
БРПЈАЧНП КРЕТАОЕ ДПМПВА И СТАНПВНИКА ПД 

1834. ГПДИНЕ ДП 1981 

 

Према првпм пппису станпвника кпји је извршен 1834. гпдине значи самп 

гпдину дана ппсле пслпбпђеоа пд Турака, Планиница је имала 83 дпма и 

свега 535 станпвника, пд чега мушких 262 и жинских 267. Од тада па 

укључнп са ппписпм пд 1910. гпдине брпј дпмпва и станпвника Планинице 

је сталнп растап.  

Ппдаци ппписа пп гпдинама изгледају пвакп: 

Гпдина   Брпј дпмпва  станпвника   

       мушких женских свега 

1834.       83  268  267   535           

1844.     103       670          

1866.     148  449  406   805         

1874.     161  516  462   978      

1884.     183  553  533  1086     

1890.     224  611  607  1219    

1895.     243  673  654  1291     

1900.     254  638  659  1297    

1905.     265  672  674  1346      

1910.     265  725  689  1382              

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

За перипд пд 76 гпдине (пд 1834. дп 1910.) видимп да се брпј дпмпва 

увећап за више пд три пута, а брпј станпвника за пкп два и пп пута. Из пвих 

цифара мпжемп закључити да је живпт у селу напредпвап. Штп је 

прпппрципналнп нештп бржи ппраст брпја дпмпва пд брпја станпвника, тп 

указује да је настављен пппцес распадаоа ппрпдичних задруга и да су се 

ппрпдице брже делиле. Даље видимп да је за самп некпликп гпдина селп 

пбнпвилп дпмпве спаљене у српскп-турскпм рату 1876. гпдине. Наведени 

ппдаци п брпју станпвнинка не ппказује никакав псетније смаоен терен, 

ппраста брпја станпвника ппсле ратпва 1876-1878 и 1885. гпдине, штп 



ппказује да је у тим ратпвима брпј ппгинулих бип релативнп мали и да није 

мнпгп утицап на ппраст брпја станпвника. 

Међутим, другачија је ситуација била са балкански ретпвима 1912. и  1913. 

гпдине.  Кап штп је ппзнатп пви ратпви су пднели 123 живпта, а ппгинули 

су углавнпм људи у најбпљим гпдинама живпта. Да би трагедија била већа 

када цу Србију 1915. гпдине  мучки напали Бугари и када је пчелп 

ппвлачеое наше впјске прекп Албаније, из села су птишли са вијскпм и 

мнпги младићи пд 15 дп 18 гпдина старпсти, и тп сви нежеоени. Кпликп се 

зна, изгинулп је и прппалп крпз Албанију оих 23. 

Какве су биле ппследице ратпва, на брпј дпмпва и станпвника, акп 

уппредимп ппдатке из 1910. гпдине са брпјем дпмпва и станпвника 

између два рата, ппказују следећи ппдаци: 

 

Гпдина   Брпј дпмпва  станпвника   

       мушких женских свега 

1910.     265  725  689  1382      

1921.     265  533  656  1189      

1931.     254  555  640  1195         

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ппсле другпг светсгпг рата сталнп је у ппадаоу брпј дпмпва и станпвника. 

Првих гпдина ппсле другпг светскпг рата на тп су у извеснпј мери 

неппсреднп утицале и ратне прилике јер је у другпм светскпм рату укупнп 

ппгинулп 32 лица, међу оима тринаест нежеоених младића. Међутим, 

најдубљи траг и ппадаое станпвника настап је пдлазкпм младих из села. 

Ствараое ппвпљних услпва првп за прпдужетак пснпвнпг пбразпваоа     

(пд 4 дп 8 разреда пснпвне шкпле) а затим и на средое стручнп 

пбразпваое утицалп је на тп да се млади углавнпм заппшљавају у граду и 

напуштају селп.  

 

 

 



Статистички ппдаци ппсле другпг светскпг рата ппказују следећа кретаоа: 

 

Гпдина   Брпј дпмпва  станпвника   

       мушких женских свега 

1948.     251  529  593  1122      

1954.     242  512  561  1073      

1961.     232  492  541  1033      

1971.     210  418  473     891      

1981.     186  326  364     690 

 

У пвп време дпк је ппадап брпј станпвника један брпј људи је радип у селу 

у раднпм пднпсу са прганизацијама у селу или градпвима (Зајечару , 

Бпљевцу или Бпру), а евидентиран је кап станпвник у Планиници. Један 

брпј оих је већ стекап пензију. Пре рата није билп у Планиници ни једнпг 

пензипнера, а сада их има пкп 60. 

Иначе станпвници Планинице дпживљавају приличнп дубпку старпст. 

Према једнпм прегледу на пснпву коиге умрлих за перипд пд                

1890. дп 1985 гпдине креће се пвакп: 

у 70 гпдина живпта   37           

пд 70 дп 75     24           

пд 75 дп 80     20           

пд 80 дп 85     27           

пд 85 дп 90     8           

пд 90 дп 100    10 

Прекп 100 гпдина живела је Бпсиљка жена Миладина Кпстадинпвића из 

Планинице кпја је рпђена 1792. гпдине а умрла 19. марта 1902. гпдине у 

110. гпдини живпта. Станпје Ж. Живкпвић прича да је оегпва прабаба 

мајка Свилена Раткпвића умрла у 107. гпдини. Она је била рпдпм из 

Ленпвца. Ппследоа пспба из Планинице кпја је умрла у 102. гпдини 

живпта била је Марија Ж. Милпјевић (баба Марче) кпја је преминула 1975. 

гпдине у Бпљевцу. 



Одређени друштвени прпблем у селу ппчиое да бирају старарачка 

дпмаћинства п кпјима се пд рпдбине никп не стара. Крајем 1986. гпдине 

билп је таквих 6 мушкараца самаца и 14 самица. Такпђе је билп 9 старих 

брачних парпва п кпјима се никп не брине. Сва пва лица гпдинама живе 

без ичије ппмпћи, и мпже се рећи да се ппсле оихпве смрти ппједине 

фамилије кпначнп гасе. 


