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Извод: Србија је у периоду од 1960. до 1980. године, под утицајима индустријали-
зације и урбанизације, доживела велики социјалногеографски преображај. Упоре-
до, са преласком активног становништва из примарних у секундарне и терцијарне 
делатности долази до његовог премештаја из руралних у урбана подручја, а и до 
снажне трансформације, како сеоских тако и градских насеља. Доминантну улогу 
у смањивању сеоског становништва имала је емиграција, а у порасту градског, 
имиграција. То је утицало и на природну компоненту општег кретања становни-
штва. Од осамдесетих година прошлог века до данас долази до нових тенденција у 
кретању и размештају становништва које одликују убрзано смањивање популаци-
је сеоских подручја и стагнација и спор раст урбане популације услед слабе ими-
грације и убрзаног смањивања природног прираштаја. Слични процеси су се одви-
јали и у геопростору данашњег Града – раније општине Чачка. У сврху њихове де-
терминације, у овом раду је анализиран однос природних и миграцијских детер-
минанти развоја становништва општине тј. Града Чачка. 
 
Кључне речи: Град Чачак, природно и миграцијско кретање становништва, депо-
пулација, емиграција, имиграција, урбанизација, социјалногеографска трансфор-
мација насеља и простора... 
 
Abstract: From 1960 to 1980, Serbia went through a huge socio-geographic transformation 
due to the influence of industrialization and urbanization. Simultaneoulsy, besides the 
transition of active population from primary into secondary and tertiary activities, there was 
a movement from rural into urban areas as well as strong transformation of both rural and 
urban settlements. Emigration played a dominant role in the decrease of rural population, 
while immigration had an important role in the increase of urban population. All this 
influenced the natural component of general migration of the population. New tendencies in 
migration and distribution of the population emerged since the eighties of the last century, 
which are characterized by a rapid decrease of the population in rural areas and stagnation 
and slow increase of urban population due to low immigration and rapid decrease of 
population growth. Similar processes took place on geospatial territory of today’s town – 
former municipality of Čačak. In order to determine these processes this paper analyses the 
relationship between natural and migration determinants of the development of the 
population in the municipality i.e. the Town of  Čačak. 

                                                           
∗ Рад представља резултат истраживања на пројекту 176017, који финансира Ми-
нистарство просвете, науке и технолошког развој Републике Србије. 
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Увод 
 

Процес социjaлно-економског преображаја Србије темељен на ди-
намичним променама у природном кретању и у просторној и социјалној 
редистрибуцији становништва из сеоских у градска насеља и из неразвије-
них и слабије развијених у боље развијена подручја земље и делимично у 
иностранство, те из примарних у секундарне и терцијарне делатности, 
имао је импликације и на становништво некадашње општине и садашњег 
Града Чачка. Главни покретач тих процеса била је урбанизација чије се фа-
зе сукцесивно смењују и различито манифестују у времену и простору 
(Тошић, Д., 1999). 

Чачански крај је у рану фазу урбанизације, темељену на концентра-
цији функција, управе, одбране, занатства, трговине и делатности сличног 
карактера, ушао још у XIX веку. Та фаза је, уз одређене модификације и 
прилагођавање историјско-географским приликама, трајала готово до 60-
их година прошлог века, када почиње убрзана индустријализација. Од тада 
је индустрија, уз пратеће ефекте, утицала на брз пораст општинског и ур-
баног становништва. Број становника општине је за пет деценија, од 1961. 
до 2011. године, увећан са 85.439 на 115.337 по просечној годишњој стопи 
раста од 5,9 ‰. У демографскoм расту највише је партиципирао општин-
ски центар – градско насеље Чачак (увећано је са 34.964 на 73.331 станов-
ник по стопи 14,2 ‰). Сеоско становништво смањило се бројчано са 
50.475 на 42.006 по просечној стопи од 3,7 ‰, као и његов удео у укупном 
општинском становништву са 59 % на 36 %. Истовремено удео урбаног 
становништва је увећан са 41 % на 64 %. Према степену урбанизованости 
општина је нешто изнад просека Републике Србије (60 %). Интензитет 
смањивања сеоског и пораста градског становништва, у току задњих пет 
деценија, није био исти. Нешто бржи пораст градског становништва и опа-
дања сеоског, одиграо се у раздобљу 1961–1981. година. Тај процес је на-
стављен и у времену 1981–2011. године, али доста слабијим интензитетом. 
Како је прво раздобље, доста добро обрађено у географској и демографској 
литератури (Илић, Ј., 1970; Ђурић, В., 1971; Гинић, И., 1978; Спасовски, 
М., 1983; Спасовски М., Јанић, М., 1990-91, Војковић, Г., 2007), тако ће те-
жиште овог рада бити на детерминисању промена у развоју и размештају 
становништва истраживане територије које су се одиграле у времену 
1981–2011. године. 

Круцијалан значај у развоју просторно-демографских процеса у ча-
чанском крају имала је позиционираност Чачка у територијално-админи-
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стративној, привредној и просторно-функционалној структури и организа-
цији Србије1. 

На перманентно увећање градског и смањење сеоског становни-
штва у наведеном периоду посебно су утицале узрочно-последичне везе 
између његове просторне и социјално-економске покретљивости на једној 
страни, и његовог природног кретања, на другој страни. Социјално-еко-
номска и просторна покретљивост становништва и њихова дијалектичка 
повезаност и међузависност са природним прираштајем у условима интен-
зивне на индустријализацији засноване урбанизације су основа демограф-
ског развоја, како градских тако и сеоских насеља (Ранчић, М., 1984). У 
контексту каузалних веза наведених процеса посматраћемо демографски 
развитак општине односно Града Чачка2 кроз три међупописна периода и 
то: 1981–1991, 1991–2002. и 2002–2011. године. 

 
Промене у природном кретању становништва  

 
Основна детерминанта демографског развоја сваке територије и 

њених насеља је природно кретање становништва. Из анализе индикатора 
о компонентама природног кретања становништва општине Чачак лако је 
закључити да је у раздобљу од 1981. до 2011. године, само у периоду 
1981–1991. просечна годишња стопа природног прираштаја била позитив-
на, док је она у два наредна међупописна периода имала негативне вредно-
сти. То је последица сукцесивног смањивања стопа наталитета и повећања 
стопа морталитета, како у сеоским насељима, укупно и појединачно, тако 
и у општинском центру. 

У међупописном периоду 1981–1991. година, у свим насељима оп-
штине рођена су 15.024 детета. Просечна стопа наталитета је износила 
13,20 ‰. У градском насељу је рођено 7.708 деце, а просечна стопа ната-
литета је износила 11,61 ‰. У осталим насељима, рођено је 7.316 деце. 
Просечна стопа наталитета сеоских насеља износила је 15,74 ‰. Истовре-
мено, у општини је умрло 10.889 лица, а просечна стопа морталитета је из-
                                                           
1 Чачак је значајан регионални центар Србије који се налази у њеној Западноморав-
ској развојној осовини. Западноморавска развојна осовина представља линеарно-по-
ларизовану функционалну регионалну целину која дели геопростор Србије на се-
верну и јужну половину. Она повезује више урбаних центара (Ужице, Севојно, По-
жега, Лучани, Чачак, Краљево, Трстеник, Врњачка Бања, Крушевац, Сталаћ). У ње-
ној утицајној сфери су Ужички крај, Моравица, Драгачево, Александровачка жупа и 
јужни делови Шумадије. У ближој прошлости западноморавска градска насеља су 
представљала имиграцијску мембрану која је задржавала имиграцију становништва 
ка Београду (из Западног поморавља, делова Старог Влаха, Косова и Метохије...). 
2 Према Закону о територијалној организацији Републике Србије из 2007. године 
општина Чачак је добила статус Града.  
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носила 9,57 ‰. У градском насељу је умрло 3.714 лица – просечна стопа 
морталитета била је 5,60 ‰, а у осталим насељима је умрло 7.175 лица – 
просечна стопа морталитета износила је 15,43 ‰. Просечна стопа природ-
ног прираштаја становништва општине била је позитивна – 3,63 ‰. (у 
градском насељу – 6,02 ‰, а у осталим насељима – 0,30 ‰). Када се по-
сматрају насеља појединачно, примећује се да их 18 имају позитиван, а 37 
негативан природни прираштај (Табела, 1). 

Између пописа становништва 1991. и 2002. године, процес депопу-
лације великог броја насеља у општини је настављен. У односу на прет-
ходни међупописни период смањују се и апсолутне и релативне вредности 
наталитета. Наиме, у свих 58 насеља рођено је 12.655 деце, а просечна сто-
па наталитета је износила 9,90 ‰. У градском насељу је рођено 6.753 дете-
та – стопа 8,59 ‰. У свим осталим насељима рођено је 5.902 детета – стопа 
11,98 ‰. Истовремено у општини, умрла су 14.824 лица – просечна стопа 
11,59 ‰ (у градском насељу је умрло 6.084 – стопа 7,74 ‰; у сеоским на-
сељима умрло је 8.740 становника – стопа 17,75‰). Из претходно реченог 
лако је закључити да је у овом међупописном периоду општина остала без 
природног прираштаја становништва. Просечна стопа природног прира-
штаја имала је негативан предзнак (-1,70 ‰) уз разлику између урбаног 
центра где је она била позитивна (0,85 ‰) и осталих насеља, заједно, где је 
била негативна (-5,76 ‰). Гледано појединачно, само је у 6 насеља природ-
ни прираштај имао позитивне вредности, и то у Атеници (36,53 ‰), Коње-
вићима (1,13 ‰), Парменацу (4,86 ‰), Станчићима (4,06 ‰), Трбушанима 
(5,29 ‰) и Трнави (1,14 ‰). То су приградска насеља чији су делови у мор-
фолошком смислу срасли са ужом градском агломерацијом (Табела, 2).  

И последњи међупописни период 2002–2011. година, карактеришу 
процеси континуираног смањења природног прираштаја, како становништва 
општине у целини тако и становништва свих насеља појединачно. У општини 
је рођено 9.920 деце – просечна стопа наталитета је износила 9,49 ‰, (у оп-
штинском центру 5.861 дете – просечна стопа 8,89 ‰, у осталим насељима 
4.059 деце – просечна стопа 10,51 ‰. У истом периоду умрла су 13.419 лица – 
просечна стопа морталитета је износила 12,83 ‰ (у градском насељу умрло 
6.016 лица – просечна стопа 9,12 ‰ и у осталим насељима заједно 7.403 лица 
– просечна стопа 19,16 ‰). Бројеви рођених и умрлих, јасно говоре да природ-
ни прираштај становништва општине има негативну вредност (-3,35 ‰), како 
општински центар Чачак (-0,24 ‰), тако и остала насеља, збирно (-8,65 ‰). 
Становништво, два приградска села имају позитиван природни прираштај – 
Атеница (6,23 ‰) и Трнава (0,32 ‰), а сва остала насеља негативан (Табела, 3). 

Током раздобља 1981–2011. година, од пописа до пописа становни-
штва, у општини број рођених се смањивао. У периодима: 1981–1991. просеч-
но годишње рађала су се 1.502 детета, 1991–2002. рођено је 1.150 деце и 
2002–2011. рођена су 1.102 детета. Истовремено, просечан број умрлих увећа-
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вао се са 1.089, колико је износио у периоду 1981–1991, преко 1.348 у времену 
1991–2002. на 1.491 у периоду 2002–2011. И код тих процеса је постајала раз-
лика између сеоских насеља и општинског центра (Табеле бр. 1, 2, и 3). 

 

Промене у салду миграција становништва 
 

Друга, али не мање битна детерминанта демографског развоја сва-
ке територије и на њој развијених насеља је просторно кретање становни-
штва. У току целог раздобља 1981–2011, општина Чачак била је имиграци-
оно подручје, односно имала је позитиван салдо миграција. С обзиром на 
то да је просторно кретање становништва динамичан процес који нема 
константан интензитет сасвим је разумљиво да се током овог периода уви-
ђају промене како у апсолутним вредностима тако и у просечним стопама 
његових компонената – емиграција и имиграција, тј. салда миграција.  

У општини Чачак је, у међупописном периоду 1981–1991. година, 
салдо миграције износио 1.872 мигранта, а његова просечна стопа 1,64 ‰. 
Између пописа становника 1991. и 2002. године, вредност му је увећана на 
3.840 миграната, као и стопа на 3,00 ‰. Да би у последњем међупописном 
периоду 2002–2011. био смањен на 1.764 мигранта, а стопа на 1,69 ‰.  

Анализа односа имиграцијске и емиграцијске компоненте кретања по-
пулације према типовима насеља, видљиве су мање и веће разлике у годи-
шњим стопама и апсолутним вредностима њиховог салда између општинског 
центра и осталих насеља заједно, као и између села појединачно. У међупопи-
сном периоду од 1981–1991. салдо миграција насеља Чачак износио је 4.223 
становника – просечна стопа 6,36 ‰. Истовремено у осталим насељима зајед-
но, однос усељених и исељених становника био је негативан (-4.249 ст., годи-
шња стопа -9,14 ‰). Шеснаест села била су имиграцијска, а 40 их је било еми-
грацијско. Од имиграцијских села највише вредности просечних стопа салда 
миграција имала су Придворица (59,01 ‰), Трнава (10,46 ‰) и Међувршје 
(6,45 ‰), док су од емиграционих села најниже вредности имали Атеница (-
79,81 ‰), Кулиновци (-26,76 ‰) и Јанчићи (-22,74 ‰) – (Табела, 1). 

Континуирано смањивање салда миграција је настављено и у вре-
мену од 1991. до 2002. године. За Чачак је износио 2.841 становник (про-
сечна стопа 3,61 ‰). Истовремено, у осталим насељима заједно, износио је 
999 становника (стопа 2,03 ‰). Позитивне вредности просечних годи-
шњих стопа имала су 30, а негативне 25 насеља. Њихове највише вредно-
сти биле су у Риђагама (12,10 ‰), Пријевору (8,85 ‰), Мрчајевцима (8,60 
‰) и Лозници (8,50 ‰), а најниже – негативне у Атеници (-46,39 ‰), Ме-
ђувршју (-17,99 ‰) и Врнчанима (-11,52 ‰) – (Табела, 2). 

Између последња два пописа (2002. и 2011) насеље Чачак је готово 
изгубило атрибут имиграцијског центра. Разлика између броја у Чачак усе-
љених и из њега исељених лица износила је 269 (просечна стопа 0,41 ‰).  



Ана Врбник, Драгица Р. Гатарић 

____________ 

156 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

Ana Vrbnik, Dragica R. Gatarić 

____________ 
 

157 

 



Ана Врбник, Драгица Р. Гатарић 

____________ 

158 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

Ana Vrbnik, Dragica R. Gatarić 

____________ 
 

159 

 



Ана Врбник, Драгица Р. Гатарић 

____________ 

160 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

Ana Vrbnik, Dragica R. Gatarić 

____________ 
 

161 

 



Ана Врбник, Драгица Р. Гатарић 

____________ 

162 

У истом периоду у осталим насељима општине салдо миграција из-
носио је 1.495 ст. (стопа 3,87 ‰). Позитивне вредности просечних стопа за-
бележила су 26, а негативне 30 насеља. Највише стопе имали су Парменац 
(чак 121,95 ‰), Међувршје (31,21 ‰) и Лозница (21,34 ‰), а најниже Јанчи-
ћи (-26,26 ‰), Овчар Бања (-26,05 ‰) и Брезовица (-25,97 ‰) – (Табела, 3). 

На основу праћења утицаја салда миграција у укупном кретању 
становништва, општине као целине, општинског центра и осталих насеља 
заједно и појединачно у раздобљу од 1981. до 2011. године запажено је, да 
он непрекидно опада и слаби. То је посебно видљиво код општинског цен-
тра. Интересантно је да се у последњем међупописном периоду (2002–
2011) повећава број сеоских насеља са позитивним салдом миграција. То 
су приградска насеља или мањи субопштински центри. 
 

Типови кретања становништва насеља општине  
 

Довођењем у везу промена у укупном кретању становништва са про-
менама у његовим миграцијским и природним компонентама, одређује се тип 
кретања становништва било које територије или било којег насеља. Примењу-
јући познати Веб-Кларков модел, који је више пута примењиван у нашој на-
учној и стручној пракси (Тошић, Д., 1999; Војковић, Г., 2007; Тошић, Д., Кру-
нић, Н., Милијић, С., 2010) у општини Чачак идентификовани су сви типови 
кретања становништва (четири емиграцијска и четири имиграцијска)3.  
 

Табела 4. – Промене броја насеља општине Чачак према типу кретања станов-

ништва у периоду од 1981-2011. године 
 

Типови 
кретања 

Тренд 1981-1991 1991-2002 2002-2011 

И1 Експанзија имиграцијом 5 4 0 
И2 Регенерација имиграцијом 1 3 5 
И3 Слаба регенерација имиграцијом 0 4 5 

И4 
Врло слаба регенерација 
имиграцијом 

10 18 16 

Укупно имиграциони тип 16 29 26 
Е1 Емиграција 6 2 0 
Е2 Депопулација 4 1 0 
Е3 Изразита депопулација 2 1 1 
Е4 Изумирање 28 23 29 

Укупно емиграциони тип 40 27 30 
 

                                                           
3 То су: емиграција (Е1), депопулација (Е2), изразита депопулација (Е3), тотална депопу-
лација (изумирање Е4), експанзија имиграцијом (И1), регенерација имиграцијом (И2), 
слаба регенерација имиграцијом (И3) и врло слаба регенерација имиграцијом (И4). 
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Из анализа индикатора о улогама природне и миграцијске компо-
ненте у укупном кретању становништва појединих насеља намеће се за-
кључак да се број насеља чије се становништво развија и одражава ими-
грацијом увећао са 16 на 26. Такође је видљиво да се број емиграцијских 
насеља смањио са 40 на 30 (Табела бр. 4). Ако се посматра просторни раз-
мештај имиграцијских насеља уочава се њихова концентрација у Чачан-
ској котлини, око општинског центра и дуж саобраћајница Чачак–Краље-
во, Чачак–Горњи Милановац, Чачак–Крагујевац. Насеља која припадају 
емиграцијским типовима кретања становништва развијена су у брдским и 
у брдско-планинским деловима геопростора општине (Карте бр. 1, 2. и 3). 
 

 
Карта 1. – Типови кретања становништва Града Чачка  за период  1981-1991. год. 

 
Просечан годишњи пораст становништва општине у периоду од 

1981–1991. износио је 601 становник по стопи од 5,28 ‰ (стопа природног 
прираштаја 3,63 ‰, а стопа салда миграција 1,64 ‰). У порасту становни-
штва миграцијска компонента учествовала је са 31,16 %. У времену од 
1991. до 2002. године, просечан годишњи раст становништва општине из-
носио је 152 ст. по стопи од 1,31 ‰, што је последица негативне стопе при-
родног прираштаја (-1,70 ‰), и позитивне стопе салда миграција (3,00 ‰). 
Овакав однос компонената кретања становништва указује на то да је носи-
лац популационог раста општине, искључиво имиграција, истина слаба. 
Од 2002. до 2011. године дошло је до смањења популације општине за 
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1.735, односно за 193 становника годишње по стопи -1,66 ‰ (стопа при-
родног прираштаја је негативна -3,35 ‰, стопа салда миграција 1,69 ‰). 

 

 
Карта 2. – Типови кретања становништва Града Чачка  за период  1991-2002. год. 
 

Током раздобља 1981–2011. године, видљиве су разлике у типови-
ма кретања становништва између градског и осталих насеља. Градско на-
сеље Чачак је демографски расло услед позитивног природног прираштаја 
и имиграције становништва све до последњег међупописног периода, од 
када искључиво миграцијска компонента одржава његов благи, али ипак, и 
даљи пораст. У периоду 1981–2002. градско насеље је бележило експанзи-
ју имиграцијом (И1), док је у периоду 2002–2011. године имиграција поче-
ла да јењава, али и даље се одржала на нивоу регенерације насеља имигра-
цијом (И2). Просечан годишњи пораст становништва током периода 1981–
1991. година у градском насељу Чачак износио је 822 становника (стопа 
раста 12,38 ‰, стопа природног прираштаја 6,02 ‰ и стопа салда миграци-
је 6,36 ‰). Дакле, миграцијска компонента је учествовала са 51,39 % у ра-
сту јединог урбаног центра у општини. Од 1991. до 2002. годишњи демо-
графски раст насеља Чачак смањио се на око 319 становника (стопа раста 
4,47 ‰, стопа природног прираштаја 0,85 ‰ и стопа миграционог салда 
3,61 ‰). У њему је миграцијска компонента учествовала са 80,94 %. Оп-
штински центар је демографски растао, више досељавањем становника из 
насеља сопствене општине, него из насеља са других подручја Србије. У 
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времену од 2002. до 2011. раст градског становништва је пао на само 13 
становника годишње (стопа раста 0,17 ‰, стопа природног прираштаја 
градског -0,24‰ и стопа салда миграција је 0,41 ‰).  

 

 
Карта 3. –  Типови кретања становништва Града Чачка  за период  2002-2011.  год. 

 
Сва остала насеља заједно, током периода 1981–1991. припадала су 

категорији насеља изразите емиграције (Е3), док се током наредног периода 
1991–2011. она прешла у категорију врло слабе регенерације имиграцијом 
(И4). Посматрано појединачно, највећи број села је у процесу тоталне депо-
пулације, тј. изумирања становништва (Е4). У периоду 1991–2002. година, 
13 села је прешло из емиграцијског у имиграцијски тип насеља, али у усло-
вима негативног природног прираштаја. Од 1981. до 1991. сеоско становни-
штво је смањивано просечно годишње за 411 лица (стопа пада -8,84 ‰, сто-
па природног прираштаја 0,30 ‰ и стопа салда миграција -9,14 ‰). У наред-
ном периоду 1991–2002. забележен је нешто блажи пад броја становника и 
то просечно 167 годишње (стопа -3,73 ‰, стопа природног прираштаја -5,76 
‰ и стопа миграционог салда 2,03 ‰). Дакле, имиграција је довела до веома 
слабе регенерације популације појединих села, али недовољне, услед нега-
тивног природног прираштаја. Пад броја становника је забележен и у перио-
ду 2002–2011. и то просечно годишње за 205 (стопа пада -4,79 ‰, стопа при-
родног прираштаја -8,65‰ и стопа салда миграција 3,87 ‰).  
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Претходне анализе говоре да се у геопростору општине Чачак издва-
јају две веће целине које имају различите типове кретања становништва. Ве-
ћина сеоских насеља, која су удаљенија од општинског центра, губи станов-
ништво, углавном комбинацијом негативног природног прираштаја и еми-
грације. Истовремено, само приградска насеља и општински центар демо-
графски расту. Приградска насеља, још од 80-их година прошлог века, при-
влаче становнике, највећим делом из других насеља општине, услед утицаја 
урбаних функција градског насеља Чачак (економске и социјалногеографске 
функције). Све то доприноси њиховој социјалној, економској, функционал-
ној, физиономској и свеопштој насељској трансформацији.  

 

Уместо закључка 
 

Општи тренд имиграционих насеља у Србији, како општинских и 
урбаних центара, тако и приградских и функцијски развијених насеља, се 
може уочити и на територији Града Чачка. На интензитет имиграционо-
емиграционих односа у геопростору Града Чачка, утицали су процеси ин-
дустријализације и урбанизације који су довели до формирања полова на-
сељености. Промене у природном и просторном кретању становништва 
Града Чачка, као и промене у међусобним односима ове две компоненте, у 
периоду од 1981. до 2011. године, довеле су до емиграције великог броја 
младог радно способног становништва сеоских насеља Чачка, на једној 
страни, и концентрисања овог контигента становништва у градском насе-
љу Чачак, на другој. Од 1981. до 1991. године депопулација сеоских насе-
ља Града Чачка изазвана је изразитом емиграцијом становништва, да би се 
током наредног периода демографско пражњење ових насеља наставило 
услед негативног природног прираштаја. Градско насеље Чачак је демо-
графски расло услед позититивног природног кретања и имиграције ста-
новништва све до последњег међупописног периода, од када искључиво 
имиграцијска компонента одржава његов благи пораст. Посматрано у це-
лини, градско насеље Чачак и његова приградска насеља и даље дају ими-
грациони карактер целој општини. Смањење имиграције је резултат успо-
равања развоја централних функција, које се негативно имплицирају, изме-
ђу осталог, и на демографску концентрацију. Поставља се питање да ли се 
децентрализацијом функција могу превазићи контрасти између општин-
ског центра, његовог непосредног окружења (приградска насеља) и оста-
лих насеља у геопростору Чачка?.  
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COZTEMPORARY CHAZGES  IZ THE DEVELOPMEZT AZD 
DISTRIBUTIOZ OF THE POPULATIOZ OF THE TOWZ OF ČAČAK 

 
Summary 

 
The process of socio-economic transformation of Serbia that is based on dynamic 
changes in natural migration, spatial and social redistribution of population from rural to 
urban settlements and from under-developed and less developed into developed regions 
of the country and partly abroad as well as the transformation of primary into secondary 
and tertiary activities had implications on the population of the former municipality and 
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today’s Town of Čačak. A general trend of immigration settlements in Serbia, in both 
municipal and urban centres, and suburban and functionally developed settlements,  can 
also be percieved on the territory of the Town of Čačak. Intensity of immigration-
emigration relationships within the geospace of the Town of Čačak was influenced by 
the industrialization and urbanization processes that led to the formation of the extremes 
of population density. Changes in the natural and spatial movement in the Town of 
Čačak as well as changes of mutual relationships between these two components in the 
period 1981-2011 led to the emigration of a high number of the young, working-age 
population from rural settlements of Čačak on one side, and the concentration of this 
contingent of population within the urban settlements in Čačak on the other. 
 Since 1981 to 1991, depopulation of the rural settlements of the Town Čačak has  been 
caused by a massive emigration of the population, while in the subsequent period the 
demographic evacuation of these settlements has continued under the influence of a 
negative population growth. The Town of Čačak  has grown demographically due to the 
positive natural migration and immigration of the population until the last inter-census 
period, since when it has been only the immigration component that has maintained its 
slight increase. Generally speaking, the Town of Čačak and its suburban settlements still 
portray the immigration character for the whole municipality. A decrease of 
immigration is the result of a slow down in development of central functions, which 
have a negative impact, among other things, on the demographic concentration as well. 
A question arises – is it possible to overcome contrasts between a municipal centre, its 
nearby surroundings (suburban settlements) and other settlements within the geospace 
of Čačak through a decentralization of functions? 
 
 


