урбаног у нешто 
ново – „рурбанизација“. Процес урбанизације се у годинама после Другог 
светског рата најдинамичније одвијао у главном граду, као и у два града који 
су били покрајински центри. У Београду тог доба се налазила читава полови-
на тадашњег градског становништва. Превелик прилив миграната у Београд 
успорио је урбани развој градова у ужој Србији. Градови средње величине 
у унутрашњости Србије, попут Краљева, иако у мањој мери, прошли су кроз 
сличне процесе и проблеме. Развој градова попут Краљева се заснивао ско-
ро искључиво на индустријализацији, док су комунална, саобраћајна, стам-
бена инфраструктура били у другом плану (Тимотијевић 2012: 267).

Када је у питању Краљево, логично се намеће закључак да је његов гео-
графски положај значајан узрок што је постао транзитна станица и конач-
но одредиште великом броју миграната, што је у крајњем случају пресуд-
но допринело развоју овог насеља током историје. Међутим, најзначајнији 
развој града, у модерном, урбаном смислу, десио се у периоду између два 
светска рата, а најважнију улогу тада је одиграла управо индустријализација, 
а не значај и обим саобраћаја. Премда након Другог светског рата од висо-
котехнолошке индустрије није остало готово ништа, метаморфоза од варо-
ши ка граду током двадесетих и тридесетих година XX века је овом насељу 
предодредила будући статус и значај. (Видети у Милановић 1973: 53–75; 
Виријевић 2003: 13, 17; Виријевић 2006: 40–60; Крејаковић 2013: 24).  



Јован Д. Симијановић250

Захваљујући развоју индустрије, број становника града се током двадесетих 
година двадесетог века буквално удвостручио. Позитиван природни при-
раштај није могао сâм довољно да обезбеди овако обиман раст. У највећој 
мери град је у том периоду нарастао управо због досељеника, који долазе из 
разних крајева због запошљења и могућности лакшег и перспективнијег жи-
вота. Према првом послератном попису из 1948. године, упркос стрељањи-
ма и нечувеном страдању, насеље је имало 4.178 становника више у односу 
на 1931. годину. Према неким статистичким подацима Краљево је 1935. го-
дине имало око 9.000 становника, а у литератури се помиње цифра од око 
13.000 становника у 1941. години (Милановић 1973: 9; Крејаковић 2013: 
25). У послератном периоду насеље је наставило путем убрзаног демограф-
ског пораста, упркос огромном броју жртава. Од краја рата до почетка XXI 
века, број становника увећан за 167%, а у односу на 1921. годину број ста-
новника се повећао 18 пута.

Број становника градског насеља Краљева по годинама пописа.1

Година пописа 1921. 1931. 1948. 1953. 1961. 1971. 1981. 1991. 2002.
Број становника 3570 7022 11200 15152 20490 27839 52485 57962 59424

Број становништва општине Краљево по годинама пописа.2

Година пописа 1948. 1953. 1961. 1971. 1981. 1991. 2002.
Број становника  
у општини 75657 82454 91579 106153 121622 125772 126364

Промена-пораст броја 
становника у општини / 6797 9125 14574 15469 4150 592 

Стопа раста броја  
становника у општини / 109 111,10 116,0 114,60 103,40 100,50 

Стопе раста броја  
становника у округу / 110,70 111,20 109,70 112,50 106,20 104,60 

Стопа раста становника  
у Србији / 106,30 108,40 107,90 107,30 101,20 100,90 

На стање демографских прилика у првим годинама после Другог светског 
рата немерљиво је утицало страдање великог броја становника. Због борби 
у околини и масовног стрељања таоца у октобру 1941. године од стране не-
мачких окупационих јединица настрадао је велики број становника. До данас 

1 Jugoslavija statistički godišnjak 1918–1988, Savezni zavod za statistiku, Beograd 1989, 
40; Становништво бр. 9, попис становништва, домаћинстава и станова у 2002. 
години. Упоредни преглед броја становника од 1948 до 2002. године, Савезни завод за 
статистику, Београд 2004, 110.

2 Становништво бр. 9, 110.
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је наука избројала 2.255 имена жртава овог стравичног злочина (Крејаковић 
2013: 247). Рат је у Краљево довео велики број избеглица из разних крајева 
тада окупиране Југославије. Постоје подаци да је само у Краљеву и два околна 
села: Адрани и Грдица, током 1941. и 1942. године, боравило 2.837 избеглица 
( Крејаковић 2003: 74–75; Крејаковић 2013: 31). У ближој околини Краљева, 
у Матарушкој Бањи у периоду од 1942. до 1947. године збринут је велики број 
избегле деце и ратне сирочади (Панић 1994: 315–316).

Краљево је ослобођено 29. новембра 1944. године. Убрзо потом је 
била организована нова народна власт.3 Краљево је 21. децембра 1945. го-
дине било издвојено из састава Среза Жичког. Поставши насеље градског 
типа, Краљево је стављено у исти степен као и Срез жички тада (Службени 
Гласник Народне Републике Србије, бр. 44/1945; Водич Историјског архива 
Краљево 1993: 69). Административни статус градског насеља биће задржан 
све до данашњих дана.4 У периоду од 6. јула 1949. до 27. децембра 1954. го-
дине Краљево је носило име у Ранковићево. (Службени Гласник Народне Ре-
публике Србије, бр. 31/1949; Службени Гласник Народне Републике Србије, бр. 
1/1955; Петровић 1989: 11–27).

МИГРАЦИЈЕ

Пораст броја становника Краљева у послератном периоду је био усло-
вљен најпре миграцијама. Позитиван миграциони салдо – већи број досе-
љених од броја одсељених уз позитивну стопу наталитета је најзначајнији 
фактор демографског и економског развоја средине, он најчешће индикује 
пожељност баш те средине међу мигрантима који су одлучили да се у њој 
настане. Један од градова са највећим миграционим салдом у то време био је 

3 Народноослободилачки одбор града Краљева је био конституисан 10. децембра исте 
године, а Срески народноослоболилачки одбор формиран је нешто раније истог ме-
сеца – Историјски архив Краљево, фонд Скупштине општине Краљево, кутија број 
211, књига 1 (у даљем тексту: ИАК, СОК, К, 211, књ. 1) записник Градског Народ-
ноослободилачког Одбора, (у даљем тексту: записник ГНОО) 10. XII.1944; (Суша 
1966: 437). 

4 Током спровођења свих пописа од 1948. до 2002. године, у Србији су коришћена два 
критеријума за одређивање типа насеља: административни и комбиновани. По адми-
нистративном критеријуму насеља се третирају према свом законском администра-
тивном статусу. Овај метод је коришћен у пописима из 1948, 1981, 1991. и 2002. годи-
не. У пописима из 1953, 1961. и 1971. године примењиван је комбиновани демограф-
ско статистички критеријум, којим се дефинише тип насеља на основу пропорционал-
ног удела пољппривредног становништва. Оба критеријума су подразумевала да ми-
нималан број житеља мора бити 2.000 да би се насеље сматрало урбаним. Уваживши 
оба критеријума и неопходан минимум броја становника, Краљево је током свих попи-
са након Другог светског рата било окарактерисано као градско насеље (Стевановић 
2004: 109–126; Ginić 1963: 428, 432; Kostić 1966: 129–141; Dobrivojević 2013: 19).
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Краљево (Павловић 1986: 139). Развој индустрије и пратећих делатности 
у послератном Краљеву омогућио је прихватање све расположиве радне 
снаге. Као последица потраживања радне снаге обновљене и новонаста-
ле индустрије Краљево су економске миграције у периоду између 1948 и 
1953. године годишње увећавале просечно за 800 становника (Милановић 
1973: 92). Просечна годишња стопа пораста укупне запослености у при-
вреди је тада износила 6,1%, а 8,1%. у непривредним делатностима (Радо-
сављевић 1966: 485). 

У послератним годинама је број запослених у државном сектору убр-
зано растао. Управе државних предузећа су често деловале тако да је до-
лазило до прекомерног и неоправданог запошљавања, поготово у админи-
страцији. У многим предузећима широм тадашње земље административни 
радници су постали бројнији него што је то било условљено плановима ин-
дустријализације (Petranović 1988: 312). Пописни подаци из 1948. године 
показују да су најбројнија категорија запослених у Краљеву изненађујуће 
били чиновници и запослени на административним пословима, чак 4.433 
радника, односно 39,60%, док је број радника запослених у индустрији из-
носио 3.304, односно 29,60%. Упркос томе што је град имао индустријско 
наслеђе, обновљене и новоизграђене погоне, ипак је било мање запослених 
у индустрији него у чиновничким службама. На овакву статистичку слику 
свакако је утицала и чињеница да је значајан број запослених у индустрији 
заправо пребивао у приградским и околним сеоским насељима, а у граду 
је био присутан само за време радне смене.5 Према извештају о посло-
вању Фабрике Вагона за 1947. годину у овој фабрици је тада било чак 50% 
запослених који су пребивали ван града у ком је било седиште фабрике.6 
Оваква, појава је тада била карактеристична за готово целу земљу. Према 
службеним анкетним подацима 1957. године дневни радни мигранти су 
сачињавали чак 39,28% запослених у индустрији, док статистички пока-
затељи говоре да су 1963. године дневни мигранти чинили укупно 33,99% 
свих запослених у граду. По бројности дневних миграната у 1963. години 
(4.391) Краљево се налазило на четвртом месту у Србији, одмах после Бе-
ограда (28.300), Ниша (12.000) и Новог Сада (9.750) (Билтен 44, 1966: 
11–13; Милановић 1973: 118). Највећи број дневних миграната је долазио 
из непосредних приградских насеља, главна карактеристика тих приград-
ских насеља је била та што већина њиховог становништва није била ауто-
хтона, односно, већина становника није била рођена у месту становања. 

5 ИАК, СОК, К. 379, Идејна скица генералног урбанистичког плана града Краљева из 
1954. године, 25.

6 Архив Југославије, фонд бр.16. Министарство тешке индустрије, Ревизио-
но одељење, фасцикла 32, Извештај о пословању у 1947. години Фабрике вагона 
Краљево, 8. (У даљем тексту: АЈ, 16-32-37-38.)
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И само градско језгро је 1948. године имало свега 23,83% аутохтоног ста-
новништва. Према подацима из 1961. године, најмање аутохтоног стано-
вништва је било у насељима: Кованлук 31,62%, Рибница 31,62%, Грдица 
34,21%, Ковачи 38,68%, Чибуковац 48,12%, Конарево 46,33%, Матаруш-
ка Бања 39,77% (Милановић 1973: 87). Категорија становника „радника-
сељака“, дневних миграната, била је честа и у осталим социјалистичким 
земљама, а поготово у оним које су претходно биле аграрне и индустријски 
мање развијене (Muzli 1988: 358–359). Оваква појава је неретко била иден-
тификована као највећи узрок смањења продуктивности, управе предузећа 
су неиспуњење планираних норми понекад правдале умором радника који 
доносе од куће. Здравствено особље у Краљеву се често сусретало са слу-
чајевима да су запослени у индустрији, који су се налазе на боловању корис-
тили то време да би обављали радове на својим имањима, што је често уз-
роковало и додатно, погоршање здравственог стања и још дуже одсуство са 
радних места, што је даље често значајно утицало на пад продуктивности. 
Управе фабрика, Раднички савети, а и лекари, скретали су пажњу на овакве 
појаве и непрестано тражили одрживо решење које би довело до сузбијања 
оваквих случајева. (Магнохром, 28. 02. 1963: бр. 25. 6). Забрана држања сто-
ке у ужем градском језгру у пролеће 1950. године био је значајан формални 
искорак ка дерурализацији Краљева.7 Ова одлука је потврђена и проши-
рена на шири центар града Одлуком НО Краљева од 13. децембра 1955. 
(Службене Новине Народног Одбора Општине Краљево, 9. март 1956: бр. 2, 
2). Ипак, ова појава се још дуго потом задржала у приградским насељима, 
а надлежни су и након забране „гледали кроз прсте“ када је било у питању 
држање ситне живине, чак и у најужој градској зони.

ПОРЕКЛО МИГРАНАТА

Посматрајући период од Другог светског рата до данашњих дана највише 
досељеног становништва је из другог места исте општине 41,69%, што по себи 
довољно говори о процесу деаграризације на ширем подручју града. Други по 
бројности су досељени из других места Централне Србије 33.75% (најчешће 
из околних општина, а врло бројна је и струја досељена из Рашке области). 
Досељено становништво Косова и Метохије представља трећу по бројности 
категорију досељеника на територију града Краљева са 10,38% у укупном 
броју досељеника. Седамдесетих година се дешава врхунац косовскомето-
хијских миграција. Трећина од свог досељеног становништва са Косова и Ме-
тохије досељена је у периоду 1971–1981, када њихов удео у броју миграната 
досегао 17,24% (Становништво бр. 20, 2005: 350; Симијановић 2011: 125).

7 ИАК, СОК, К. 211, књ. 2, Записник са скупштине пленума ГНО-а од 30. 3. 1950.
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Значајна карактеристика која одваја косовскометохијску миграциону 
струју је мотивација миграната. Резултати неких званичних истраживања – 
анкета говоре да је свега 15–25% српских и црногорских миграната за раз-
логе својих одсељавања у ужу Србију наводило факторе економске природе. 
Миграциони салдо на Косову и Метохији за период између 1971–1981. за 
Албанце је износио – 1459, док је за Србе био – 39037 (Благојевић 1991: 
424–425). Када се ови показатељи упореде са бројем становника по на-
ционалности према тадашњим пописима, јасно је да се не ради о потпуно 
природном, друштвеном процесу, изазваним тзв. „неполитичким узроцима“ 
(Богдановић 1986: 201–203). Илустрације ради напоменућемо и следеће: 
На територији уже Србије, у периоду до 2002. године, са простора Косо-
ва и Метохије досељено је укупно 113.766 особа (у овај број нису убрајана 
лица која имају статус привремено расељених од 1998. године). Удео миг-
раната српске националности је 95344 особе, односно 83,07%. Од осталих 
националности најбројнији су Роми 3835 (3,37%), затим Црногорци 3562 
(3,13%), Албанци 3064 (2,69%), Горанци 2012 (1,76%) (Становништво бр. 
20, 2005: 28). 

Од 1999. године новопридошли мигранти имају и званични статус „ин-
терно расељених лица“ тако да она нису убрајана у становништво града. 
Скоро две деценије од пресељења, већина расељених лица се интегрисало у 
овај град, што је узроковало повећање броја становника упркос негативном 
природном прираштају. У овом погледу, демографском расту допринело 
је и избегличко становништво са простора ратних збивања у бившим југо-
словенским републикама. Према званичним подацима у Краљеву се обрело 
3323. избеглица са простора бивше СФРЈ. Упркос томе Краљево је 2002. 
године имало 1280 становника мање (Избеглички корпус у Србији, према по-
дацима пописа становништва 2002 2004: 43, 55; Симијановић 2011: 127). 

ПРИРОДНИ ПРИРАШТАЈ

Најрелевантији индикатор промена у друштву које пролази кроз ди-
намичан период модернизације јесте природни прираштај. У периоду на-
кон Другог светског рата Србија пролази кроз тзв. „демографски прелаз“ 
– процес смањења наталитета и морталитета у исто време (Тимотијевић 
2012: 350). Пад наталитета је узрокован распрострањенијом применом кон-
трацепције и либерализације абортуса, до пада морталитета је дошло зах-
ваљујући побољшању здравствене заштите, побољшању животног комфора 
кроз побољшање исхране, стамбених и хигијенских услова. Уставом из 1946. 
године жене су у Југославији правно изједначене са мушкарцима (Гудац До-
дић 2006: 10). Остваривање равноправности жена, поготово у погледу права  
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на рад, тада није било промовисано само због актуелне идеолошке матрице, 
него и због ангажовања што већег капацитета укупне расположиве радне 
снаге за потребе обнове и изградње, а касније и реализације петогодишњег 
плана (Гудац Додић 2006: 10). Примера ради, у Фабрици вагона у Краљеву 
је 1947. године од укупног броја запослених 20% било женског пола.8 

Процес правног изједњачавања жена, олакшавања њихових права на 
рад, трасирали су пут пуне афирмације и еманципације жена; на овом пољу 
постигнут је један од најважнијих напредака у процесу модернизације. Са 
друге стране, модернизација и либерализација су довеле и до разних не-
гативних појава у друштву. Процес „демографског прелаза“ се у Србији 
манифестовао у потпуности на примеру све учесталије примене абортуса 
као вида планирања породице, тако да је у будуће овај чинилац у великом 
утицао на природни прираштај.9 И на територији Жичког среза се након 
II светског рата прилично јасно може уочити разлика у динамици процеса 
„демографског прелаза“ између сеоских и градских средина. Статистички 
показатељи о просечном броју чланова у домаћинству указују да је просеч-
но краљевачко домаћинство, током првих деценија након II светског рата 
бројало од 2,6 до 3,1 чланова, што је било мало више од републичког про-
сека за градска насеља. Са друге стране, сеоска насеља у околини Краљева 
су у почетку просечно бројала 5,3 члана, да би тај просек касније пао на 3,2. 
Осим смањења стопе живорођене деце, тј. пада наталитета, значајан узрок 
ове појаве је био свакако и одлив становника у градове, у овом случају најви-
ше у Краљево (Николић 2010: 55).

Стање здравствене заштите првих послератних година у граду илу-
струју подаци да је током 1945. године у Жичком срезу који је бројао око 
65.000 становника било само 3 лекара и једна апотека. Недовољан број 
здравственог особља (поготово лекара), недостатак простора, опреме и 
медикамената су били озбиљни проблеми у несметаном раду здравства пр-
вих година након Другог светског рата. Од ослобођења града крајем 1944. 
године, па је током целе 1945. године непрестано претила опасност од епи-
демије тифуса.10 И касније, током педесетих година, недостатак елемен-
тарне инфраструктуре представљао је проблем. Примера ради, од укупног 
броја тоалета у граду само 10% је испуњавало тадашње хигијенске стандар-
де. Пројекти изградње и проширења капацитета водовода и канализације 
су били обустављени због недостатка довољних материјалних средстава. 

8 АЈ, 16-32-37-38, Извештај о пословању у 1947. години Фабрике вагона Краљево, 7.
9 Све до 1951. године трудница је за намеран прекид трудноће могла бити осуђена на 

пет, а починилац на десет година затвора. Потоња либерализација по овом питању је 
довела до тога да се у Србији без покрајина током 1960. године извршило 25.005 абор-
туса, а већ пет година касније 73. 814. (Тимотијевић 2012: 352–353).

10 ИАК, СОК, К. 211, књ. 1, Записник четрнаесте седнице ГНОО-а од 22. 03. 1945. 
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Изношење смећа се обављало уз помоћ четири запрежна кола, што је било 
недовољно у односу на број становника.11 

Одмах после рата и стамбени фонд је био недовољан, а услови непри-
кладни. Разарање и онако оскудног стамбеног фонда током Другог светског 
рата, као и убрзани прилив новог становништва у град због радних места 
које је понудила индустријализација, довео је до недостатка стамбеног прос-
тора. Ситуација је крајем 1949. године била крајње тешка, тако да су ходни-
ци и хале фабрике вагона коришћени и као стамбени простор (Dobrivojević 
2012: 117). Почетком педесетих година, становник града је просечно имао 
1,5 m2 стамбеног простора, 50% станова нису задовољавали основне хи-
гијенске потребе. И крајем четрдесетих је постојао велики ризик од појаве 
заразних болести, а највећа опасност је и даље претила од туберкулозе. На 
територији Жичког среза је у 1950. години било регистровано и збринуто 
500 оболелих од туберкулозе, процењивало се да је стваран број оболелих 
вишеструко већи.12 Тек је наредна декада донела значајне бољитке у погледу 
стандарда који су донели резултате у демографском порасту.

Током шездесетих година двадесетог века град се увећао за 14.574 стал-
но настањених, тада је дошло и до највеће стопе пораста броја становника 
од 116,0% (Становништво бр. 9. 2004: 110). Важно је истаћи да је Краљево 
у периоду шездесетих и седамдесетих имало већи природни прираштај од 
миграционог салда у односу на околне градове (Развитак становништва 
СР Србије и промене до 2000. године 1979: 137). Вероватан узрок овој поја-
ви може бити ехо претходних миграција. Мигранти досељени педесетих 
година, махом у репродуктивном периоду живота, сигурно су у периоду 
шездесетих, седамдесетих и осамдесетих утицали на повећање наталитета 
и природног прираштаја, узрокујући и поред високог миграционог салда 
још већи природни прираштај. Овакво становиште недвосмислено пот-
крепљују подаци из пописа према којима је на подручје Округа пристигло 
19,85% миграната у доби између двадесете и двадесетпете године живота. 
Велик је број и деце у придошлом становништву – 17,34%. Удео миграна-
та у доби од двадесете до четрдесете је 44,17%. Овако масовни прилив ста-
новништва у продуктивном животном добу свакако је допринео општем 
развоју целог округа и нарочито порасту наталитета. Такође је и подстакао 
занимљив послератни феномен – нагли пораст броја новорођене деце, та-
козвану baby boom генерацију. Појаву карактеристичну и у осталим европ-
ским земљама и Сједињеним Америчким Државама у послератном периоду 
све до 1964. године.13 Специфичност централне Србије је у томе што је 

11 ИАК, СОК, K-654, Записник конференције о здравственим приликама од 10. 10. 1950. 
12 ИАК, СОК, K-654, Записник конференције о здравственим приликама од 10. 10. 1950. 
13 Термин „baby boomer“ је први пут употребио Landon Jones у својој књизи Great Ex-

pectations: America and the Baby Boom Generation, у којој је baby boomer-има назвао све 
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тренд високог наталитета трајао углавном до 1957. године, нешто краће 
него у САД (Стојиљковић 2010: 77). На нивоу Републике позитиван тр-
енд раста природног прираштаја досеже врхунац средином 50-их година, 
након тога постаје умерен, док већ почетком 60-их добија тенденцију бла-
гог опадања (Jugoslavija statistički godišnjak 1918–1988, 1989: 41; Југославија 
1945–1985, статистички приказ, 1986: 51). Краљево се по овом питању ук-
лапа у слику уже Србије. Од 1953. до 1961. године природни прираштај је 
био 13,1 промила, док је 1981. године спао на само 4,2 промила (Општине 
у СР Србији 1974, 1975: 42; Развитак становништва СР Србије и промене 
до 2000. године, 1979: 120–123). Као последица разних фактора, понајпре 
„демографским прелазом“, природни прираштај у граду је од шездесетих 
година двадесетог века ишао силазном путањом. Од 9,3 промила у 1961. го-
дини природни прираштај опада, да би почетком деведесетих година ушао 
у минус, а 2010. године је достигао -5,8. промила. Као и у остатку Србије, 
смртност новорођенчади је опадала сходно побољшању квалитета и доступ-
ности здравства (Природно кретање становништва у Републици Србији: по-
даци по општинама: 1961–2010, 2012: 145). Ипак, пораст је и током 60-их 
кренуо путем благог опадања, и поред бољег стандарда и повећаног броја 
миграната у тој декади. Током последње две деценије двадесетог века, на-
талитет се у Краљеву кретао у оквирима просека за остатак Републике. У 
истом периоду је дошло до промене структуре породице, постају све ређе 
вишечлане, вишегенерацијске породице. Породичне задруге постају реликт 
који се изузетно ретко задржао спорадично у удаљеним планинским краје-
вима Жичког среза (Милановић 1973: 95).

ЗАКЉУЧАК

Посматрајући процесе модернизације, урбанизације и индустријализа-
ције на локалном нивоу у контексту друштвено-политичких околности које 
су владале у првој деценији након Другог светског рата, можемо спознати 
драгоцене чињенице које објашњавају узроке неких општијих феномена на 
нивоу целе тадашње државе. 

Значајне одлике тадашњих друшвених околности биле су демографске 
промене, највише у погледу масовних миграција из села у градове. На ма-
совност миграција у великој мери је утицала и политика нове власти, која 
је била мотивисана политичко-идеолошким односом према сељачком пи-
тању и економско-социјалним околностима. Амбиције нове власти су биле 

генерације деце рођене по окончању Другог Светског рата све до 1964. године. У том 
периоду дошло је до наглог скока у броју рођене деце. Ова појава је пратила убрзани 
раст стандарда.
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да се омасови радништво и да се смањи, како је сматрано, пренасељеност 
у руралним срединама. И на примеру Краљева је уочљива појава да масов-
ност миграција значајно утиче на пораст броја становника. Захваљујући 
пре свега свом географском положају, и обновљеним и новооснованим ин-
дустријским погонима, Краљево је постало пожељна транзитна станица и 
коначно одредиште великог броја миграната. Уз значајан миграциони талас, 
у Краљеву се током педесетих, шездесетих па и седамдесетих година XX века 
одржао релативно висок ниво природног прираштаја. Нешто виша стопа 
пораста током ових декада може бити последица и досељавања миграната 
у репродуктивној животној доби. Појаве процеса „демографског прелаза“ 
и феномена baby boom-а биле су неизбежне, и биле су последице пораста 
животног стандарда, либерализације, модернизације, побољшања квалитета 
и доступности здравствене заштите. Процес урбанизације и урбанистичког 
уређења је и поред настојања институционалног регулисања био подложан 
утицајима досељавања и стихијске изградње приградских насеља.
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Jovan D. SIMIJANOVIĆ

SOME CHARACTERISTICS OF THE DEMOGRAPHIC DEVELOPMENT  
OF THE CITY OF KRALJEVO AFTER THE SECOND WORLD WAR

Summary

This article analyzes the demographic development of the city Kraljevo after the Second 
World War. In the focus of the scientific article is the most dynamic period from 1944 to 1955. 
We also tried to analyze urban conditions in order to contribute to the knowledge of the standard 
of living at that time. By researching the case study of the city of Kraljevo, we tried to contribute to 
a more detailed understanding of the social circumstances in Serbia after the Second World War. 

Тhe increase in the population of the Kraljevo in the post-war period was conditioned, first 
of all, by migrations. Because of its geographical position, and the renewed and newly established 
industrial facilities, Kraljevo has become a desirable transit station and finally a destination for a 
large number of migrants. This scientific article deals with the real impact of daily migrations on 
the relation between the village and the city, and their formation of social physiognomy and urban 
image of the city. It is widely known that migrations from villages to cities are very characteristic 
for the time, but Kraljevo belongs to the group of cities where we can clearly see the existence of 
some other atypical motives. Discrimination and repression were the most important causes of 
migrants originating in Kosovo and Metohija. Most of these migrants were Serbs. A relatively 
high level of natural growth was maintained for a long time in Kraljevo. This was, primarly the 
result of migrant settlement, because most of them were in reproductive age. The process of “de-
mographic transition”, and phenomenon known as baby boom were the direct consequences of 
an increase in living standards, liberalization, modernization, better quality of health care, etc. 
Despite the efforts of institutional regulation, the process of urbanization and urban planning was 
under the influence of mass immigration and the styrian construction of suburban settlements.

Key words: Kraljevo, Serbia, demographic development, population, migrations, natural 
increase, urbanization, 1944–1955.
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