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V a s i l i j M e l i k : 

Ob popisu prebivalstva v FLRJ 1. 1948 

Dne 15. marca 1948 se je vršil v naši FLR Jugoslaviji prvi po-
vojni popis prebivalstva. Od zadnjega predvojnega štetja je 

minilo 17 let; za marsikatera področja pa bo dal naš novi popis 
zaradi metod, ki so jih uporabljali nekdanji protiljudski režimi 
pri prejšnjih štetjih, šele prvič jasno in zanesljivo sliko razmer, 
da omenimo n. pr. samo narodnostno statistiko. Dozdaj je Zvezni 
statistični urad že objavil predhodne rezultate popisa. FLRJ v 
svojih novih mejah je štela na dan 15. marca 1948 15,751.935 pre-
bivalcev. Po posameznih ljudskih republikah je stanje — računano 
je stalno prebivalstvo — po predhodnih rezultatih sledeče:1 

preb. 
LR Srbija 6,523.224 

ožja Srbija 4,134.416 
A P Vojvodina 1,661.632 
Avt. Kos.-metoh. Obi. 727.176 

LR Hrvatska 3,749.039 
LR Slovenija 1,389.084 
LR Bosna in Hercegovina 2,561.961 
LR Makedonija 1,152.054 
LR Črna gora 376.573 

FLRJ 15,751.935 

v odstotkih 
moških ženskih moš. žen. 

3,170.991 3,352.233 48.61 51.39 
2,004.655 2,129.761 48.49 51.51 

795.280 866.352 47.86 52.14 
371.056 356.120 51.03 48.97 

1,757.195 1,991.844 46.87 53.13 
652.622 736.462 46.98 53.02 

1,236.389 1,325.572 48.26 51.74 
584.180 567.874 50.71 49.29 
178.161 198.412 47.31 52.69 

7,579.538 8,172.397 48.12 51.88 

Primerjajmo te številke s podatki štetij z dne 31. 1. 1921 in 
31. 3. 1931. Primerjavo bomo izvedli za vsa tri štetja ob upošte-
vanju jugoslovanskega ozemlja v predvojnem obsegu, brez Slo-
venskega Primorja in Istre, v kolikor sta zdaj pripadla Jugoslaviji, 
torej v okviru starih državnih mejâ (pa z današnjimi medseboj-
nimi mejami ljudskih republik), deloma pa tudi ob upoštevanju 
današnjih državnih mejâ s Slovenskim Primorjem in Istro. Po-
polno točnost primerjave moti, da je leta 1921 in 1931 upoštevano 
prisotno, leta 1948 pa stalno prebivalstvo. 

1 Podatki te in naslednjih primerjav so v glavnem povzeti ali izračunani 
iz: Prethodni rezultati popisa stanovništva u FNRJ od 15. marta 1948, Beograd 
1948 — Informativni priručnik o Jugoslaviji, knjiga I, 1948—1949 — Definitivni 
rezultati popisa stanovništva od 31. marta 1931 godine. Knjiga I, Beograd 1937 — 
Definitivni rezultati popisa stanovništva od 31. januara 1921 god., Sarajevo 1932. 
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P r e b i v a l c e v Prirastek v °/o 
1921 1931 1948 1921—1931 1931—1« 

LR Srbija 4,831.180 5,738.755 6,523.224 18.8»/. 13.7*/. 
ožja Srbija 2,837.153 3340.729 4,134.416 24.8V. 16.8*/. 
AP Vojvodina 1.553.066 1,643.359 1,661.632 5.8*/. 1.1V. 
AKMO 440.961 554.667 727.176 25.8*/. 30.6V. 

LR Hrvatska (predv.) 3,094.029 3,436.761 3,479.379 12.3*/. L » 
(sed.) 3,762.484 3,749.039 —0.4»/. 

LR Slovenija (predv.) 1,056.606 1,140.128 1,218.075 7.9*/. 6.8*1» 
(sed.) 1,318.320 1,389.084 5.4°/o 

LR Bosna in Here. 1,891.373 2,317.672 2,561.961 22.5»/« 10.5°/o 
LR Makedonija 798.291 938.625 1,152.054 17.6V. 22.8»/. 
LR Črna gora 313.432 362.097 376.573 15.5'/. 4.0*/. 

FLRJ (predvojna) 11,984.911 13,934.038 15,311.266 16.3V. 9.9*/t 
(sedanja) 12,490.096 14,437.953 15,751.935 15.6*/. 9.1'/« 

Primerjava prirastkov nam z izredno jasnostjo kaže, kako 
ogromne so bile žrtve jugoslovanskih narodov v narodnoosvobo-
dilni borbi, v vojni proti fašističnemu napadalcu, za svobodo in 
drugačno, boljšo bodočnost. Če bi ne bilo vojne z vsemi demo-
grafskimi spremembami, ki so jo spremljale, in bi se prebivalstvo 
ves čas množilo prav tako kakor v predvojnih letih, bi štela Ju-
goslavija 15. marca 1948, kakor je izračunal Zvezni statistični urad, 
18,310.000 prebivalcev. Prirastka bi bilo tedaj v letih 1931—1948 
26.8% ali 3,872.000 ljudi. V resnici pa je znašal prirastek samo 
1,313.982 ljudi ali 9.1% (ali 9.9% na starem državnem ozemlju), 
torej v sedemnajstih letih samo nekaj več kakor polovico pri-
rastka v desetih letih 1921—1931. Celih 2,558.000 ljudi je izgubila 
Jugoslavija zaradi vojne: sem moramo računati predvsem 1,706.000 
vojnih žrtev, vse one, ki so padli v borbi ali jih je pomoril okupator 
po ječah, taboriščih in drugod; poleg tega moramo upoštevati 
padec natalitete zaradi teh žrtev in zaradi vojnih razmer nasploh; 
od manjših posledic vojne pa še pobeg ali izselitev Nemcev, so-
delavcev z okupatorjem in podobno. Pri spremembah v normalnem 
razvoju števila prebivalstva je treba upoštevati tudi izselitev ne-
katerih narodnostnih skupin, n. pr. Poljakov iz Bosne, ki so se 
vrnili v svojo domovino — na drugi strani pa n. pr. vrni+ev več 
skupin naših izseljencev v Jugoslavijo. 

Število prebivalstva na novem osvobojenem jugoslovanskem 
ozemlju v Slovenskem Primorju in v Istri se je od leta 1910 do 
1948 takole spreminjalo:* 

1 Po računih dr. L. Čermelja, dr. F. Zwittra in drugih (za štetja 1910, 
1921, 1936). — 1910, 1921 prisotno, 1931, 1936, 1948 stalno prebivalstvo. 
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31. 12. 1910 545.376 
1. 12. 1921 505.185 

21. 4. 1931 503.915 
21. 4. 1936 517.018 
15. 3. 1948 440.669 

Zmanjševanje prebivalstva v dobi italijanske okupacije je 
pripisati predvsem predfašistiičnemu in fašističnemu terorju ita-
lijanskih oblasti, tako gospodarskemu kakor političnemu. Padcu 
od leta 1931 do 1948 pa so vzrok predvsem velike žrtvie Slovenskega 
Primorja in Istre v narodnoosvobodilni borbi, potem tudi odse-
litev raznih fašističnih elementov, pa tudi zaslepi j encev, ki so pod-
legli proti jugoslovanski gonji; nedvomno tudi ne smemo prezreti, 
da je znatno število Primorcev prešlo po osvoboditvi na staro 
jugoslovansko ozemlje (na delo, v službe in pod.). 

Odstotek prebivalstva v posameznih ljudskih republikah do 
prebivalstva celotne Jugoslavije se je pri vseh treh štetjih takole 
izpreminjal (za staro in novo ozemlje): 

v %> od celotnega v »/0 od celotnega 
prebivalstva FLRJ prebivalstva FLRJ 
v mejah 1920—1941 v sedanjih mejah 
1921 1931 1948 1921 1931 1948 

LR Srbija 40.3 41.2 42.6 38.6 39.8 41.4 
ožja Srbija 23.6 25.4 27.0 22.7 24.6 26.2 
AP Vojvodina 13.0 11.8 10.8 12.4 11.4 10.6 
AKMO 3.7 4.0 4.8 3.5 3.8 4.6 

LR Hrvatska 25.8 24.6 22.7 j 37.4 
26.1 23.8 

LR Slovenija 8.8 8.2 8.0 j 37.4 9.1 8.8 
LR Bosna in Hercegovina 15.8 16.7 16.7 15.1 16.0 16.3 
LR Makedonija 6.7 6.7 7.5 6.4 6.5 7.3 
LR Črna gora 2.6 2.6 2.5 2.5 2.5 2.4 

Razmerje med moškim in ženskim prebivalstvom se je ta-
kole izpreminjalo: 1921 1931 1948 moških v •/» 

moških ženskih moških ženskih moških ženskih 1921 1931 1948 
LR Srbija 2345018 2486162 2834372 2904383 3170991 3352233 48.6 49.3 48.6 

ožja Srbija 1363616 1473537 1745069 1795660 2004655 2129761 48.1 49.3 48.5 
AP Vojvodina 760197 792869 807173 836186 795280 866352 48.9 49.1 47.9 
AKMO 221205 219756 282130 272537 371056 356120 50.2 50.9 51.0 

LR Hrvatska (pr.) 1511405 1582624 1672083 1764678 1628080 1851299 48.8 48.7 46.8 
(sed.) 1757195 1991844 46.9 

LR Slovenija (pr.) 503835 552771 549142 590986 569547 648528 47.7 48.2 46.8 
(sed.) 640972 677348 652622 736462 48.6 47.0 

LR Bosna in Herc. 966687 924686 1182313 1135359 1236389 1325572 51.1 51.0 48.3 
LR Makedonija 396479 401812 473018 465607 584180 567874 49.7 50.4 50.7 
LR Črna gora 156267 157165 180699 181398 178161 198412 49.9 49.9 47.3 

FLRJ (predvojna) 5879691 6105220 6891627 7042411 7367348 7943918 49.1 49.4 48.1 
(sedanja) 7579538 8172397 48.1 
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Tudi to razmerje nam kaže, kako velike so bile vojne izgube. 
Tako je n. pr. Bosna in Hercegovina v tej vojni izgubila previšek 
moških nad ženskimi prebivalci, ki je'bil značilen ob vseh prejšnjih 
štetjih. Primerjajmo razvoj prebivalstva v tej ljudski republiki še 
za daljšo dobo nazaj. Spremembe v velikosti ozemlja so tako 
neznatne, da jih lahko prezremo. V letih 1879—1910 je računano 
prisotno civilno prebivalstvo na tedanjem ozemlju Bosne in Her-

za zadnja tri štetja pa je upoštevano sedanje ozemlje 
moških ženskih skupaj moških v °/o 

1879 607.650 550.514 1,158.164 52.5 
1885 705.025 631.066 1,336.091 52.8 
1895 828.190 739.902 1,568.092 52.8 
1910 994.852 903.192 1,898.044 52.4 
1921 966.687 924.686 1,891.373 51.1, 
1931 1,182.313 1,135.359 2,317.672 51.0 
1948 1,236.389 1,325.572 2,561.961 48.3 

Pri določevanju gostote v celotni FLRJ in v posameznih ljud-
skih republikah naletimo na vprašanje površine naše države oz. 
njenih sestavnih edindc, ki doslej še ni dokončno razrešeno. Ve-
čina statističnih publikacij iz zadnjih let stare Jugoslavije (Sta-
tistički godišnjak, Definitivni rezultati popisa stanovništva od 
31 marta 1931 godine, in dr.) je navajala za državno površino 
247.542 km', številko, ki jo je izračunal Vojni geografski institut 
v Beogradu. Poljoprivredna godišnja statistika za leto 1934, ki 
navaja tudi površine posameznih okrajev, ima 249.468 km'; druge 
uradne publikacije so imele tudi še druge številke. Za posamezne 
nižje upravne enote so bile v rabi prav tako različne številke. Tako 
so navajali n. pr. za nekdanjo Dravsko banovino: 15.849 km' (De-
finitivni rezultati. . .), 16.229 km* (Poljoprivr. god. statistika) in 
15.809 km2 (Splošni pregled Dravske banovine) — ali pa za nekda-
njo Savsko banovino: 40.536 km2 (Def. rezultat.), 39.160 km2 (Poljo-
privr. god. stat.) in 38.950 km' (Upravno, sudsko i crkveno razdje-
ljenjie.. . SaVske banovine) — vse to za isto ozemeljsko stanje. V 
začasnih novih preračunavanjih po osvoboditvi se je navadno 
jemala za podlago Poljoprivredna godišnja statistika za leto 1934. 
Pri tem pa je treba opozoriti, da predstavlja močno razširjena 
številka 249.226 km' za površino FLRJ brez Slovenskega Primorja 

3 Glavni rezultati popisa žiteljstva u Bosni i Hercegovini od 22. aprila 
1895, Sarajevo 1896 — Die Ergebnisse der Volkszählung in Bosnien und der 
Hercegovina vom 10. Oktober 1910, Sarajevo 1912 — primerja j članek D. Pe-
janović: Stanovništvo Bosne i Hercegovine za poslednjih sto godina, Pregled, 
Sarajevo, mart 1948. 
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in Istre pomoto v računu: pri preračunavanjih nekdanjih upravnih 
enot, banovin v nove ljudske republike je bila namreč prezrta po-
vršina takoimenovane Uprave grada Beograda (242 km2 po Poljo-
privredni statistiki), ki je bila izven sklopa banovin. Tako je torej 
podatek 249.226 km2 za 242 km2 premajhen (v enaki meri je treba 
seveda popraviti tudi površino LR Srbije). Pravilno je znašala 
torej povräina FLRJ brez osvobojenega Primorja na podlagi Poljo-
privredne statistike 249.468 km2. 

Tudi za Slovensko Primorje in Istro, v kolikor sta bila pri-
ključena FLRJ, nimamo enotnih številk. Pri nas najbolj razširjeni 
podatek 7.382 km2 (prim, članek Fran Zwitter: Julijska Krajina po 
drugi svetovni vojni, Geogr. vestnik 1947) temelji na starejših 
preračunavanjih, ko še niso bile točno premer j ene katastrske ob-
čine ob državni mieji 1920—1941. Ta državna meja ni namreč 
potekala skoraj nikjer po mejah dotedanjih katastrskih občin, 
ampak je sekala njih ozemlja in dajala Italiji strateško važne točke. 
Površina delov takih katastrskih občin je bila ugotovljena šele 
pozno in pri prejšnjih podatkih ni bila upoštevana. Če vzamemo 
za podlago računanja italijansko statistiko iz leta 1936 in iz po-
znejših let, torej po novih katastrskih meritvah, dobimo tele po-
pravljene številke: ozemlje, ki ga je dobila Italija po prvi svetovni 
vojni v primorskem področju od bivše Avstro-Ogrske, meri 
9552 km2; od tega je po odločitvah sedanje mirovne pogodbe z 
Italijo pripadlo:4 

FLR Jugoslaviji 7777 km2 

STO-ju 717 km2 

Italiji 1058 km* 

Seveda tudi te številke še niso končnovel javne; mejne črte še niso 
potegnjene v vseh podrobnostih in za nove obmejne predele je 
mogoče zaenkrat postaviti samo približne preračune. 

Od 7777 km2 novega primorskega jugoslovanskega ozemlja 
odpade po novih računih 4176 km2 na LR Slovenijo, 3601 km2 pa 
na LR Hrvatsko. 

Površina FLRJ v današnjih mejah znaša po Poljoprivredni 
statistiki in omenjenih italijanskih podatkih iz leta 1936 257.245 km2. 
Če vzamemo za podlago računanju navedbe nekdanjega Vojnega 

4 Z upoštevanjem računov dr. L. Čermelja, dr. F. Zwit tra in drugih — 
Čermelj, Slovenci in Hrvat je pod Italijo, 1938 — Cermelj, Life-and-Death Struggle 
of a National Minority, 2nd Ed., 1945 — V i l i Censimento generale della po-
polazione 21 aprile 1936, Vol. II, fase. 31—34, Roma 1937 — Annuario statistico 
italiano 1939 — Dizionario dei comuni 1938 — Ortsverzeichnis von Oesterreich, 
Wien 1930 i. dr. 
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geografskega instituta, pa prištejemo Primorsko, dobimo 255.319 km2. 
Kartometrični podatki Ant. Lazića (Glasnik Srpskog geografskog 
društva XXVIII, 1, 1948) z vsoto 254.571 km2 se zde vsekakor ne-
koliko prenizki. 

Kakor za celotno jugoslovansko ozemlje, najdemo različne 
podatke tudi za posamezne ljudske republike. Razlikam v temeljih, 
ki služijo za preračunavanje (katastrska merjenja, planimetrična 
metoda, itd.), se pridružujejo še razlike, ki jih povzročajo spre-
membe mejâ ljudskih republik v razmerju do prejšnjih okrajnih, 
občinskih in drugih mejâ. Številke, ki so jih dobili v posameznih 
ljudskih republikah za površino republiških ozemelj, tudi še niso 
vse definitivne. Na ta način beremo v računih gostote ob novem 
popisu prebivalstva dozdaj še precej različne številke, tako n. pr. 
za. LR Srbijo: 73 (po Lazičevih podatkih), 74 (Informativni priruč-
nik o Jugoslaviji), 77 (Ekonomist br. 2), 78 (Glasnik Srp. geogr. 
društva XXVIII, 2, 1948). Primerjalno sliko gostote po posameznih 
področjih ali razvojno sliko si seveda ustvarimo lahko tudi ob teh 
nesoglasjih; treba je le, da se zavedamo relativnosti in začasnosti 
teh številk, ki jih bodo kmalu nadomestili dokončni novi podatki. 
V naslednjem pregledu se bomo držali podatkov na temelju Poljo-
privredne statistike z upoštevanjem sprememb po novih mejah 
ljudskih republik, upoštevajoč vse, kar smo tu povedali. Ob defini-
tivnih površinskih rezultatih se bodo te številke za površino po 
vsej verjetnosti izkazali v celem za nekoliko previsoke. 

G o s t o t a Opomba: gostota 1948 
Površina 1921 1931 1948 po drugih podatkih 

LR Srbija 88.766 km2 54 65 74 73, 77, 78 
ožja Srbija 55.903 km2 51 63 74 78 
AP Vojvodina 22.302 km2 70 74 75 70, 77 
AKMO 10.561 km2 42 52 69 67, 74, 75 

LR Hrvatska (predv.) 52.884 km2 59 65 66 
(sedanja) 56.485 km2 67 67 68, 69 

LR Slovenija (predv.) 16.269 km2 65 70 75 
(sedanja) 20.445 km2 65 68 70 

LR Bosna in Hercegovina 51.348 km3 37 45 50 
LR Makedonija 26.234 km2 30 36 44 43, 45, 47 
LR Črna gora 13.967 km2 24 26 27 28 

FLRJ (predvojna) 249.468 km2 48 56 61 
(sedanja) 257.245 km2 49 56 61 62 

Oglejmo si zdaj, preden preidemo na razpravljanje o struk-
turi mest in okrajev po posameznih ljudskih republikah oz. avto-
nomnih edinicah ob času štetja prebivalstva, še upravno razdelitev 
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naših ljudskih republik. Pri tem bomo upoštevali že tudi spre-
membe, ki so se izvršile v letu dni po popisu prebivalstva, torej do 
marca 1949 (za stanje ob popisu glej publikacijo Zveznega stati-
stičnega urada Prethodni rezultati popisa stanovništva v FLRJ od 
15 marta 1948): 

LR Srbija: Zakon o administrativno-teritorialni razdelitvi 
LR Srbije z dne 18. 4. 1947 pravi: »Administrativno-teritorijalne 
jedinice na teritoriji NRS jesu: srezovi, gradovi, gradski reoni i 
područja mesnih narodnih odbora ili gradskih naselja«. Ožja Sr-
bija ima po spremembah, ki so se izvršile še po popisu prebivalstva, 
nazadnje z zakonom z dne 1. 3. 1949, 62 okrajev (ob popisu 81, nov 
je lepeniški) in 21 mest izven sklopa okrajev. Avtonomna pokra-
jina Vojvodina šteje zdaj 24 okrajev (ob popisu 23, nov je belo-
crkvanski, sečanjski pa je spremenil ime v jašatomičski) in 10 mest 
izven sklopa okrajev (ob popisu 9, novo je Apatin). Avtonomna 
Kosovsko-Metohijska Oblast ima 16 okrajev in 4 mesta izven 
sklopa okrajev. Naziv »grad« imajo v LR Srbiji samo tista mesta, 
ki so izvzeta iz področja okrajev. »Grad je mesto«, pravi zakon o 
administrativno-teritorialni razdelitvi, »koje se po broju stanov-
nika i razvijenijoj privrednoj strukturi, većem privrednom i kul-
turnom značaju izdvaja od ostalih mesta. Područja gradova ne 
ulaze u administrativno-teritorijalni sastav srezova«. V tem smislu 
je bil letos Apatin proglašen za »mesto-grad« in izvzet iz območja 
somborskega okraja. Mesta, ki so vključena v okraje, nosijo naziv 
»varoš« ali »varošica«. Z že omenjenim zakonom z dne 1. 3. 1949 
se je razširilo tudi področje glavnega mesta Beograda in sicer za 
ozemlje krajevnih ljudskih odborov Žarkovo, Železnik in Kneže-
vac iz beograjskega okraja, Bežanija iz zemunskega ter Borča in 
Ovča iz pančevskega okraja. S tem je naraslo prebivalstvo Beo-
grada za 18.996 stalnih prebivalcev po popisu leta 1948 in znaša 
na novem ozemlju po podatkih tega štetja (če si dovolimo nepra-
vilnost, da prištejemo stalno prebivalstvo novih krajev prisotnemu 
prebivalstvu dosedanjega ozemlja) okrog 407.000 prisotnega pre-
bivalstva. Obenem s to spremembo pa so se nekoliko spremenile 
tudi meje in površina AP Vojvodine in ožje Srbije. (Za upravno 
razdelitev LR Srbije in njene spremembe glej Službeni glasnik NRS 
1947, št. 17, 27, 28, 30, 42, 59, 1948, št. 30, 41, 1949, št. 2, 4, 5, 11). 

LR Hrvatska: Zakon o administrativno-teritorialni razdelitvi 
LR Hrvatske z dne 28. 6. 1947 pravi: »Administrativno-teritorijalne 
jedinice na području NRH jesu: Oblast Dalmacije, kotari, gradovi, 
gradski rajoni, gradska naselja i područja mjesnih narodnih od-

20 
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bora«. Celotna ljudska republika šteje 87 okrajev in 24 mest izven 
sklopa okrajev (ob popisu 21; po zakonu z dne 22. 5. 1948 poleg 
teh še Gospić, Koprivnica in Nova Gradiška). Od tega ima Oblast 
Dalmacije s sedežem v Splitu 15 okrajev in 4 mesta izven sklopa 
okrajev. Tudi v LR Hrvatski pripada naziv »grad«, ki sicer v za-
konu o administrativno-teritorialni razdelitvi ni še posebej defi-
niran, samo mestom, ki so izvzeta iz področja okrajev. Po zadnjih 
spremembah z ukazom z dne 11. 2. 1949 se je povečalo ozemlje 
glavnega mesta Zagreba za področje krajevnega ljudskega odbora 
Zagrebačka Dubrava in za del ozemlja krajevnega ljudskega od-
bora Remete (naselja Gornji Bukovec III. brijeg), torej za okroglo 
5000 ljudi stalnega prebivalstva (za upravno razdelitev LR Hrvat-
ske in njene spremembe glej Narodne novine 1947, št. 60, 115, 1948, 
št. 42, 84, 1949, št. 14). 

LR Slovenija: Najnovejši Zakon o spremembah in dopol-
nitvah zakona o upravni razdelitvi LR Slovenije z dne 23. 2. 1949 
pravi: »Ozemlje LRS je upravno razdeljeno na Glavno mesto 
Ljubljana, na Primorsko oblast, na okraje, mestne rajone in kraje«. 
LR Slovenija ima v celem 3 mesta izven sklopa okrajev in 27 osta-
lih okrajev. Od tega ima Primorska oblast s sedežem v Postojni, 
ustanovljena z zgoraj omenjenim zakonom, 6 okrajev. Izraz »me-
sto« ima v LR Sloveniji širši pomen: to so urbanska naselja, iz-
vzeta iz sklopa okrajev, pa tudi ona, ki so sestavni del okrajev. 
»Posebni zakon bo določil, kateri kraji so mesta,« pravi Zakon o 
upravni razdelitvi LRS z dne 23. 2. 1948. (za upravno razdelitev LR 
Slovenije in njene spremembe glej Uradni list LRS 1948, št. 9, 
1949, št. 8). 

LR Bosna in Hercegovina: Zakon o administrativno-terito-
rialni razdelitvi LR Bosne in Hercegovine z dne 27. 6. 1947 pravi: 
»Na teritoriji NR BiH postoje ove administrativno-teritorijalne 
jedinice: srezovi, gradovi, gradski reoni, gradska naselja i područja 
mjesnih narodnih odbora«. LR Bosna in Hercegovina šteje po zad-
njih spremembah 65 okrajev in 14 mest izven sklopa okrajev (ob 
popisu 13, novo je po zakonu z dne 17. 12. 1948 Trebinje). Tudi tu 
se imenujejo »grad« samo mesta, izvzeta iz območja okrajev. Ozna-
ka »mesta-grada« je podobna kakor v LR Srbiji: »Grad je mjesto, 
koje se po broju stanovnika, razvijenijoj privrednoj strukturi i 
većem privrednom i kulturnom značaju razlikuje od ostalih mjesta 
te se izdvaja dz administrativnog sastava sreza i obrazuje posebnu 
administrativno-teritorijalnu jedinicu«. Ostala, okrajem vključena 
mesta imajo naziv »manji gradovi — varošice«. Glavno mesto Sa-
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rajevo je svoj obseg v letu 1948, že po popisu prebivalstva znova 
povečalo za nekaj okoliških naselij (za upravno razdelitev LR Bosne 
in Hercegovine in njene spremembe glej Službeni list NR BiH 
1947, št. 29, 1948, št. 15, 51, 1949, št. 6). 

LR Makedonija: Zakon o administrativno-teritorialni razde-
litvi LR Makedonije z dne 13. 1. 1947 pravi: »Teritorijata na NRM 
administrativno e podelena na podračja na gradovi i na podračja 
na administrativni okolii. Administrativnite okolii gi obfakjat pod-
račjata na mesnite narodni odbori«. LR Makedonija šteje 27 okra-
jev in 9 mest izven sklopa okrajev. Izraz »grad« ima tu pomen po-
dobno kakor v LR Sloveniji: i iz okrajev izvzetih (kakor Skoplje 
ali Bitolj), i v okraje vštetih mest (kakor Carevo selo). Ljudski od-
bori mest, ki so izvzeta iz okrajev, nosijo naslov »mestni ljudski 
odbor mesta. . .« (gradski naroden odbor na grad. . . ) , ljudski od-
bori mest, ki so vključena v področje okrajev, pa naslov »krajevni 
ljudski odbor mesta. . .« (mesten naroden odbor na grad. . . ) . 
Glavno mesto Skoplje je svoj obseg v letu 1948 po popisu prebi-
valstva še razširilo (za upravno razdelitev LR Makedonije in njene 
spremembe glej Služben vesnik na NRM 1947, št. 2, 1948, št. 22, 39). 

LR Črna gora: Zakon o administrativno-teritorialni razdelitvi 
LR Črne gore z dne 15. 4. 1947 pravi: »Teritorija NR CG admini-
strativno je podijeljena na područja gradova i na područja admini-
strativnih srezova. Administrativni srezovi podijeljeni su na pod-
ručja mjesni narodnih odbora (sela, varoši i varošica)«. LR Črna 
gora ima 13 okrajev in 4 mesta izven sklopa okrajev. Naziv »grad« 
pripada samo iz okrajev izvzetim štirim mestom, v sklopu okrajev 
pa obstojajo »varoši« (n. pr. Andrijevica) in »varošice« (n, pr. 
Šavnik) (za upravno razdelitev LR Črne gore in njene spremembe 
glej Službeni list NR CG 1947, št. 9, 1948, št. 1, 14). 

24. marca 1949 je Prezidij Ljudske skupščine FLRJ izdal ukaz 
o ustanovitvi oblasti kot administrativno-teritorialnih enot na 
ozemlju LR Srbije (toda samo v ožji Srbiji), LR Hrvatske, LR 
Slovenije, LR Bosne in Hercegovine in LR Makedonije, torej v 
vseh ljudskih republikah razen v Črni gori. Doslej so bile oblasti 
obstojale le izjemoma (avtonomna Kosovsko-Metohijska Oblast, 
Oblast Dalmacije in v zadnjem času še Primorska oblast v LR Slo-
veniji). »Z namenom, da bi se razširil obseg in da bi se dvignila 
kakovost dela ljudskih odborov, da bi se razvila njihova samo-
iniciativnost v graditvi socializma in da bi se v še večji meri razvilo 
sodelovanje delovnih množic pri delu organov ljudske oblasti ter 
njihova iniciativa in kontrola; na drugi strani pa da bi se izpopol-

20* 
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njevale metode vodstva lokalnih organov oblasti in uprave s strani 
zveznih in republiških državnih organov in da bi se zagotovila nji-
hova kontrola nad delom ljudskih odborov in nad pravilnim izva-
janjem zakonov, uredb in drugih predpisov in smernic višjih dr-
žavnih organov v ljudskih odborih«, zahteva zdaj pravilna reši-
tev vrste vprašanj, ki so nastala v sedanjih pogojih graditve socia-
lizma, »da se v vseh ljudskih republikah razen v Črni gori ustano-
vijo administrativno-teritorialne enote, ki bodo združevale več 
okrajev, in da se v teh enotah ustanovijo ljudski odbori kot naj-
višji lokalni organi, državne oblasti in uprave«.5 Število oblasti in 
njihova področja bodo določili zakoni posameznih ljudskih re-
publik. V našem pregledu teh oblasti, ki se formirajo prav v času 
tiskanja pričujočega Geografskega vestnika, še nismo mogli 
upoštevati. 

Oglejmo si zdaj, kako je bilo ob popisu leta 1948 razdeljeno 
stalno prebivalstvo posameznih ljudskih republik na prebivalstvo 
mest, izvzetih iz obsega okrajev, in na prebivalstvo okrajev. Pri 
tej in pri vseh naslednjih primerjavah je upoštevano upravno sta-
nje, kakor je bilo na dan popisa (15. 3. 1948), torej brez ozira na 
spremembe, ki smo jih zgoraj v popisu upravne razdelitve že vklju-
čili, ki pa splošne strukture, značilne za "posamezne ljudske republi-
ke oziroma avtonomne edinice, niso predrugačile. 

Od celotnega prebivalstva 
Prebivalstvo pride na 

mest okrajev mesta okraje 

LR Srbija: ožja Srbija 670.677 3,463.739 16.3% 83.7% 
AP Vojvodina 379.816 1,281.816 22.8°/. 7?.2% 
AKMO 71.338 655.838 9.8 % 90.2% 

LR Hrvatska 672.048 3,076.991 17.9% 82.1% 
LR Slovenija 201.970 1,187.114 14.5% 85.5% 
LR Bosna in Hercegovina 277.397 2,284.564 10.8% 89.2 % 
LR Makedonija 231.862 920.192 20.1% 79.9% 
LR Črna gora 31.555 345.018 8.4% 91.6% 

FLRJ 2 ,536.663 13,215.264 16.1 % 83.9% 

Pri odstotkih, ki so se nam pokazali, ne pride seveda do ve-
ljave samo dejstvo, da so mesta tu bolj tam manj razvita in velika, 
ampak je treba upoštevati tudi to, da kriteriji, po katerih so v po-

5 Ukaz Prezidija Ljudske skupščine FLRJ z dne 24. 3. 1949, glej Uradni listi 
FLRJ, 1949, št. 26. 
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sameznih ljudskih republikah izvzemali mesta iz okrajev, niso bili 
povsod enaki, kakor bomo o tem še govorili. 

Oglejmo si zdaj strukturo okrajev in primerjajmo, kakšne 
velikosti (po številu prebivalstva) prevladujejo v posameznih ljud-
skih republikah. 

Število okrajev s prebivalstvom 
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Po prebivalstvu povprečno največje okraje ima Vojvodina, 
za njo se vrstita LR Slovenija in ožja Srbija; povprečno najmanjše 
okraje pa imajo LR Črna gora, za njo LR Makedonija, LR Bosna 
in Hercegovina — ki imajo vse tri tudi daleč najmanjšo gostoto 
prebivalstva — ter LR Hrvatska. 

Primerjajmo zdaj, koliko krajevnih ljudskih odborov vsebu-
jejo posamezni okraji naših ljudskih republik! 

Število okrajev, v katerih je KLO: 
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Daleko največje število KLO pride povprečno na en okraj v 
LR Sloveniji — tu je tudi edini okraj v celi FLRJ, ki ima v svojem 
obsegu nad 100 krajev: soboški s 114 KLO. Vzrok za tako veliko 
povprečje je deloma v tem, ker so okraji v LR Sloveniji, kot smo 
že videli, zelo veliki po svojem prebivalstvu, predvsem pa v tem, 
ker so kraji sami po številu ljudi, ki jih zajemajo, od vseh ljudskih 
republik v Sloveniji najmanjši. Po padajočem številu krajev na en 
okraj se vrste za Slovenijo LR Makedonija, LR Hrvatska in ožja 
Srbija, ki tvorijo, dasi ne v istem vrstnem redu, obenem tudi sku-
pino po prebivalstvu razmeroma manjših krajev; potem pa AP 
Vojvodina, Kosmet, LR Bosna in Hercegovina ter LR Črna gora, 
ki tvorijo obenem — spet ne v istem vrstnem, redu (Vojvodina 
ima n. pr. največje okraje, zato tudi več KLO na en okraj kot 
ostale tri edinice, dasi so njeni kraji daleko največji) — skupino 
z velikimi kraji. Velikost krajiev (kar se tiče števila prebivalstva) 
po posameznih ljudskih republikah pa je razvidna iz naslednje 
razpredelnice, s katero smo združili tudi pregled velikosti mest, 
ki so izvzieta iz okrajev, saj se obe sliki v marsičem dopolnjujeta. 

Število krajev oz. mest, ki imajo prebivalcev: 
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Za LR Slovenijo je značilno, kot smo že omenili, da ima 
povprečno najmanjše kraje v FLRJ (povprečno 939 prebivalcev na 
1 KLO): samo tu imajo absolutno večino kraji s pod 1000 prebi-
valci in od krajev z manj kot 500 prebivalci jih ima LR Slovenija 
od celotne FLRJ več kot polovico. Na drugi strani je bil kriterij 
za izvzemanje mest iz sklopa okrajev tu zelo strog. Dočim so 
upoštevali v LR Sloveraij samo največja središča, so uvrščali v to 
skupino po nekaterih drugih ljudskih republikah tudi celo vrsto 
manjših mest (n. pr. v LR Hrvatski, v ožji Srbiji in drugje) do tik 
nad 5000 prebivalci. Še več, med spremembami že po popisu pre-
bivalstva sta bila uvrščena med izvenokrajna mesta med drugimi 
tudi Gospić s 4240 in Trebinje s 3143 prebivalci, ki sta zdaj torej 
najmanjši izvenokrajni mesti v FLRJ. Zato ima poleg AP Vojvo-
dine, ki se itak odlikuje po izredno velikih krajih, in z izjemo 
Djakovice v Kosmetu edinole LR Slovenija kraje z nad 10.000 pre-
bivalci, ki niso vključeni v izvenokrajna mesta (Kranj, Trbovlje, 
Jesenice). Od vseh ljudskih republik ima Slovenija absolutno in 
relativno najmanjše število izvenokrajnih mest. Pri tem pa se 
moramo dotakniti še ene značilnosti LR Slovenije: dočim ima 
sicer sorazmerno število največjih mest, ima zelo pičlo količino 
mest ali krajev z nad 5000 prebivalci. Od vseh ljudskih republik, 
ne glede na velikost, jih ima absolutno najmanjše število. Tudi v 
naslednjem nižjem razredu, razredu krajev (mest) z 2000—5000 
prebivalci je LR Slovenija še zelo šibko zastopana. 

Na drugem mestu po majhnosti krajev je LR Hrvatska 
(povprečno Џ93 prebivalcev na 1 KLO), za njo se vrstita ožja 
Srbija (povprečno 1780 prebivalcev na 1 KLO) in LR Makedonija 
(povprečno 1853 prebivalcev na 1 KLO). Po prebivalstvu veliki 
kraji so značilni za LR Črno goro (povprečno 2380 prebivalcev na 
1 KLO), LR Bosno in Hercegovino (povprečno 2612 prebivalcev 
na 1 KLO), Avtonomno Kosovsko-Metohijsko Oblast (povprečno 
2824 prebivalcev na 1 KLO), predvsem pa za Avtonomno Pokra-
jino Vojvodino (povprečno 3243 prebivalcev na 1 KLO). V Voj-
vodini je tudi v celotni FLRJ največji kraj, ki ni izvzet iz kraja, 
Bečej s 23.534 stalnimi prebivalci. 

Po najnovejšem popisu prebivalstva je v FLR Jugoslaviji, 
če računamo to pot v nasprotju z dosedanjimi računi prisotno 
prebivalstvo, 29 mest z nad 20.000 prebivalci; med temi samo Bečej 
nima značaja iz okraja izvzetega mesta. Po stalnem prebivalstvu 
bi našteli 31 mest, poleg onih še Prizren in Kumanovo, ki sta imela 
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po stalnem prebivalstvu malo nad 20.000, po prisotnem pa malo 
pod 20.000 prebivalcev. V teh 29 mestih živi 1,950.138 ljudi (pri-
sotnega prebivalstva) ali 12.4% vsega prebivalstva FLRJ. 5 mest 
(od teh 29) šteje nad 100.000 prebivalcev in ima 1,030.316 ljudi 
(6.5% prebivalcev vse države), 6 jih ima 50.000 do 100.000, 18 pa 
20.000 do 50.000 ljudi. 

Po predvojnem štetju leta 1931 je bilo na današnjem jugo-
slovanskem ozemlju 24 mest z nad 20.000 prebivalci, računajoč pri 
tem razen pri dalmatinskih in istrskih mestih (o čemer bo spodaj 
govora) vsako od njih v tedanjem upravnem obsegu (vendarle smo 
Zemun šteli k Beogradu, kakor sta enota danes; če upoštevamo 
Zemun ločeno, naraste število na 25). V teh mestih je živelo 
1,365.587 ljudi ali 9.5% vsega prebivalstva. Le 3 mesta so štela nad 
100.000 prebivalcev in skupaj 552.488 ljudi (3.8% prebivalcev vsega 
ozemlja), 5 jih je imelo 50.000 do 100.000, 16 (z Zemunom posebej 
17) pa 20.000 do 50.000 prebivalcev. 

Po štetju leta 1921 je bilo na današnjem jugoslovanskem 
ozemlju 19 mest z nad 20.000 prebivalci (vsako — z istimi izje-
mami — spet v tedanjem upravnem obsegu). V njih je živelo 
879.753 ljudi ali 7.0% vsega prebivalstva. Med temi mesti sta bili 
2 z nad 100.000 prebivalci in sta šteli skupaj 220.413 ljudi (1.8% 
prebivalcev vsega ozemlja), 3 jih je imelo 50.000 do 100.000, 14 
pa 20.000 do 50.000 prebivalcev. 

Po štetju leta 1910 je bilo na istem ozemlju 24 mest z nad 
20.000 prebivalcev. V njih je živelo 956.555- ljudi ali 7.8°/o vsega 
prebivalstva. Med temi mesti ni bilo niti enega s 100.000 prebivalci, 
5 jih je štelo 50.000 do 100.000, 19 pa 20.000 do 50.000 prebivalcev. 

Posezimo po primerjavo še dlje nazaj, v dobo pred sto leti! 
Okrog leta 1848 je bilo, kolikor se seveda moremo zanesti na 
tedanje številke ob slabo vodenih štetjih ali cenitvah brez vsake 
podlage v štetjih, na današnjem ozemlju FLRJ 5 mest z nad 20.000 
prebivalci: na prvem mestu Sarajevo s približno 65.000 ljudmi, na 
drugem Subotica z 48.000, na tretjem Bitolj s 33.000, na četrtem 
Beograd s 30.000 in na petem Sombor z 22.000 prebivalci.4 

Če primerjamo razprostranjenost mest z nad 20.000 prebivalci 
po posameznih ljudskih republikah in avtonomnih edinicah, do-
bimo naslednjo primerjavo: 

• Tafeln zur Statistik, NF, I. Band, 1. Heft — Calletti's Allgemeine Welt-
kunde, 10. Auflage, Pest 1847 i. dr. 
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Oglejmo si še rast naših 11 največjih mest, onih z več kot 
50.000 prebivalci ob popisu leta 1948, za daljšo dobo nazaj, in sicer 
v mestnih mejah, kakor so bile ob vsakem štetju:' 

1850 1870 1890 1910 1921 1931 1948 
Beograd brez Zemuna 30.000 27.60512 54.250 89.876 111.739 238.775 
Zemun 9911 10.046 12.823 17.131 18.528 28.074 

Beograd z Zemunom 130.267 266.849 388.246 
Zagreb 14.258 19.837 41.481 79.038 108.674 185.581 290.417 
Ljubl jana 17.256 22.59310 30.505 41.727 53.294 59.765 120.944 
Sarajevo 65.000 41.54311 57.039 66.317 78.173 118.158 
Subotica 48.126 56.323 72.737 94.610 90.961 100.058 112.551 
Skoplje 10.000 47.3849 40.666 68.334 91.557 
Novi Sad 10.007 19.119 24.717 33.590 39.122 63.985 77.127 

Reka brez Sušaka 10.568 13.314 29.494 49.806 45.8578 52.928 
Sušak 835 3.914 13.214 16.111 

Reka s Sušakom 72.120 
Maribor 6.850 12.82810 19.898 27.994 30.739 33.131 66.498' 
Niš 19.900 24.949 25.109 35.465 50.692 
Osijek 13.221 17.247 21.484 31.388 34.485 40.337 50.398 

Seveda so vse take primerjave razvoja mest, kakor smo jih 
tu navajali, za pravilno sliko v mnogočem pomanjkljive, prav zato, 
ker upoštevajo samo posamezne upravne obsege mest, ki so okle-
pali nekje zelo ozko odmerjeno ozemlje brez že urbanizirane so-
seščine, drugje ali drugič pa spet zelo obširno okoliško ozemlje. 

7 Poleg v op. 1, 3, 6 naštetih virov v glavnem še: krajevni seznami raznih 
avstrijskih š tet i j — krajevni seznami raznih ogrskih š tet i j — Peršić, Prirast i 
k re tan je gradskog stanovništva s naročitim obzirom na grad- Zagreb, 1935 — 
Dervichévitch. Evolution de Belgrade, Paris 1939, s. 231 i. dr. 

' 1925. 
» 1914. 

10 1869. 
11 1895. 
» 1874. 
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Marsikje se tedaj zdi porast v posameznih obdobjih nevelik, 
marsikje se kaže tudi neresnično nazadovanje ali premajhen po-
rast. Posebno je treba biti previden pri primerjavi rezultatov 
popisa iz leta 1948 s starejšimi štetji, ker so se prav z narodno-
osvobodilno borbo in z uvedbo ljudske oblasti — povsem razum-
ljivo — področja mest najbolj spremenila. Prejšnje mestne občine 
so bile po svoji strukturi, velikosti in značaju po posameznih po-
krajinah silno različne — naj opozorimo samo na teritorialno iz-
redno velike mestne občine v Vojvodini ali Dalmaciji in Istri, ki 
so se razlikovale od večine ostalih mestnih občin. Pa tudi med 
dalmatinsko-istrskimi in vojvodinskimi mestnimi občinami je bila 
velika razlika. Dočim se je tudi v Vojvodini mestno občinsko pod-
ročje v glavnem krilo z obsegom administrativnega naselja (urad-
nega »kraja«, kakor se je tedaj reklo) istega imena, kakor je bilo 
to domala v vseh mestnih občinah drugih pokrajin, so obstojale 
v Dalmaciji in Istri velike mestne občine, ki so vključevale poleg 
administrativnega naselja (»kraja«) — mesta še kopo drugih ad-
ministrativnih naselij (»krajev«) — vasi. Na j pokažemo te razlike 
s primeri: 

1910 1921 1931 

Pulj občina 70.948 49.323 55.559 
adm. naselje 58.562 37.067 44.521 

Split občina 27.492 31.549 43.711 
adm. naselje 21.407 25.037 35.332 

Šibenik občina 29.579 ni podatkov 37,271 
adm. naselje 12.588 ,* 15.216 

Trogir občina 18.868 18.606 23.525 
adm. naselja 3.514 3.296 4.536 

Med tem ko nam primerjave področja mestnih ljudskih od-
borov leta 1948 za ozemlje cele FLRJ razen Dalmacije in Istre s 
področji mestnih občin v stari Jugoslaviji kažejo v glavnem 
večje ali manjše povečanje mestnega ozemlja ali pa le malenkostno 
zmanjšanje, tako da ohrani primerjanje številk nek smisel in da 
neko glavno sliko razvoja, nam pa primerjava za dalmatinska in 
istrska mesta pokaže čisto drugačno podobo. Tu so se namreč stare 
velike občine razbile, večina prej mestni občini pripadajočih vasi 
se je odločila. Področja novih mestnih ljudskih odborov obsegajo 
več ali manj razširjeno ozemlje prejšnjega administrativnega na-
selja (»kraja«) — mesta. Primerjava podatkov števila prebivalstva 
današnjih krajevnih ljudskih odborov s številom prebivalstva 
nekdanjih občin je popolnoma nesmiselna in napačna. Primerjati 
podatke iz leta 1948 s podatki po prejšnjih mestnih občinah v 
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Dalmaciji in Istri bi se reklo, da je nazadoval Šibenik s 37.271 ljudi 
na 16.015, torej za 57%, ali Trogir s 23.525 na 4.868, torej za 79%, 
da se je torej število mest z nad 20.000 prebivalci v LR Hrvatski 
zmanjšalo od 8 na 6 itd. V resnici pa je n. pr. na ozemlju seda-
njega štbeniškega mestnega ljudskega odbora živelo leta 1931 
17.005 ljudi, torej samo 990 ali 6% več kakor leta 1948 in se število 
mest z nad 20.000 prebivalci v LR Hrvatski ni prav nič izpremenilo. 
Vse to pa nas ne le opravičuje, ampak celo sili k temu, da ne 
uporabljamo za mesta Pulj, Split, Šibenik, Trogir, ki pridejo tu 
v poštev, pri prejšnjih štetjih podatkov za mestne občine, kakor 
se je to navadno delalo, ampak podatke za administrativna naselja 
(»kraje«) ter na ta način izenačimo razvojno sliko teh mest z ono 
drugih mest FLRJ. Pri vseh ostalih mestih pa smo, kot že po-
vedano, upoštevali ozemlje mestnih občin. 

Za največji dve mesti LR Slovenije smo sestavili sliko raz-
voja za daljšo dobo nazaj tudi še na drug način, tako, da smo 
upoštevali vsa naselja, ki so danes v območju Glavnega mesta 
Ljubljane oziroma okraja Maribor mesto. Po Zakonu o spre-
membah in dopolnitvah zakona o upravni razdelitvi LRS z dne 
23. 2. 1949 je bilo ozemlje mesta Maribor povečano za področje 
krajevnega ljudskega odbora Kamnica, kar je v naši tabeli že 
upoštevano:" . L j u b l j a n a Maribor 

tedanji sedanji tedanji sedanji 
upr. obseg obseg upr. obseg obseg 

1784 9.859 16.089 
1817 9.885 16.321 
1850 17.256 26.107 6.850 11.818 
1869 • 22.593 31.685 12.828 19.305 
1880 26.284 38.321 17.628 24.606 
1890 30.505 44.536 19.898 27.709 
1900 36.547 53.382 24.601 34.579 
1910 41.727 66.226 27.994 41.426 
1921 53.294 76.266 30.739 44.869 
1931 59.765 91.771 33.131 51.324 
1948 120.944 120.944 66.498 68.298 

18 Zusammengezogene Compagnie oder Sections-Tabella de Anno 1784 
aller zur Compagnie Section Nro. 8 gehörigen Ortschaften, ljublj. mestai arhiv 
fase. 80 — Haupt-Ausweis über die Eintheilung des Laibacher Gouvernementsge -

b i e t h e s . . . im Jahre 1817 — Allg. Landesgesetz- u. Regierungsblatt f. das Kron-
land Steiermark, 7. 10. 1850 — Dež. vladni list za kranjsko vojvodino 1857, VI. Del 
— krajevni seznami šteti j 1869—1910 — Rečnik krajev, Beograd 1927 — Spi. pre-
gled Drav. ban. — prim, tudi Vrhovec, Zgodovina šentpeterske fare v Ljubljani. 
Z MS V, 1903, s. 62 — Mariborski koledar 1933, s. 93 — Baš: Maribor, mestna 
me ja ČZN XXIV, 1929 — Bohinec, Ljubljanska mestna aglomeracija in njene 
antropogeografske meje, G V II, 1926. 
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Bo времл переписи населенин 15. 3. 1948 года в Ф. H. Р. КЈгославии. 

15 марта 1948 года происходила в Федеративнои Народпои Республике К)го-
славии первал переписБ населенил после ВОИНБГ, предварителБНБГе резулнтатн 
которои бнли уже об'нвлени. ОпирасБ на зти резулвтатм автор сравниваег чи-
сленостБ населенил 1921, 1931 и 1948 гг. no отделвнмм народнмм республикам, 
указмвал прирост населенил в периоде 1921—31 н в периоде 1931—48 (стр. 300), 
процент населенил отделБннх народннх республик в населении всеи Федератив-
IIOË Народнои Республике ЈОгославни длл всех трех переписев, считалсБ как с 
прежнеи (1921—1941) так и с настолш,еи (i947) государственнои границеА (стр. 301), 
соотношение мужчии и женвдин во времл всех трех переписеи (стр. 301), ПЛОТНОСТБ 

населенил во времл веех трех переписеИ (стр. 304). При указании административ-
ного разделенил отделвннх республик показан процент населетш, которое про-
живает в городах не вшгоченних в состав раАонов и населенил проживаговдего 
в раионах (стр. 308), структура раионов no численности населенил (стр. 309) и no 
числу местнБ1х народнвсх комитетов (стр. 309), структура местнвк народнвгх коми-
тетов на одпои стороне и городов не вклк>ченнБ1х в состав раионов с другои сто-
ронБГ, no численности населенлл (стр. 310). В заклкиении показано распределе-
ние городов с числом жигеле8 более чем 20.000 в течении последних четирех пе-
реписеи и приведенн числа роста саинх болБшнх городов за последние сто лет 
на соответствукицеА no времени городскои территории, a длл Лгобллзш и Мари-
бора также отделћно длл городскоА территории тепермпнего времени. 
Ì ì f l ' i n : j- |. I i i I B. Мелик 

On the Census in the Federative People's Republic of Yugoslavia 
taken on March 15th, 1948 

On March 15th, 1948 the first census af te r the war had been carried out 
in Yugoslavia, whose preliminary results were already published. On hand of 
these results the author makes a comparison between: the number of the po-
pulation in 1921, 1931 and 1948 per single people's republic together with the 
increase between 1921—1931 and 1931—1948 (page 300), the ratio between the 
population of a single people's republic and the population of the entire Fede , 
rative People's Republic of Yugoslavia for all three censuses taking account of 
the former (1921—1941) and present (1947) s tate boundary (page 301), the ratio 
between the male and female population for all three censuses (page 301), and 
the density of population for all three censuses. (. 304). Quoting the administrative 
division of the single people's republics the author makes a survey of the ratio 
between the population residing in towns not included in a district and the 
population of the district itself (p. 308); fur ther a survey is made of the s tructure 
of districts with regard t o the number of population as well as to the nember of 
local people's committees (p. 309). With regard to the number of population he 
deals with the s tructure of local people's committees on the on hand and the 
towns not included in a district on the other (p. 310). Finally a survey is given 
of the share which the towns with more than 20.000 inhabitants have had in the 
last four censuses together with the figures showing the increase of the popu-
lation upon the then terr i tory of the biggest towns for the last hundred years; 
while figures on the increase of the population for the present terr i tory of t h e 
town of Ljubl jana and town of Maribor, are given separately. у а 8 ј ц - Мец^ 


