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Абстракт:  

 

У овом раду је свеобухватно анализирано стање животне средине на територији 

града Лесковца. Најпре су дати подаци о физичко географским карактеристикама, 

затим друштвено географским карактеристикама овог града. Потом су детаљно 

разматрани чиниоци који утичу на квалитет живота у овој средини, са акцентом на 

стање ваздуха, воде, отпада и нивоа буке што је приказано кроз резултате мониторинга 

служби које се баве овим питањем. Дат је и предлог мера заштите животне средине, са 

циљем да се тренутно стање у Лесковцу унапреди и побољша.  

 

Кључне речи: животна средина, ваздух, вода, отпад, бука, мере заштите  

 

Abstract:  

 

 In this work are analysed the conditions of environment of the city of Leskovac. First 

of all is given data of the natural characteristics, history and population of this city. All the 

facts which influenced the quality of this environment, with a special review of the air 

condition, water , land, waste and the level of noise, are examined in detail. There are also 

measures for environment protection, with the aim of improving the current conditions in city 

of Leskovac.  

 

Key words: еnvironment, air, water, waste, noise, protection measures. 
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1.Увод 

 

 После II конференције Уједињених нација о животној средини и развоју 

одржаној у Рио де Женеиру 1992. године и донетих докумената на њој долази до 

буђења свести и већег интересовања за животну средину и њену заштиту. То 

интересовање за животну средину се прво јавља у најразвијенијим индустријским 

земљама Запада, а касније се интерес ширио, тако да је присутан у свим земљама света. 

Интерес за животну средину није мимоишао ни Србију као чланицу светске заједнице 

која је изложена сопственим и планетарним загађењем. Тако да се у последњих десет 

година поклања све више пажње проблемима животне средине и њене заштите, а 

нарочито ради пријема у Европску Унију. Животна средина добила је одговарајуће 

место у Уставу земље, Закону и другим нормативно- правним актима, формирају се 

нови, стручни органи који би требали да се професионално баве овом проблематиком. 

 Животна средина јесте скуп природних и створених вредности чији комплексни 

међусобни односи чине окружење, односно простор и услове за живот – природне 

вредности јесу природно богатство које чине: ваздух, вода, земљиште, шуме, геолошки 

ресурси, биљни и животињски свет.
1
 

 Извори загађења животне средине и њених елемената могу бити: 

 природни и  

 вештачки (антропогени). 

 Природни извори су сви процеси које се одвијају у биосфери мимо воље човека 

(вулкани, земљотреси, космичка прашина). Вештачки (антропогени) су продукти свих 

људских делатности (вађење и обрада минералних сировина, термо и нуклеарне 

електране, пољопривреда, индустрија, саобраћаја, туризма и других активности као 

што су: спорт, рекреација и загађивачи из домаћинства).  

 „Загађивање животне средине јесте уношење загађујућих материја или енергије 

у животну средину, изазвано људском делатношћу или природним процесима које има 

или може имати штетне последице на квалитет животне средине и здравља људи“.
2
  

Дакле, загађивање представља промену животне средине на „горе“ чиме се 

мења њен природни састав. Загађивање животне средине је и планетарни проблем с 

                                                             
1 Кићовић М. Драгомир, Јакшић Н. Предраг, Кићовић Т. Душан (2012): Основе заштите и унапређења 

животне средине, Косовска Митровица и Београд: Универзитет у Приштини са седиштем у Косовској 

Митровици. 

2 Закон о заштити животне средине, „Службени гласник РС“ број 135/04, члан 3, став 11. 
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обзиром да се процеси загађења преносе ваздушним струјањем на велике удаљености 

(акциденти: Чернобил – 1986. и Фукушима – 2011). Kако су природни екосистеми 

међусобно повезани уочава се узрочно-последично загађење елемената животне 

средине. 

У низу стратешких докумената које је донео град Лесковац, истиче се израда 

Локалног еколошког акционог плана општине Лесковац за 2005. године, чије сам 

информације користила као основу за израду овог рада. С обзиром на то да је ЛЕАП из 

2005. године, до најновијих података сам дошла у одговарајућим службама у Лесковцу 

које се баве питањем заштите животне средине, и које су ми омогућиле увид у 

резултате вршеног мониторинга на територији града Лесковца. 

Предмет овог рада представља сагледавање стања и анализа животне средине на 

територији града Лесковца,  као и проблема који доводе до нарушавања равнотеже у 

природи, који имају утицај на живот људи и других живих бића.  

Циљ овог рада јесте да прикаже анализу тренутног стања животне средине на 

територији града Лесковац као и проблеме са којима се овај град сусреће. У првом делу 

рада образложени су географски и саобраћајни положај, физичко-географске и 

друштвено-географске карактеристике града Лесковца. У другом делу рада 

анализирани су подаци о квалитету ваздуха, воде,буке и отпада. 

Проценом утицаја на елементе животне средине, извора и врсте загађења, као и 

стања квалитета животне средине на територији града Лесковца, долази се до мера које 

је потребно предузети како би се побољшало стање читаве животне средине. 

У самом раду биће представљен детаљнији опис стања животне средине на 

територији града Лесковца, као и предлог мера које треба предузети за њено 

унапређење. 

 

2. Географски положај града Лесковца 

 

Лесковац се налази у југоистичном делу Србије, на 42°52' северне географске 

ширине и 21°57' источне географске дужине. 
3
  

Град је смештен у срцу простране и плодне Лесковачке котлине (дугачке 50km, 

и широке 45km), највеће морфотектонске потолине у Србији. Лесковачка котлина се 

                                                             
3 http://www.gradleskovac.org 
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налази у субрегији Јужно Поморавље у ужем смислу, мезорегије Јужна Србија, 

Планинско-долинско-котлинске макрорегије.
4
 Захвата део долине Јужне Мораве и 

делове сливова њених значајних левих притока Ветернице и Јабланице, у подножју 

брда Хисар (341m). Најзначајнији водотоци на територији општине су: Ветерница, 

Јабланица, Власина, Пуста Река, Рупска река.
5
 

 

 

Слика 1.  Географски положај града Лесковца 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Извор: (http://www.gradleskovac.org) 

 

 

Изнад саме котлине се уздижу планине и то са трију страна: на југу Гољак, 

Буковик и Кукавица, Крушевица и Бабичка Гора на истоку, на западу Пасјача, Радан и 

Петрова Гора. На северу се граничи са насељима Дољевац и Гаџин Хан, на 

северозападу са Житорађом, на западу са Бојником, на југозападу са општинама 

                                                             
4 Марковић, Ј., Павловић, М. (1995): Географске регије Југославије (Србија и Црна Гора), Савремена 

администрација, Београд  

5 http://www.gradleskovac.org 
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Лебане и Косовска Каменица, на југу са Владичиним Ханом, на југоистоку са Црном 

Травом и на истоку се налази Власотинце. 

Географско-саобраћајни положај Лесковачке котлине има транзитни карактер. 

Кроз њу пролазе важне међународне саобраћајнице, али и саобраћајни правци нижег 

реда. Главни саобраћајни правац повезује Западну и Средњу Европу са Македонијом, 

Грчком и Малом Азијом. Поред самог града пролази ауто пут и железничка пруга 

Београд-Скопље-Солун, којим се одвија значајан промет робе, путника и туриста.
6
  

На западу, долином Јабланице налази се саобраћајни правац који повезује 

Лесковачку котлину са Косовском котлином (пут Лесковац-Лебане-Медвеђа-

Приштина). Са Пиротском котлином повезана је долином Власине и Лужнице, а 

долином Власине са Власином и Крајиштем односно Бугарском. Лесковац је окружен и 

са три вештачка језера Брестовачко, Барје (акумулација за водоснабдевање града) и 

Власинско језеро. 

Лесковац лежи на надморској висини од 228m, смештен са још 300 насеља у 

плодној котлини површине 2250km², која је била огранак некадашњег Панонског мора. 

На северу се граничи са нишком котлином а на југу преко Грделичке клисуре са 

врањско-бујановачком котлином.
7
 

 

3. Физичко - географске карактеристике града Лесковца 

 

  

 Град Лесковац се налази у срцу простране и плодне Лесковачке котлине на југу 

Србије. Препун је најразличитијим географским и туристичким мотивима и објектима, 

који ће привући пажњу и најпробирљивијих посетилаца. На малом растојању се 

смењују равничарски, брежуљкасти и планински рељеф испресецан рекама које се 

сливају са околних планина.  

 

 

                                                             
6 Танић, Д. (1972): Лесковац и околина, Скупштина општине и Туристички савез Лесковца, Лесковац 

7 www.gradleskovac.org 
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3. 1. Геотектонске и геоморфолошке карактеристике града Лесковца 

 

 

 Лесковачко поље, рашчлањено долинама Јужне Мораве и њених притока 

Јабланице и Ветернице, је геолошки доста једноличнo. Геолошки најстарији су 

планински венци Кукавице, састављени од кристаластих шкриљаца. У речним 

долинама су наталожене геолошки најмлађе алувијалне творевине, које су највлажније, 

најплодније, и најпогодније за стварање плодног педолошког супстрата.
8
  

Лесковачка котлина је прошла кроз 3 фазе геоморфолошког развитка. У 

прејезерској фази, тј. у олигомиоцену, на месту котлине постојала је ерозивна 

Грделичка површ. За време набирања у олигомиоцену Родопска маса, у чијем је склопу 

била и Лесковачка котлина, испресецана је раседима, а неки њени делови су спуштени. 

Тако је настала потолина. 

 У плиоцену бива испуњена језером, чији је ниво достизао максималну висину 

до 850m, после чега почиње да се повлачи. Истовремено са повлачењем језера, реке 

почињу да се усецају и дисецирају језерску зараван, на чијој површини је настала 

долина Јужне Мораве са својим притокама. 

 Речне долине су најкарактеристичнији облик рељефа на овој територији. Долине 

млађих и краћих притока су, углавном, клисурасте, дубоке и стрмих страна, са дубоко 

усеченим меандрима, ткз. укљештеним меандрима. Типична оваква долина реке 

Вучјанке, узводно од Вучја, која представља једно од најатрактивнијих и туристички 

најпривлачнијих места у Лесковцу.  

 Геолошка грађа утиче на модификовање других природних услова. Она утиче на 

формирање педолошког покривача, док хидрогеолошка својства утичу на површинско 

отицање воде, интензитет ерозивних процеса, карактер подземних вода и слично. У 

геолошкој грађи Лесковачке котлине учествују све три групе стена: магматске, 

седиментне и метаморфне. Средишњи делови котлине изграђени су од седиментних, а 

обод од метаморфних. Ове творевине испробијане су магматским стенама.  

Метаморфне стене заузимају сразмерно велике површине. Представљене су 

кристаластим шкриљцима различитог степена метармофозе. Источни планински обод 

изграђен је од зелених шкриљаца, а јужни и западни планински обод од микашиста и 

                                                             
8 Савић, О. (1969): Комуна Лесковац, Зборник радова Географског института „Јован Цвијић“, књига 22, 

Београд  
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гнајсева. Кристаласти шкриљци покривени су смеђим и хумусно силикатним 

земљиштем. 

Седиментне стене заузимају ниже средишње делове котлине и чине их 

слатководни језерски седименти , алувијалне пролувијалне, делувијалне творевине као 

и наслаге речних тераса. Језерски седименти допиру до висине од 600m н.в. Оне су 

представљене хетерогеним наслагама конгломерата, пешчара шљунка, песка, глина и 

сл. Језерски седименти представљају матични супстрат високо продуктивним 

земљиштима као што су вертисоли, еутрични камбисоли, рикосоли итд.
9
  

 Најраспрострањенији су алувијални и терасни седименти. Протежу се у виду 

појаса дуж речног тока. Завршне серије седимената алувијалне равни чине песковито-

глиновити наноси, док су у њиховој падини песковито-шљунковити седименти са 

прслојцима и сочивима песковитих глина, прашинастих и глиновитих пескова. Терасни 

седименти простиру се изнад алувијалних равни већих река.  

 У речним долинама су наталожене геолошки најмлађе алувијалне творевине, 

које су највлажније, најплодније и најпогодније за стварање плодног педолошког 

супстрата. У котлини такође има и лесних оаза.
10

  

 У подножју котлинског и ободног побрђа простиру се делувијалне и 

пролувијалне творевине. Земљиште је овде плодно. Магматске стене учествују у 

мањем обиму. Од површинских, највеће распрострањене имају андезитско-дацитске 

творевине. Обично се јављају у облику сочива и жица, док су већа интрузивна тела 

представљена плутонитима габра и гранита.  

 На стрмим падинама земљишта су изложена ерозији. Низ стрме стране сруче се 

за време кишних периода веома снажне бујице, које носе огромне камене блокове до 

долине Јужне Мораве и истовремено усецају јаружасте долине, као што су на пример 

бујице на десној страни Грделичке клисуре. Бујице могу да донесу у клисуру огромне 

количине материјала или да се огромни блокови одроне и обурвају на пут. Услед 

обурвавања био је прекинут саобраћај пуних 14 дана 1948. године. 
11

 

                                                             
9 Шушић, В. (2000): Географске основе пољопривредне производње у Лесковачкој котлини, Докторска 

дисертација, Универзитет у Новом Саду, Нови Сад  

10 Марковић-Марјановић, Ј. (1957): Лесне оазе у сливу Јужне Мораве, Гласник СГД, свеска XXVII, бр. 2, 

Београд  

11 Jовичић, Ж. (1960): Потреба организованог проучавања ерозије тла у Југославији, Гласник СГД, 

свеска XL, бр. 1, Београд  
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3. 2. Климатске карактеристике града Лесковца 

 

 

 Клима града Лесковца је умерено-континентална, коју карактеришу екстремно 

или умерено топла лета и умерено хладне зиме, као и два прелазна годишња доба - 

пролеће и јесен. На климу овог региона највише је утицала географска ширина и 

рељеф (распоред низија и висија), а отвореност котлине на северу и затвореност ка 

југу, довело је до формирања специфичне микроклиме. 
12

  

Положај, облик, величина, уз остале географске услове, утицали су да се 

Лесковачка котлина у термичком смислу понаша доста другачије од, суседне, Врањске 

котлине која је јужније.
13

  

Температура ваздуха је један од најзначајнијих климатских елемената. Она се 

посматра у дужем временском периоду како би се дошло до релевантних података за 

неко место или област. Бележе се средње годишње вредности, максималне, минималне, 

као и екстремне вредности, затим амплитуде.  

У табелама број 1. и 2. су приказане минималне и максималне температуре 

ваздуха на територији града Лесковца 2017. године, као и средње месечне и годишње 

температуре ваздуха за 2000., 2006., 2011. И 2017.годину. 

 

 

Табела 1. Минималне и максималне температуре ваздуха у C°, 2017. год. 

 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

max -1,0 10,4 17,0 18,3 23,0 29,7 32,0 32,8 25,8 19,5 12,1 7,4 

min -11,3 -1,0 3,3 4,5 10,3 14,2 14,9 13,4 11,2 4,6 2,1 0,1 

Извор: Републички хидрометеоролошки завод 

 

 

                                                             
12 Локални еколошки акциони план општине Лесковац, 2005.година, Општинска управа за заштиту и 

унапређење животне средине, Лесковац 

13 Ивановић, Р., Гарић М., Наташа Мартић-Бурсаћ (2007): Климатске и агроклиматске основе биљне 

производње у Врањској котлини, Зборник радова, Први конгрес српских географа, Географски институт 

Јован Цвијић САНУ, Београд 
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Табела 2. Средње месечне и годишње температуре ваздуха у C° за 2000., 2006., 2011. И 

2017.годину 

 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Ср.год. 

2000 -3,3 2,8 6,7 14,1 17,8 20,4 23,0 23,2 16,3 12,3 9,7 3,8 12,2 

2006 -2,1 0,3 5,9 12,2 16,2 19,3 21,5 20,6 17,2 12,6 5,6 1,6 10,9 

2011 -0,7 0,1 6,3 11,5 15,8 20,5 22,7 23,0 19,9 9,4 2,0 2,8 11,2 

2017 -6,2 4,1 9,7 10,8 16,4 22,1 23,6 23,2 17,5 10,6 6,4 3,2 11,8 

Извор: Републички хидрометеоролошки завод 

 

 

 На основу приказаних табела можемо закључити да град Лесковац има 

негативну средњу месечну температуру само јануара. Средња годишња темепература 

ваздуха у Лесковцу је 11,8°C, најтоплији месец је јул 23,6°C, док је најхладнији јануар -

6,2°C.  

На овако високу средњу годишњу температуру пресудан утицај имају високе 

летње и рано јесење температуре и благе зиме.
14

 Међутим, у неким зимским данима 

температура ваздуха у котлини образује „језеро хладног ваздуха“, тј.јављају се тзв. 

температурне инверзије.
15

  

Податке које сам приказала у даљем тексту су из Метеоролошког годишњака за 

2017. годину. за град Лесковац. 

 Влажност ваздуха је важан елемент при изучавању климе. У директној је вези са 

температуром и падавинама. Када се има у виду да је релативна влажност ваздуха 

обрнуто пропорционална температури ваздуха, онда је разумљиво што зимски месеци 

имају највећу релативну влажност ваздуха. Средња годишња релативна  влажност 

ваздуха у Лесковцу за 2017. годину је 72%, највећу средњу месечну вредност 

релативне влажности ваздуха имају новембар и децембар 82%. 

Лесковачка котлина, као и остале јужноморавске котлине, одликује се малом 

годишњом сумом падавина. Уз то, плувиометријски режим је такав да се велики део 

падавина излучи у топлијем делу године. Годишња количина падавина у Лесковцу 

                                                             
14 Ивановић Р., Ђокић,М., Наташа Мартић-Бурсаћ (2007): Агроклиматске карактеристике Лесковачке 

котлине, Географски институт „Јован Цвијић“, Београд 

15 Зборник радова, 1982/83 
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2017. године је 722,7 mm, што у великој мери већа сума падавина него прошлих 

година. 

Просечна годишња инсолација у Лесковцу је 2112,3 часова што чини 49,7% од 

потенцијалног за ту географску ширину. Разлог овако умањеног годишњег осунчавања 

је увећана средња годишња облачност од 5,2. Наравно, најдуже трајање сијања Сунца 

је у летњим а најкраће у јесењим и зимским месецима. Најосунчанији је 2017. године 

био август 318,9 часова, за разлику од претходних година када је био јул 

најосунчанији.  

Највећу учесталост имају ветрови из северног правца, због отворености 

Лесковачке котлине према северу долином Јужне Мораве. Најмању учесталост имају 

ветрови из источног правца. 

 

3. 3. Хидролошке карактеристике града Лесковца 

 

   

 Хидрографска мрежа Лесковачке котлине је веома развијена. Главна река је 

Јужна Морава која постаје од две реке: Биначке Мораве и Прешевске Моравице. Оне 

се састају код Бујановца. Обе изворне реке теку са падина Скопске Црне Горе. 

Напуштајући Грделичку клисуру, Јужна Морава улази у Лесковачко Поље и тече по 

њему у дужини од 48km. Јужна Морава је дугачка река, али је водом сразмерно 

сиромашна. На њен слив падне годишње просечно 710mm атмосферских талога, или 

11,45 милијарди m
3
 воде, од којих Јужном Моравом отекне 3,62 милијарди m

3
, а 7,83 

милијарди m
3
, или две трећине падавина, испари.  Најзначајније притоке Јужне Мораве 

у Лесковачкој котлини су: Ветерница, Јабланица и Пуста Река (леве), односно 

Власина (десна).
16

  

Ветерница постаје од Језерског и Манастирског потока, који се састају на 

надморској висини од 673m. С југа на север тече дужином од 73km. Површина слива 

Ветернице износи 515 km
2
, коефицијент развоја тока 1,41, укупна дужина свих токова 

у сливу 542km, а просечна густина речне мреже 1.052m/km
2
. Од изворишта Језерског 

потока до ушћа Ветернице у Јужну Мораву пад корита је 908m, што наглашава њен 

бујични карактер. Просечан годишњи протицај Ветернице код Лесковца је 4,8m
3
/s, али 

                                                             
16 Дукић, Д. (1952): Наше реке, Ново Поколење, Београд  
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су разлике између месечних, годишњих и вишегодишњих протицаја велике. Апсолутно 

максимални протицај који је забележен је био 14. јуна 1948. године и тада је сваке 

секунде протицало 238m
3
 воде. Насупрот томе познато је да је у летњим месецима 

1952. и 1968. године корито Ветернице код Лесковца било потпуно суво. Такво је 

стање наметало потребу изградње вештачких језера.
17

  

Јабланица настаје од Големо-Бањске и Туларске реке. Дугачка је 84,5km, а слив 

јој обухвата 895km
2
. После Лебана, на око 3km, улази у Лесковачко поље и тече кроз 

њега у дужини од 48km. При ушћу је широка 25m, а дубока 0,5 до 1m. Може се 

прегазити на скоро сваком месту. Сваке секунде Јабланица даје Јужној Морави 6,4m
3 

воде.
18

  

 У близини Лесковца налазе се и вештачка језера Брестовачко и Барје 

(акумулација за водоснабдевање града).   

 

Слика 2. Језеро Барје 

 

Извор: www. mapio.net. 

 

Вештачко језеро Барје, у долини реке Ветернице изграђено је регулацијом 

корита реке у периоду од 1984-1991. године. Налази се 30 km узводно од Лесковца. 

Језерска вода је акумулирана у делу долине Ветернице познате под називом Клисура.  

Обухвата површину од 139km
2
. Просечна ширина износи 0,2km,  а дужина језера је 

7km. Језеро је порибљено одређеним врстама, као што су смуђ, штука, бодирока, 

                                                             
17 Станковић, С. (2005): Језера Србије, Лимнолошка монографија, Завод за уџбенике и наставна средства, 

Београд 

18 Дукић, Д. (1952): Наше реке, Ново Поколење, Београд 
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деверика. Представља виталан део водосистема „Барје“, кога чине фабрика воде, 

цевоводи, резервоари у Рудару и Вучју. Вода се користи за потребе водоснабдевања 

Лесковца. Поред тога што обезбеђује воду за потребе Лесковца, ово језеро 

задржавањем поплавних таласа штити 1.700ha земљишта од поплава и служи за 

наводњавање 8.400ha земљишта. 

Језеро је добило име по месту на коме је речни ток Ветернице преграђен. А 

опет, место Барје има назив хидрографског порекла по  барама којих је било у време 

формирања насеља на том месту. 
19

 

 Према степену способности самопречишћавања и концентрацијом штетних 

материја воде већих река котлине припадају II и III класи. Степен загађености је 

одређен темпом испуштања отпадних вода и колебањем протицаја водених токова.  

 Површинске воде се могу користити за наводњавање, али је коришћење 

просторно, а и временски ограничено. Дистрибуција расположивих количина речних 

вода у односу на потребе пољопривреде је изразито неповољна. 

 Пошумљавањем делова који су угрожени ерозијом, изградњом акомулација, 

регулацијом речних корита и адекватним коришћењем ораничног земљишта са већим 

нагибом, уравнотежује се речни режим река и смањује опасност од поплава. 

 

3. 4. Флора и фауна у Лесковачком крају 

 

 Највеће комплексе земљишта на овој територији захватају плодна тла 

алувијално-делувијалних акумулација. Како поред плодног и влажног барског и 

муљевитог земљишта, радом река овде настају често и неплодни шљунковити 

спрудови као други производ сталног меандрирања токова, иако се ова земљишта могу 

сматрати најплоднијим и најпогоднијих за развијање ратарства. Ова земљишта 

захватају, углавном, алувијалне равни долине Пусте Реке, Јабланице, Ветернице и 

Јужне Мораве. 

 Знатно пространство заузима и појас гајњача. Она се, углавно, налазе на 

источној страни котлине, нападинама Бабичке Горе и Крушевице. 

 Западна страна котлине је јаче деградирана, јер су ту, на развођима између 

Пусте Реке и Јабланице, као и Јабланице и Ветернице, углавном однете раније језерске 

                                                             
19 Станковић, С. (2005): Језера Србије, Лимнолошка монографија, Завод за уџбенике и наставна 

средства, Београд  
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наслаге и створени подзоли. Мањи комплекс земљишта подзоластог типа налази се и 

на падинама Бабичке Горе у њеном средишњем делу, на местима где су однете језерске 

наслаге које су њене падине делимично прекривале. 

Највиши делови Кукавице, Грделичке клисуре и Оруглице, су истовремено и 

најнеплоднији делови. Ту је плодни растресити покривач врло често изложен јаком 

спирању, а понекад и сасвим однет, те се углавном наилази на скелетна и скелетоидна 

оподзољена земљишта. Ближе одређујући ова земљишта на територији Грделичке 

клисуре и Кукавице утвђено је да се на овим највишим деловима налази смеђе шумско, 

еродирано скелетоидно земљиште и планинска црница, мада местимично има и 

подзола.
20

  

Природна богатства Лесковачког краја погодују великој разноврсности биљног 

и животињског света. Најраспрострањеније су од животиња: срндаћи, дивље свиње, 

зечеви, јаребице и фазани, док је код биљака приметно веома разнолико присуство 

лековитих и других корисних биљака. Прва флористичка истраживања на овој 

територији вршио је оснивач српске ботанике Јосиф Панчић крајем 19. века. Заједно са 

својим сарадницима он је пронашао на Острозубу изузетно ретку биљку, ендемореликт 

ловор вишњу - зеленичје (Prunus laurocerasus).  

 
Слика 3. Зеленичје на Острозубу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Извор: www.mojgradleskovac.wordpress.com 

 

                                                             
20 Крстић, О. (1961): Грделичка клисура и Врањска котлина, Природни услови, ерозија и шумска 

привреда, Институт за економску пољопривреду, Београд  
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Више од 100 година ова биљка заокупља пажњу ботаничара из читавог света, 

јер се на њу досада наишло само у Бугарској и на још 2-3 локалитета. Због тога је 

Острозуб проглашен строгим природним резерватом. Иначе, лесковачки крај поседује 

још преко 50 ретких (углавном лековитих) биљака, ендема и релката.
21

  

Велика пространства ободног дела котлине су под храстовим и буковим 

шумама. Између појаса букових и храстових шума, заступљене су чисте састојине 

храста китњка које се пружају до 1150 метара надморске висине. 

Према подацима Завода за заштиту природе Републике Србије, на територији 

Лесковачке котлине се налазе следеће категорије заштићених подручја: 

 Резерват природе и строги резерват природе: Строги резерват природе „Качер – 

Зеленичје“ (Оштрозуб – Црна Трава - Лесковац); 

 Споменик природе: Богојевачки брест запис (село Богојевце, Лесковац), стабло 

тополе у Губеревцу, стабло оскоруше у Сејаници (Лесковац), Кутлешки храст 

запис (село Кутлеш, Лесковац); 

 Природни простор око непокретног културног добра: Шумски комплекси око 

манастира Св. Јована и Св. Богородице (села Црковница и Јашуња, Лесковац); 

 Посебно је заштићено око 100 врста животиња и 25 биљних врста са статусом 

природних реткости.
22

  

 

4. Друштвено-географска обележја града Лесковца 

 

 Лесковачку котлину прати дуга и континуaлна насељеност због плодне земље, 

климатских услова и рељефа, што потврђују бројна археолошка налазишта. Па се у 

оквиру друштвено географских обележја детаљније приказују историја града, 

знаменитости, као и демографске карактеристике на територији града Лесковца. 

4. 1. Историја Лесковца 

 

По легенди се сматра да се испод брда у близини садашњег града налазило 

језеро, али је дошло до његовог сушења и ту је изникла биљка леска (лешник). По њој 

                                                             
21 Профил града Лесковца, 2018. година, Канцеларија за локални развој, Одељење за друштвене 

делатности и локални развој, Градска управа Лесковац, Лесковац 

22 Регионална стратегија руралног развоја Јабланичког и Пчињског округа 2013-2017 (2012), Лесковац  
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је и насеље добило име Лесковац и то пре више од 600 година, али је у време турске 

владавине наденуто Хисар од истоимене турске речи која значи тврђава. 

 Грчки историчар Херодот помиње у V веку пре нашег рачунања времена, да је 

на месту или у близини данашњег Лесковца постојало извесно илирско ( дарданско ) 

насеље, око којег су се гајила конопља. У II веку после нашег рачунања времена, 

пошто су победили Илире, Римљани су нашли једно насеље на левој обали Ветернице, 

и на брду Хисар подигли тврђаву, која је доминирала градом и друмом.
23

 

 О првим вековима живота  предака на овим просторима не налазимо помена све 

до XII века. Предео око данашњег Лесковца под именом Глубочица ( Дубочица ) грчки 

цар Манојло је Немањи у XII веку поклонио област Глубочицу, у којој се налазило 

насеље Лесковац. Из времена цара Душана и непосредно после тога поједина села у 

Дубочици па и сам Лесковац били су даривани манастирима: цар Стефан Душан, је 

1348. године дао на поклон манастиру Хиландар село Лесковац; 1395. године 

монахиња Ефимија ( кнегиња Милица ) са синовима Вуком и Стефаном дала је 

Светогорском манастиру Св. Пантелејмона кућу и два човека у Лесковцу. Тада је 

Лесковац први пут поменут као град.
24

  

Крајем XVIII века, Лесковац је већ центар великог Лесковачког пашалука који је 

обухватао целу територију бившег санџака Алаџи - Хисар (Крушевац) и Параћин. 

Француски географ Ами Буе, 1837. године пише да Лесковац има 3000 кућа: 2400 

хришћанских, 500 турских, 30 циганских и 10 јеврејских, укупно 15.000 становника.

 Окупацијом лесковачког краја од стране Аустро - Угарске, Немачке и Бугарске 

(од 1915. - 1918.), нанета је велика штета становништву, привреди и пореметила његов 

развитак. Лесковац до избијања II светског рата достиже свој зенит у привредном 

развоју.
25

 

Шестог и осмог априла 1941. године пале су прве бомбе око железничке 

станице, главне улице према Хисару, срушена је ливница "Сава" и аутотранспортно 

предузеће "Беговић и Ђокић". Немци су 12. априла 1941. год. ушли у Лесковац и 

окупирали га.  

Лесковац је у току Другог светског рата поднео велике људске и материјалне 

жртве, али када је слобода била надомак руке, 6. септембра 1944. године доживео је 

                                                             
23 www.gradleskovac.org 

24 Ракић, Х., Ђорђевић, С., Соколовић, А. (1961): Лесковац и околина, Издање НОО Лесковац, Београд  

25 www.gradleskovac.org 
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катастрофу. Амерички бомбардери "Б29" - око 50 авиона - без повода и разлога ( као 

савезници ) рушили су читаве квартове и убијали све што је живо. Никада није 

установљен тачан број погинулих и рањених , процене се крећу од 2,5 до 4 хиљаде 

страдалих. Порушено је и оштећено укупно 1840 објеката. 11. октобра 1944. године 

Лесковац је ослобођен.
 26

 

 

4. 2. Знаменитости града Лесковца 

 

 

Шоп-Ђокићева кућа је стара 120 година. То је једноспратна зграда са тремом 

изнад улаза. Приземље зграде је скоро без отвора, а његову половину захвата подрум. 

Спрат ове куће био је добро уређен, са таваницом у дуборезу у највећој соби. Зграда је 

обновљена и дограђена у истом стилу 1980. године. 
27

 

 

Слика 4. Шоп Ђокићева кућа 

 

Извор : Профил града Лесковца, 2018. год. 

 

Kућа Боре Димитријевића Пиксле, стара зграда Народног музеја, подигнута је у 

XIX веку. Једноспратна зграда, рађена у балканском стилу. Данас се у овој згради 

                                                             
26 Ракић, Х., Ђорђевић, С., Соколовић, А. (1961): Лесковац и околина, Издање НОО Лесковац, Београд  

27 Профил града Лесковца, 2018. година, Канцеларија за локални развој, Одељење за друштвене 

делатности и локални развој, Градска управа Лесковац, Лесковац 
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налази стална етнолошка поставка Народног музеја, која осликава ентеријер кућа у 

Лесковцу током XIX века. 
28

 

 

Слика 5. Kућа Боре Димитријевића Пиксле 

 

фото: Мила Богдановић 

 

Црква оџаклија је саграђена 1803.године на темељима већ постојећег храма. 

Својим изгледом разликује се од осталих цркава. Широка је, а ниска, због чега споља 

више личи на кућу, него на цркву. То је и била намера старих неимара. Наиме, грађена 

је у време турске власти, када освајачи на православне храмове и нису гледали 

добронамерно. Лесковчани су, пошто у то време није било цркве у граду, ишли у 

храмове који су се налазили у околним селима. Првих година 19. века, успели су да 

добију од султана ферман, односно одобрење да у граду саграде цркву. Међутим, 

локалном турском становништву то баш није било по вољи. Лесковчани су се, како је 

остала прича у народу, коју су забележили бројни аутори, досетили и на објекту 

предвидели огњиште и димњак, говорећи да, заправо, не граде цркву, већ кућу за 

свештеника. И после завршетка изградње, и турске владавине, храм је био изложен 

опасностима. Оштећен је у оба бомбардовања Лесковца, немачком и савезничком, 

током Другог светског рата. У поплави која је задесила град 1948. године, вода која је 

ушла у храм била је метар. Оџак је постојао све до 1963. године када се сам урушио, 

                                                             
28 Профил града Лесковца, 2018. година, Канцеларија за локални развој, Одељење за друштвене 

делатности и локални развој, Градска управа Лесковац, Лесковац 
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док је у цркви остало само огњиште. Исте године пао је и кров под јаким притиском 

снега. па се 1970. године кренуло са обновом која је завршена 1992. године. У оквиру 

црквене порте налази се и раритет у православном свету, јединствени примерак 

грађевинског подухвата, а то је стара црква која је посвећена рођењу пресвете 

Богородице или Малој Госпојини. 
29

 

 

4. 3. Демографске карактеристике града Лесковца 

 

 

 Развој становништва на територији Лесковачке котлине условљен је друштвено-

економским кретањима, природним условима и историјским процесима. Лесковачка 

котлина је насељена, према археолошким истраживањима, још од друге половине VII и 

прве половине VI миленијума пре наше ере. У току свог дугог постојања, главна 

карактеристика становника котлине је мигрирање зарад бољег живота. 

Према Јовану Цвијићу, данашње становништво моравске долине потиче 

углавном од косовске струје, која се населила од Бујановца до Лесковца, од моравско-

вардарске струје која потиче из Македоније (Прилеп, Охрид, Битољ, Дебар) и од 

Дукађинске струје која је населила долину Јабланице и Пусте Реке. Након ослобођења 

од Турака, 1878. године и даље се наставља кретање становништва. Просторе Пусте 

Реке насељавају становници Црне Траве и Шопови са границе према Бугарској, у 

Јабланицу стижу динарски досељеници, а простор Бабичке Горе насељава мала оаза 

косовског становништва.
30

 

Након ослобођења од Турака, па до 1961. године, у готово свим селима је 

забележен пораст броја становника, услед чега се увећао и значај ових руралних 

подручја. Нека сеоска насеља су увећала број становника 2-2,5 пута (Доње Синковце), 

нека 3-5 (Братмиловце, Горње Стопање), а нека чак и 9 пута (село Подримце). Код села 

која су ближа Лесковцу то повећање је износило 2 до 3 пута и то се објашњава тиме да 

ова насеља осим пољопривредне добијају и другу функцију, а увећање Подримца, које 

иако је удањеније од града, објашњава се већим досељавањем приликом премештања 

                                                             
29 Профил града Лесковца, 2018. година, Канцеларија за локални развој, Одељење за друштвене 

делатности и локални развој, Градска управа Лесковац, Лесковац 

30 Савић, О. (1969): Комуна Лесковац, Зборник радова Географског института „Јован Цвијић“, књига 22, 

Београд 
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становништва пусторечког краја.
31

 О даљем развоју становништва кроз статистичких 

података преузетих са Републичког завода за статистику, биће речи у даљем тексту.  

Број становника, у основи, представља скуп људи који живи и ради на 

одређеном простору и који се током времена мења у квантитативном и квалитативном 

смислу. Ова демографска категорија првенствено посматра промене у укупном броју 

становника на одређеној територији (општина, округ, покрајина, регион) или насељу 

(село, приградско насеље, град), најчешће у одређеном временском периоду. Промена 

броја становника назива се кретање становништва или укупно кретање 

становништва..
32

 

 

Табела 3. Упоредни приказ броја становника Лесковца од 1948. до 2011.године 

насеље 1948 1958 1961 1971 1981 1991 2002 2011 

Лесковац 113158 121311 134250 147487 159001 161986 156252 144206 

градска 23537 27503 38564 50549 61632 67976 68826 65289 

остала 89621 93808 95686 96938 97369 94010 87426 78917 

Извор: Републички завод за статистику 

 

 

Као што је раније у тексту већ речено, број становника на територији града 

Лесковца је био у сталном порасту, од ослобођења од Турака па све до 1961. године. 

Према новијим пописима Републичког завода за статистику тај тренд се наставља све 

до 1991. године. Већ након двадесет година, односно од 1991., преко пописа из 2002., 

па све до 2011. године број становника Лесковца је опао са 161.986 на 144.206, односно 

за 17.780. 

Нека сеоска насеља су на прагу свог постојања. У некима од њих је број 

становника опао за 70-99%, и то: 

 Бабичко: 77%, 1948. године имало 1626, а данас 357 становника; 

 Виље Коло: 96%, 1948. године имало 106, данас 4 становника; 

 Личин Дол: 70%, 1948. године имало 323, данас 97 становника; 

 Мрковица: 99,7%, 1948. године имало 277, данас 1 становника; 

                                                             
31 Савић, О. (1969): Комуна Лесковац, Зборник радова Географског института „Јован Цвијић“, књига 22, 

Београд 

32 Кицошев, С., Голубовић, П. (2004): Геодемографија, Универзитет у Нишу, Природно-математички 

факултет, Ниш 
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 Ново Село: 97% , 1948. године имало 1137, данас 38 становника; 

 Падеж: 88%, 1948. године имало 213, данас 5 становника; 

 Црвен Брег: 96%, 1948. године имало 400, данас 13 становника. 
33

 

 

Интересантан је податак да је број становника, у времену између 2002. и 2011. 

године, у три сеоска насеља порастао, и то у селима Бадинце (за 9 ст.), Горње 

Синковце (за 73 ст.) и Петровац (за 38 ст.), а као разлог за ову појаву се сматра 

позитиван природни прираштај. 
34

 

Према подацима Републичког завода за статистику, се увиђа да број деце и даље 

опада, а да број старијих наставља да расте. Број лица млађих од 14 година је, за 

двадесет година, смањен за чак 10.524 становника, што се објашњава тешким условима 

за живот услед стања у којем се Лесковац налази. Бројна предузећа и фабрике, које су 

га кроз историју красиле и по којима је свету био познат, су услед неуспеле 

приватизације затворене. Људи су остали без посла, како градско, тако и рурално 

становништво које је мигрирало у град ради запослења. Све је већи број породица са 

једним или ниједним дететом, што није довољно за просту репродукцију 

становништва. За сеоска насеља, 2011. године, просечна старост износи 43,3 година, 

код жена 44,2, а код мушкараца 42,4 година. Повећање просечне старости у руралним 

срединама Лесковачке котлине објашњава се смањењем удела младог становништва. 

Образовна (интелектуална, односно школска) структура становништва представља 

важну карактеристику сваке популације. Најважнији показатељи образовне структуре 

су писменост и школска спрема.
35

 Према попису образовне структуре становништва 

2011. године, у образовној структури се запажа да је број жена, на нижем ступњу 

образовања већи од броја мушкараца, а поготово у руралним срединама. Разлог тога је 

традиција и менталитет овдашњег становништва. Већа пажња се поклања мушкој деци 

него женској. У оквиру становништва са завршеном средњом школом, примећује се 

мањи број жена мањи од броја мушкараца, а то је због ране удаје и напуштања 

школовања.У табели се такође увиђа да је најбројније становништво са завршеном 

                                                             
33 Профил града Лесковца, 2018. година, Канцеларија за локални развој, Одељење за друштвене 

делатности и локални развој, Градска управа Лесковац, Лесковац 

34 Профил града Лесковца, 2018. година, Канцеларија за локални развој, Одељење за друштвене 

делатности и локални развој, Градска управа Лесковац, Лесковац 

35 Кицошев, С., Голубовић, П. (2004): Геодемографија, Универзитет у Нишу, Природно-математички 

факултет, Ниш 
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средњом школом и оно чини 36,8%, док становништво са завршеном основном школом 

чини 20,6%. 

 

5. Стање и проблеми квалитета ваздуха на територији 

 града Лесковца 

 

 Загађење ваздуха је увек актуелна тема, посебно у градовима у којима се на 

релативно малом месту налазе бројни извори загађења: енергетски извори, саобраћај и 

индустрија, па се у ваздуху налазе примарни загађивачи: сумпор-диоксид, азот-

диоксид, угљен-моноксид, честице чађи, као и специфични загађивачи у зависности од 

индустријских процеса који се дешавају на датом подручју. Садржај полутаната у 

атмосфери варира у односу на годишње доба, тако да су током зиме повећане 

концентрације чађи и сумпор-диоксида. 

 Загађење ваздуха је заправо уношење штетних природних и синтетичких 

материја у атмосферу као директна или индиректна последица човекових делатности.
36

  

Управо присуство ових једињења у мањој или већој мери утиче на промену 

састава ваздуха. Поред поделе загађивача по агрегатном стању (течно, чврсто и 

гасовито), загађивачи се деле и на примарне, који директно доспевају у ваздух и 

секундарне који настају у самом ваздуху под утицајем електромагнетног зрачења са 

Сунца. Основни полутанти присутни у животној средини су: сумпор-диоксид, 

суспендоване честице, азотови оксиди, тропосферски озон, олово и др.
37

 Све загађујуће 

материје у ваздуху, у односу на физичке карактеристике, могу се поделити на: капи, 

честице, гасове и комбиновано.
38

  

Загађење ваздуха представља једну од најозбиљнијих еколошких претњи 

урбаној популацији, која има штетне последице по здравље људи, без обзира на узраст. 

Изложеност загађеном ваздуху повезана је са широким спектром негативних 

                                                             
36 Закон о заштити животне средине, Сл. Гласник РС, 135/2004, 36/2009, 36/2009-др.закон, 72/2009-

др.закон, 43/2011-одлука УС и 14/2016 

37 Закон о заштити ваздуха, Сл. Гласник РС_, бр. 36/2009 и 10/2013 

38 Tracker N.(2008): Hazardous Air pollutions, in Devotta, S, Rao, C. (Eds): Environmental status of India, New 

Delhi: Atlantic publishers  and distributers Ltd 
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здравствених исхода, укључујући респираторне и кардиоваскуларне болести, 

погоршање астме, смањење функције плућа и превремене смрти.
39

  

Светска здравствена организација (СЗО) проценила је да сваке године у Србији 

због загађења ваздуха прерано умре више од 5.400 људи. 

У последњих десетак година већина индустријских предузећа на територији 

Лесковца је престала са радом, а текстилна индустрија, која је била доминантна у 

граду, је потпуно девастирала. Основни узроци загађивања ваздуха планског подручја 

јесу застареле технологије, недовољно пречишћавање емитованих гасовитих 

супстанци, нерационално коришћење сировина и енергије, лоше одржавање и др. 

Загађивање ваздуха потиче од саобраћаја, неадекватног складиштења и одлагања 

нуспродуката, доминантног коришћења необновљивих енергената, пре свега фосилних 

горива у привреди и домаћинствима.
40

  

Треба истаћи то да кроз Лесковац пролази магистрални пут М – 9 и више 

регионалних путева, а оријентација ових путева је углавном исток- запад што је у 

односу на ружу ветрова јако неповољно за пречишћавање ваздуха у граду. Према некој 

оквирној процени, око 25-30% саобраћаја кроз град чине транзитна возила. Улице у 

центру града су уске, а како се у њима одвија већи део саобраћаја, долази до честих 

застоја у нормалном одвијању саобраћаја, до успоравања и наглог убрзавања при 

кретању возила што ствара услове за већу емисију штетних материја у ваздуху. За 

сагледавање утицаја  саобраћаја на квалитет ваздуха у Лесковцу се прате 

концентрације азот - диоксида и олова.
41

  

Од 1994. год. у Републици Србији се у насељеним местима прати аерозагађење 

према „Програму контроле квалитета ваздуха“. Овај Програм има неколико циљева, 

али свакако један од најважнијих је процена утицаја загађеног ваздуха на здравље 

људи. Нажалост, док се остали циљеви овог Програма који се односе на праћење 

квалитета ваздуха углавном остварују, процена утицаја на здравље још није добила 

своју пуну афирмацију.
42

 

                                                             
39 Gorai AK.(2014): A GIS Based Approach for assessing the association between air pollution and asthma in 

New York State, USA. Int. J. Environ. Res. Public Health; 11, 4845-4869 

40 Просторни План града Лесковца (2011) 

41 Локални еколошки акциони план општине Лесковац, 2005.година, Општинска управа за заштиту и 

унапређење животне средине, Лесковац 
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5. 1. Праћење и оцена стања квалитета ваздуха  

 

Анализа и оцена квалитета ваздуха у граду Лесковцу извршена је на основу 

расположиве документације и континуалних испитивања основних показатеља 

квалитета ваздуха (SO2, чађи, NO2, укупних таложних материја и тешких метала) која 

се спроводе од 1994. године.
43

  

Контролу квалитета ваздуха у животној средини града Лесковца врши Завод за 

јавно здравље Лесковац, као овлашћена лабораторија јер испуњава услове прописане 

чл. 60 став 1. Закона о заштити ваздуха.
44

  

Закон о заштити ваздуха и испитивање квалитета ваздуха има за циљ очување 

здравља људи, очување биљног и животињског света, културних и материјалних 

добара, постизање најбољег могућег квалитета ваздуха, спречавање промене климе и 

успостављање и одржавање целокупног система управљања квалитетом ваздуха на 

територији Републике Србије.
45

  

За управљање квалитетом ваздуха на неком подручју потребно је стално 

пратити концентрације загађујућих материја карактеристичних за изворе загађења 

ваздуха тог подручја и упоређивати измерене концентрације са вредностима које служе 

за оцену квалитета ваздуха. Циљ оцене квалитета ваздуха је добијање информације 

потребне за процену изложености становништва загађењу ваздуха и његовог утицаја на 

здравље. 
46

 

У току 2018 год. Завод за јавно здравље Лесковац је вршио контролу квалитета 

ваздуха на 4 мерна места у граду: 

 Технолошки факултет (м.м. бр. 5) 

 Апотека „Сутјеска“(м.м. бр. 8) 

 Медицинска школа (м.м. бр. 9) 

 Дечији вртић „Колибри“(м.м. бр. 10) 

На овим мерним местима се прате концентрације сумпордиоксида, чађи и 

азотдиоксида у 24-сатним узорцима и укупне таложне материје са анализом тешких 

                                                             
43 Просторни План града Лесковца (2011) 

44 Сл. гласник РС бр. 36/09 и 10/13 

45 Сл. гласник РС бр. 36/09 и 10/13 

46 Квалитет ваздуха на територији града Лесковца у 2018.години, (2019), Завод за јавно здравље 

Лесковац, Лесковац 
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метала (Cd, Pb и Zn) у месечном узорку. Типови мерних места, параметри који се 

прате, адреса, ГИС-координате и положај у граду приказани су табеларно. 

 

Табела 4. Мерна места мониторинга ваздуха на територији града Лесковца 

НАСЕЉЕ - 

ГРАД 

НАЗИВ И РЕАЛНА 

АДРЕСА МЕРНОГ 

МЕСТА 

ТИП МЕРНОГ 

МЕСТА 

ПАРАМЕТРИ 

ПРАЋЕЊА 

КВАЛИТЕТА 

ВАЗДУХА 

КООРДИ ГИС 

КООРДИНАТЕ 

ЛЕСКОВАЦ 

м.м.бр. 5 

ТЕХНОЛОШКИ 

ФАКУЛТЕТ 

ул. Булевар 
ослобођења 

бр. 124 

Центар 

(саобраћајна, 

пословна, стамбена 

зона) 

-Сумпордиокс. 

-Чађ 

-Азотдиоксид 

-Укупне таложне 

материје(УТМ) 

- Cd, Pb и Zn у УТМ 

φ 42° 59' 47" 

λ 21° 57' 10" 

ЛЕСКОВАЦ 

м.м.бр.8 

АПОТЕКА 

„СУТЈЕСКА“ 

ул. Светоилијска 
бр.1 

Центар 

(саобраћајна, 

пословна, стамбена 

зона) 

-Сумпордиокс. 

-Чађ 

-Азотдиоксид 

-Укупне таложне 

материје(УТМ) 

- Cd, Pb и Zn у УТМ 

φ 42° 99' 43" 

λ 21° 94' 39" 

ЛЕСКОВАЦ 

м.м.бр.9 

МЕДИЦИНСКА 
ШКОЛА 

ул. Боре Пиксле 
бр.1 

Шири део града 

(здравствена, 

образовна, стамбена 

зона) 

-Сумпордиокс. 

-Чађ 

-Азотдиоксид 

-Укупне таложне 

материје(УТМ) 

- Cd, Pb и Zn у УТМ 

φ 42° 99' 64" 

λ 21° 93' 63" 

ЛЕСКОВАЦ 

м.м.бр.10 

ДЕЧЈИ ВРТИЋ 

„КОЛИБРИ“ 

ул.Солунских 
ратника б.б. 

Шири део града 

(образовна, стамбена 

зона) 

-Сумпордиокс. 

-Чађ 

-Азотдиоксид 

-Укупне таложне 

материје(УТМ) 

- Cd, Pb и Zn у УТМ 

φ 42° 99' 49" 

λ 21° 95' 63" 

Извор: Квалитет ваздуха на територији града Лесковца у 2018.години, (2019), Завод 

за јавно здравље Лесковац 
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У испитивања општег загађења атмосфере спада свакодневно одређивање 

дневне концентрације сумпор – диоксида и чађи. Сумпор диоксид и чађ, као основни 

чиниоци загађеног ваздуха комуналне средине, јављају се као последица сагоревања 

горива. Сумпордиоксид је обавезан састојак загађеног ваздуха урбаних средина. 

Продукт је сагоревања фосилних и других горива, посебно оних богатих сумпором. У 

ваздуху може да се нађе као безбојан, загушљив гас, који је 2,5 пута тежи од ваздуха 

или растворен у воденим капљицама. У условима повећане влажности ваздуха 

оксидише и делимично прелази у сумпорасту или сумпорну киселину. Ствара се у 

атмосфери па у облику киселе кише пада на тло.
47

 

Азотни оксиди настају код сагоревања на високим температурама од азота и 

кисеоника из ваздуха или у току разних индустријских процеса (производња азотне 

киселине, целулозе, најлона, вештачких ђубрива...). Постоји 6 азотних оксида али су 

сви нестабилни и оксидују до азот диоксида који се најчешће среће у ваздуху. Зато се 

код одређивања концентрација укупни оксиди азота одређује – NО2. У комуналној 

средини највећи извор азотних оксида јесу издувни гасови код мотора са унутрашњим 

сагоревањем.
48

 

Таложне материје су све оне материје у чврстом, течном и гасовитом стању које 

нису саставни део атмосфере, а таложе се гравитацијом или испирањем с падавинама 

из атмосфере на земљу. У таложним материјама преовлађују крупне честице, углавном 

веће од 20 до 40μm. Оне су мера видљивог загађења околине (прашина која се таложи 

на аутомобиле, прозоре, рубље које се суши и биљке на којима може зачепити стоме и 

отежати њихово дисање). У присутву влаге честице се могу отопити и ући у биљку. 

Према томе, таложне материје нарушавају квалитет околине и као такве посредно 

неповољно делују на човека. 

У току испитиваног периода (2018.године) није било дана са вредностима SО2 

преко граничних и толерантних вредности. Измерене вредности су у 99,9% испод 

вредности детекције сумпор диоксида (5μg/m³). Максимална вредност SО2 је 

                                                             
47 Квалитет ваздуха на територији града Лесковца у 2018.години, (2019), Завод за јавно здравље 

Лесковац, Лесковац 

48 Локални еколошки акциони план општине Лесковац, 2005.година, Општинска управа за заштиту и 

унапређење животне средине, Лесковац 
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забележена 25.01.2018.год. на мерном месту Апотека „Сутјеска“ и износила је 

5,8μg/m³.
49

 

Просечна годишња концентрација чађи за град износи 23,69µg/m³ што је за 

27,36% више у односу на претходни извештајни период (2017.год.) и испод је 

М.Д.В.год.. Од укупног броја мерења за град (1263), 106 дневних мерења чађи (8,39%) је 

било са вредностима преко M.Д.В. што је за 19,1% више у односу на 2017.год. 

Највише дана са вредностима чађи преко М.Д.В. је било на мерном месту 

Апотека „Сутјеска“ - 48 дана (19,43%) а најмање на мерном месту Дечји вртић 

«Колибри» - 6 (1,83%). 

Просечне годишње вредности чађи, на сва 4 мерна места су испод М.Д.В. 

год.(50μg/m³). Највећа средња годишња вредност чађи је на мерном месту Апотека 

«Сутјеска» и износила је 37,41μg/m³ а најмања на мерном месту Дечји вртић 

«Колибри» 16,95μg/m³. Средња вредност чађи у сезони ложења је 2,65 пута већа него у 

сезони без ложења. 98,11% вредности чађи преко М.Д.В. су измерене у сезони ложења. 

Просечне годишње вредности NO2 на сва 4 мерна места су испод граничних и 

толерантних вредности. Просечна годишња концентрација азот-диоксида за град 

износи 13,68µg/m³ што је за 17,09% мање у односу на 2017. годину и испод је ГВ и ТВ 

на годишњем нивоу. Од укупног броја мерења за град (1263), у испитиваном периоду, 

на ниједном мерном месту није било одступања вредности азотдиоксида од ГВ. 

Највећа средња годишња вредност NO2 је измерена на мерном месту Апотека 

«Сутјеска» и износила је 19,83μg/m
3
 а најмања на мерном месту Технолошки факултет 

- 8,41 μg/m
3
. Концентрације азот диоксида су веће 1,9 пута у грејној него у ван грејној 

сезони.
50

 

Просечне годишње вредности укупих таложних материја на свим мерним 

местима су испод М.Д.В. календарска година = 200 mg/m²/дан. Просечна годишња вредност 

укупних таложних материја за град је испод М.Д.В.год. и износи 80,34 mg/m²/дан што је 

за 34,68% мање у односу на 2017 год. Максимална вредност укупних таложних 

материја регистрована је у вангрејној сезони, маја 2018. године код Дечјег вртића 

„Колибри“ као и 2017.год. и износила је 278,8 mg/m
2
/дан, и испод је М.Д.В. на 
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месечном нивоу. Вредност укупних таложних материја ни на једном мерном месту није 

прелазила М.Д.В. 1 месец = 450 mg/m
2
/дан. Просечна вредност укупних таложних 

материја, за град, у сезони ложења је већа за 17,74% у односу на сезону без ложења. 

Тешки метали Cd, Pb и Zn су присутни у укупним таложним материјама. На 

свим мерним местима, током 2018. год., вредности кадмијума у укупним таложним 

материјама су биле испод вредности детекције (0,05µg/m
3
). Просечна годишња 

вредност олова у укупним таложним материјама на нивоу града у 2018. години износи 

8,73 μg/m
2
/24

h
 што је за 35,24% мање у односу на 2017. годину. Највећа просечна 

годишња вредност олова регистрована је на мерном месту Апотека «Сутјеска» и 

износила је 9,89 μg/m
2
/24

h
. На свим мерним местима, веће вредности олова измерене су 

у сезони ложења као и у претходној години. Просечна годишња вредност за цинк у 

укупним таложним материјама на нивоу града у 2018. години износи 119,86 μg/m
2
/24

h
 

што је дупло мање у односу на 2017. год. Највећа просечна годишња вредност цинка 

регистрована је на мерном месту Медицинска школа и износила је 179,28 μg/m
2
/24

h
. 

Просечна годишња вредност за цинк у укупним таложним материјама, на нивоу града 

је у сезони ложења два пута већа у односу на сезону без ложења.
51

 

Упоредном анализом резултата испитивања загађења урбаног ваздуха 

честицама чађи и стопа оболевања од респираторних обољења у Лесковцу запажа се да 

је акутни и хронични бронхит (Bronchitis acuta i Bronchitis chronica) у зимском периоду, 

у грејној сезони, најчешће обољење регистровано у примарној здравственој заштити, 

на другом месту је хронична опструктивна болест плућа а након тога астма (Asthma 

bronchiale).
52

 

Стопа оболевања / 100.000 становника за сва респираторна обољења у Лесковцу 

је већа у грејној сезони за 80,67% у односу на вангрејну сезону, што се може довести у 

везу са повећаним загађењем ваздуха у том периоду. Становништво града Лесковца, је 

било изложено појачаном штетном дејству честица чађи, у зимском периоду, за време 

трајања грејне сезоне, тако да је постојао ризик по здравље изложене популације.
53
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5. 2. Предлог мера заштите 

 

С обзиром да основне изворе аерозагађења чине термоенергетски објекти, 

саобраћај и комуналне делатности, спровођење следећих мера могло би да доведе до 

смањења чађи и азотдиоксида у ваздуху као основне полутанте који нарушавају 

квалитет ваздуха у Лесковцу: 

 топлификација и гасификација града (коришћење природног гаса као горива у 

топланама и котларницама). 

 код пројектовања и изградње стамбених објеката инсистирати на поштовању 

законске регулативе која прописује енергетску ефикасност стамбених и 

пословних објеката. 

 повећати и озеленити слободне површине у граду и простор око најпрометнијих 

саобраћајница. 

 реконструкција градске саобраћајне мреже (повећањем пропусне моћи улица) и 

завршетак обилазница за транзитни саобраћај. 

 изградити бициклистичке стазе у граду како би се створиле здраве навике код 

становништва, а уједно смањило и загађење ваздуха јер инвестиције јавног 

здравља се исплате на дугорочном нивоу. 

 редовно мерити суспендоване честице у ваздуху 

 редовна контрола ложишта и ефикасности сагоревања и едукација радника који 

раде у котларницама. 

 израда катастра загађивача ваздуха како у граду тако и околним местима која су 

близу града. 

 спровођење редовне контроле емисије загађивача. 

 контрола горива која се користе за ложење у котларницама. 

 строго забранити спаљивање секундарних сировина (отпада, старих гума, 

моторног уља у котларницама и на местима за сакупљање и класификовање 

отпада). 
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 неопходно је испитивање вршити од 01.01. – 31.12. текуће године и извештавати 

за тај исти период како би подаци били упоредиви и употребљиви на нивоу целе 

Републике Србије и Европске Уније.
54

 

 

6. Стање и проблеми квалитета вода на територији града Лесковца 

 

 „Кад извор пресуши, тек онда знамо колика је вредност воде.“- Бенџамин Френклин 

 

Вода је основ живота на Земљи и користи се у различите сврхе, као вода за 

пиће, у производњи електричне енергије, транспорту, индустрији и пољопривреди. 

Водени екосистеми су највише угрожени људском активношћу, а подземне и 

површинске воде су пријемници различитих типова загађења (комуналне и 

индустријске отпадне воде, дифузни извори загађења, депозицијa полутаната). 

Проблем очувања чистоће и високог квалитета природних вода јавља се као 

један од најактуелнијих и у исто време најсложенијих проблема нашег времена. 

Заштита вода представља један од највећих изазова са којим се данас суочавамо, и с 

којим ће се суочавати будуће генерације.
55

  

Лесковачко подручје располаже најквалитетнијим подземним водама, али је 

снабдевање становништва водом дуго вршено из локалних захвата, углавном бунара и 

ручних пумпи. Формирањем предузећа за снабдевање града водом, Јануара 1954. 

године, започиње етапа интензивног експлоатисања резерви подземних вода. 

Дугорочна и трајна оријентација за снабдевање водом Града Лесковца , приградских 

насеља и околних села, решена је завршетком и пуштањем у рад 21.04.2011. године 

водосистема “Барје”. Његова изградња обезбедиће здраву, хигијенски исправну воду 

многим будућим генерацијама. Водоснабдевање се остварује преко регионалног 

водосистема “Барје”, акумулација има 40.000.000m3 воде и постројења “Горина” са 
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укупним капацитетом од 840l/s. Постројење представља сигуран и поуздан систем 

производње воде.
56

  

 

6. 1. Изворишта воде за пиће 

 

Хидрографска мрежа лесковачке котлине је у целини узето, веома развијена. 

Доминира река Јужна Морава, која је са својим притокама формира детритични тип 

дренаже. Јужна Морава је својим меандрирањем развила широку речну долину, а сада 

тече источним ободом котлине. 

Река Власина дренира југоисточни обод котлине. Она је највећа притока Јужне 

Мораве у овом рејону. 

На западном делу котлине су реке Ветерница и Јабланица. Ови водотокови се 

карактеришу такође неравномерношћу у протицајима и често задобијају бујични 

карактер, нарочито у пролећном периоду. Преко лета њихов водостај је врло низак. 

Бујични карактер ових токова је последица велике процентуалне заступљености 

слабопропусних и непропусних стена на ободу котлине, затим израженог рељефа и 

климатских одлика, од којих најзначајнији удео имају падавине.
57

 

Поред поменутих већих токова, лесковачку котлину пресецају бројни мањи 

водотокови, као што су: Чукљеничка река, Вучјанска река, Сушичка река. 

Водоснабдевање Лесковца и околних насеља врши се захватањем подземних 

вода путем бушених бунара дубине до 80 – 150m . Главнина резерви подземних вода 

акумулирана је у терцијарним седиментима миоплиоценске старости у којима је 

формирана субартерска издан за широке долине река Јужне Мораве, Ветернице, 

Власине и Јабланице. У оквиру ових седимената, формирана је слободна издан. 

На основу тога , можемо рећи да су у оквиру лесковачке котлине формирана 2 

главна типа издани и то: 

- субартерски - у песковито шљунковитим слојевима неогена до дубине од 30-

150m и 

- слободан издан у просторним алувијалним наслагама, до дубине од 30m. 

                                                             
56 www.vodovodle.rs 

57 Локални еколошки акциони план општине Лесковац, 2005.година, Општинска управа за заштиту и 

унапређење животне средине, Лесковац  

 



Анализа стања и проблеми животне средине града Лесковца 
 

32 
 

Град Лесковац се снабдева водом из дубоке издани неогеног аквифера 

лесковачке котлине, захватањем подземне воде путем цевастих бунара дубине 80 - 150 

m.  
58

 

Снабдевање становништва водом за пиће, врши се на више начина и то: 

- централним водоводима, 

- групним водоводима и 

- из сопствених извора и јавних чесми.
59

 

На сталном праћењу квалитета воде за пиће, у циљу утврђивања здравствене и 

хигијенске исправности, укључено је више организација. Носиоци ових испитивања су 

ЗЗЗЗ у Лесковцу, ЈKП „Водовод“ - Лесковац, који врши и дистрибуцију воде за пиће, 

као и ЗЗЗЗ „Др Милан Јовановић - Батут“ из Београда. 

Kонтрола квалитета воде за пиће обавља се према Правилнику о хигијенској 

исправности воде за пиће у складу са бројем еквивалентних становника (ЕС) у 

подручју водоснабдевања, који подразумева укупну потрошњу воде становништва и 

индустрије, прерачунату на количину потрошене воде, од 150 l / дан по становнику. 

Резултати испитивања квалитета воде за пиће показују да квалитет воде 

углавном задовољава норме прописане Правилником о хигијенској исправности воде 

за пиће. На основу резултата хемијских анализа воде за пиће мали проценат 

неисправности воде за пиће односи се на већи садржај елемената Fe и Mn у 

дистрибуционој мрежи водовода. Из главних и потисних водова и резервоара утврђена 

је неисправност воде која се односи на повећану концентрацију Fe и Mn у води. Из 

ових разлога је појава замуђења воде код потрошача, јер се створени талог променом 

притиска подиже и изазива замућења.
60

  

 

6. 2. Предлог мера заштите и очување квалитета подземних вода 

 

Извори загађења повришинских и подземних вода су: индустријске и комуналне 

отпадне воде, депоније, саобраћај, непрописна употреба пестицида и вештачких 
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60 Локални еколошки акциони план општине Лесковац, 2005.година, Општинска управа за заштиту и 

унапређење животне средине, Лесковац  

 



Анализа стања и проблеми животне средине града Лесковца 
 

33 
 

ђубрива. Ови загађивачи утичу на подземне и површинске воде, као и на акумулације. 

У складу са тим тенденцијама морају се наставити хидрогеолошка истраживањима за 

потребе захватања, заштите и очувања квалитета подземних вода.
61

  

 

У просторном плану Републике Србије предлаже се следеће: 

 форсирати коришћење споро обновљивих подземних вода највишег квалитета, 

из дубљих слојева, само за снабдевање насеља и оних индустија које захтевају 

воду квалитета воде за пиће; подземне воде слабијег квалитета, из површинских 

слојева могу да користе индустрије као технолошку воду и за потребе 

наводњавања за пољопривреду, уз коришћење воде из речних система - где је то 

могуће.
62

  

На локалном нивоу приоритети високог степена заштите подземних вода, 

изворишта за водоснабдевање и очување квалитета подземних вода су следећи: 

 ревидовање зона санитарне заштите у оквиру којих би се извршила 

истраживања и анализа реалног стања за њено спровођење, 

 регистровање и утврђивање стања постојећих осматрачких објеката и по 

потреби њихово оспособљавање за укључивање у осматрачку мрежу, као и 

израда нових осматрачких објеката, 

 израда катастра потенцијалних загађивача - реално стање, 

 формирање осматрачке мреже објеката за осматрање и мерење, 

 осматрање - праћење нивоа подземних вода (алувијон и дубљи водоносни 

хоризонт) и нивоа у водотоцима у периоду од једне године, 

 утврђивање постојећег стања и праћење квалитета подземних вода (алувијон и 

дубљи водоносни хоризонт), моделска истраживања и израда Елабората о 

зонама санитарне заштите. 

 постићи рационално коришћење вода (економске и техничке мере, 

становништво и индустрија), 

 постепена замена градске водоводне мреже, због дотрајалости.
63
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6. 3. Праћење квалитета површинских вода и акумулације „Барје“ 

 

 

Централна река овог дела Србије је Јужна Морава, која својим током пролази 

општином Лесковац. Њене најзначајније притоке су Ветерница, Јабланица, Пуста река, 

Козарачка река и Вучјанка, као притока Ветернице. Реке Ветерница, Јабланица и Пуста 

река су водотоци II класе. У свом горњем току, су водотоци I класе.  

 Брана „Барје“ налази се на реци Ветерници, на око 30km узводно од Лесковца. 

Формирана акумулација налази се у делу који се назива „Клисура" и има укупну 

запремину од 46,67 милиона m³ воде. Укупна површина слива до ушћа износи 515km², 

а сама акумулација контролише 236km² слива што чини 46% од укупне сливне 

површине. 
64

 

Основна намена акумулације је: 

 снабдевање водом града Лесковца и насеља општине Лесковац, 

 обезбеђење неприкосновеног и гарантованог минимума, 

 заштита града Лесковца од велике воде и 

 задржавање наноса.
65

 

 

Акумулација „Барје“ представља драгоцену резерву воде. Вишегодишње 

праћење квалитета воде акумулације је показало да према Уредби о класификацији 

вода, акумулација припада II класи бонитета. Ове воде се уз одговарајућу технологију 

пречишћавања могу врло квалитетно користити за водоснабдевање и прехрамбену 

индустрију. Из тог разлога, посебну пажњу треба посветити акумулацији, као 

драгоценом изворишту за водоснабдевање. То се првенствено односи на обавезу 

праћења промена стања акумулације, поузданог прогнозирања квалитета воде у 

акумулацији у функцији предузимања мера активне заштите сливног подручја.
66

 

                                                             
64 Станковић, С. (2005): Језера Србије, Лимнолошка монографија, Завод за уџбенике и наставна 

средства, Београд 

65 Локални еколошки акциони план општине Лесковац, 2005.година, Општинска управа за заштиту и 

унапређење животне средине, Лесковац 

66 Локални еколошки акциони план општине Лесковац, 2005.година, Општинска управа за заштиту и 

унапређење животне средине, Лесковац  

 
 



Анализа стања и проблеми животне средине града Лесковца 
 

35 
 

Површинске воде на подручју града Лесковца, изложенe су различитим 

утицајима концентрисаних и расутих загађивача. Природни и антропогени услови у 

којима се налазе површинске воде овог подручја, захтевају мониторинг њиховог 

квалитета као неопходну обавезу. На основу уговора а у складу са Програмом праћења 

квалитета површинских вода водотокова на територији града Лесковца за 2017/2018. 

год., Завод за јавно здравље Лесковац је вршио узорковање и лабораторијско 

испитивање површинских вода и купалишта.
67

 

Праћење стања површинких вода на територији Града Лесковца вршило се у 

циљу добијања резултата и информација потребних за планирање мера заштите од 

нежељених ефеката загађења, управљања ризиком путем превентивног деловања у 

циљу заштите здравља људи и заштите животне средине, као и могућности 

информисања јавности о добијеним резултатима. 

Mониторинг је основа за добијање информација о квалитету водотокова река 

које се уливају у Јужну Мораву а које нису обухваћене систематским испитивањем 

квалитета површинских и подземних вода на територији Републике Србије а који се 

спроводи према Програму садржаном у Уредби о систематским испитивањима 

квалитета вода, коју досноси Влада републике Србије.  

Контрола квалитета површинских вода на територији Града Лесковца у 

2017/2018. години обухватила је анализу физичко-хемијских и микробиолошких 

параметра воде на десет карактеристичних профила и на следећа четири водотока: 

Ветерница, Вучјанка, Јабланица,Јужна Морава, ради процене еколошког статуса река, 

оцене бонитета водотокова, праћења тренда загађивања и способности 

самопречишћавања, као и оцене подобности за водоснабдевање, рекреацију грађана и 

наводњавање, а у циљу заштите изворишта водоснабдевања и здравља становништва, 

очувања квалитета водних ресурса и превенције укључивања перзистентних опасних 

неорганских и органских материја у ланце исхране. Оцена квалитета рађена је према 

Правилнику о параметрима еколошког и хемијског статуса површинских вода и 

параметрима хемијског и квантитативног статуса подземних вода (Сл.гласник РС 

74/2011), који прописује оцењивање водних тела површинских вода разврстаних у 

типове, зависно од тога да ли припадају малим, средњим или великим водотоцима.
68
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 Међутим, како је град Лесковац смештен на реци Ветерници, у овом раду ћу 

приказати резултате мониторинга на овој реци. 

Јужна Морава је река у јужном делу Србије која се спаја са Западном Моравом 

код Сталаћа и ствара Велику Мораву. Дугачка је 295km и тече углавном смером југ-

север, од македонске границе до централне Србије. Најважније притоке су: Ветерница, 

Јабланица, Пуста река, Козарачка река и Вучјанка , као притока Ветернице. У свом 

току узводно до града, прикупља отпадне воде свих насеља како комуналне тако и 

индустријске.
69

 

Ветерница је река у Јужној Србији, лева притока Јужне Мораве и река на којој 

лежи град Лесковац. Дуга је 75 km, док је површина слива реке 515 km². 
70

Ветерница 

има веома колебљив водостај, па у периодима великих киша веома набуја, а лети скоро 

пресуши. Док јој корито кроз Лесковац није било регулисано често га је плавила. Сада 

Ветерница има регулисано корито скоро целом дужином свог тока кроз Лесковац. 

Ветерница је пријемник отпадних вода града Лесковца и Вучја, као и других насеља 

узводно од града. Ветерница утиче у Јужну Мораву 10 km низводно (северно) од 

Лесковца, код села Богојевце. На Ветерници је и вештачко језеро Барје о коме је већ 

било речи. 

 

Табела 5. Мерна места на којима је вршено узорковање на Ветерници 

Мерно место дефинисано 

програмом 
Локација Напомена 

Ветерница у делу водотока 

где се улива Чукљеничка река 
Село Стројковце 

250m испод места уливања 

Чукљеничке реке 

Ветерница у делу водотока 

после индустријске зоне-

излаз из града 

Железнички мост 100m испред моста 

Ветерница у делу водотока 

код затвора-улаз у град 
Код затвора 

150-200m низводно, од 

затвора 

Ветерница 100m пре уливања 

у Јужну Мораву 

Низводно од моста у селу 

Богојевцу 

100m пре уливања у Јужну 

Мораву 

Ветерница 100m пре уливања 

Вучјанке 
Село Жабљане 

Око 100m пре уливања 

Вучјанке 

Ветерница 100m после 

уливања Вучјанке 
Село Жабљане 

Око 100m после уливања 

Вучјанке 

Извор: Годишњи извештај о квалитету површинских вода на територији града Лесковца за 

период 2017/2018., (2018), Завод за јавно здравље Лесковац 
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Динамика узорковања је била једном месечно, с тим што је у летњим месецима 

узорковање било чешће (купалишна сезона), два пута месечно. На одабраним 

водотоцима и њиховим карактеристичним профилима вршена је систематска контрола 

континуирано током целе године-једном месечно Параметри испитивања су у 

потпуности дефинисани Програмом и рапоређени су у следеће групе: 

 општи параметри, нутритијенти, салинитет, органске супстанце, метали и 

микробиолошки параметри, у складу са одредбама Уредбом о граничним 

вредностима загађујућих материја у површинским и подземним водама и 

седименту и роковима за њихово достизање.
71

 

За израду овог извештаја коришћени су резултати квалитативних и квантитативних 

анализа параметaра који су упоређивани у складу са важећом законском регулативом.  

Растворени кисеоник има важну улогу у биохемијским променама у загађеној 

води и сматра се најбитнијим раствореним гасом у води. Кисеоник растворен у води 

најважнији је параметар водених екосистема јер обезбеђује живот и активност 

аеробних микроорганизама који разлажу органску материју ради добијања енергије 

неопходне за раст и размножавање. Оптимална количина раствореног кисеоника за 

живот акватичних организама је 5 mg/l. Већина организама у води не може да преживи 

ако је концентарација раствореног кисеоника испод 3 mg/l. Вредности ниже од 

равнотежних указују на дефицит кисеоника у води а више на сатурацију. 

Резултати испитивања количине раствореног кисеоника на посматраним 

локацијама у току периода истраживања на највећем броју локалитетима припада I 

класи бонитета и то на 4 локалитета 100%, на 1 (Стројковце) 83% код Богојевце 58% и 

на том локалитету садржај кисеоника је веома колебљив.
72

 

Биохемијска потрошња кисеоника представља количину кисеоника коју 

потроше микроорганизми при природном аеробном самопречишћавању у води. 

Биохемијска потрошња кисеоника на посматраним локацијама у току периода 

истраживања највећи број локалитета припада I односно II класи бонитета, изузетак су 

2 мерења Ветерница Богојевце и Затвор где резултати припадају IV класи бонитета. 
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Суспендоване супстанце нису растворљиве у воденом узорку. Оне су најчешће 

минералног порекла и могу бити покривене органским материјалом. Садрже око 70 % 

органских и 30 % неорганских материја.  Количина суспендованих материја на свим 

локалитетима у време мониторинга има вредности које их сврставају у I односно II 

класу. Екстремно велике вредности добијене су у децембру на свим локалитетима а то 

је период великих киша и изливања река из корита. Нешто слични резултати добијени 

су и у јулу месецу (дужи кишни период).
73

 

Микробиолошке карактеристике водотока анализиране су укупним бројем 

колиформних бактерија (cfu /100ml). Колиформне бактерије су најпогоднија група 

индикаторских бактерија за вредновање квалитета воде. Колиформне бактерије се 

излучују фекалијама, доспевају у отпадне воде, а преко њих и у природне реципијенте, 

а оне заједно са бактеријама и вирусима могу да утичу здравље људи и квалитет 

животне средине. Према количини укупних колиформних бактерија, у периоду 

мониторинга највећи број узорака -72% припада III класи, док остатак од 16% припада 

IV класа, 12% II класа а 0,8% I класа.
74

 

На еутрофикацију водоника утичу фосфор и азот. Фосфор је од суштинског 

значаја за раст организама. Будући да је фосфор присутан у детерџентима и вештачким 

ђубривима, човек може у великој мери утицати на његов циклус. Фосфати из 

детерџената подржавају раст алги, тако да када отпадне воде богате фосфатима улазе у 

водоток он постаје неподобан за живот водених организама (осим за алге). Други 

биогени елемент који представља ограничавајући фактор еутрофикације, процеса који 

има значај за транспорт штетних материја је азот. Главни извори загађења су 

површинска и подземна дренажа у пољопривреди и градовима, животињски отпад, као 

и отпадне воде из домаћинстава и индустрије, укључујући и канализацију.
75

 

Највише измерена вредност амонијум јона су на водотоцима Јужне Мораве, и 

Ветернице, Ветерница (5 од 12 узорака) а Јужна Морава (4 од 12 узорака) после 

уливања Ветернице у Богојевцу. Највише измерене вредности укупног фосфора су 

                                                             
73 Годишњи извештај о квалитету површинских вода на територији града Лесковца за период 

2017/2018., (2018), Завод за јавно здравље Лесковац, Лесковац 

74 Годишњи извештај о квалитету површинских вода на територији града Лесковца за период 

2017/2018., (2018), Завод за јавно здравље Лесковац, Лесковац 

75 Годишњи извештај о квалитету површинских вода на територији града Лесковца за период 

2017/2018., (2018), Завод за јавно здравље Лесковац, Лесковац 
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такође на водотоцима Јужна Морава (после уливања Ветернице у Богојевцу) и 

Ветерница (уливање непречишћених комуналних отпадних вода у Богојевцу), највећи 

број узорака је IV или V класе. 

На основу појединачно категорисаних показатеља квалитета у Агенцији за 

заштиту животне средине развијен је индикатор животне средине за област вода који је 

намењен извештавању јавности. Индикатор се заснива на методи Water Quality Index 

према којој се десет параметара физичко-хемијског и микробиолошког квалитета 

агрегирају у композитни индикатор квалитета површинских вода. 

Методом Water Quality Index (WQI) десет одабраних параметара (засићеност 

кисеоником, колиформне бактерије, pH вредност, БПК5, промена температуре, укупни 

фосфати, нитрати, електропроводљивост, мутноћа и суспендоване материје) својим 

квалитетом (qi) репрезентују особине површинских вода сводећи их на један индексни 

број. 
76

 

 

 

Табела 6. Индикатори квалитета површинских вода и класификација површинских вода 

методом (SWQI) 

Serbian Water Quality 

Index (SWQI) 

Нумерички индикатори Описни индикатори 

100-90 Одличан 

84-89 Веома добар 

72-83 Добар 

39-71 Лош 

0-38 Веома лош 

Извор: Годишњи извештај о квалитету површинских вода на територији града Лесковца за 

период 2017/2018., (2018), Завод за јавно здравље Лесковац 
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Слика 6. Квалитет реке Ветернице на свим локалитетима од Жабљана до Богојевца 

 

Извор: Годишњи извештај о квалитету површинских вода на територији града Лесковца за 

период 2017/2018., (2018), Завод за јавно здравље Лесковац 

 

На слици 6. је приказан графикон - Квалитет реке Ветернице на свим 

локалитетима од Жабљана до Богојевца, где можемо закључити да се готово сва 

мерења могу оценити описним индикаторима добар и веома добар (а на основу 

индикатора из табеле бр.6), изузев мерења на локалитету Богојевце где можемо 

приметити да су нумерички индикатори у великој мери лошији него на осталим 

мерним локацијама.  

На основу добијених резултата мониторинга квалитета воде реке Ветернице од 

улива Вучјанке код Жабљана до улива у Јужну Мораву код Богојевца, током 

испитиваног периода, може се оценити као стабилан и углавном добар, према важећим 

законским прописима, осим на локалитету код Богојевца. Иако је у великој већини 

случајева готово за све параметре, заступљена захтевана бонитетна класа, ипак се мора 

указати и на чињеницу да је повремено установљен и незадовољавајући квалитет воде, 

односно спорадична појава одступања од прописане класе. Ситуација је, по правилу, 

најлошија током летњих месеци и дугих кишних периода, када долази до повећања 

количине суспендованих материја, органских материја и нутријената (амонијум јона, 

нитрати и фосфати) као резултат плављења и спирања околних обрадивих површина.
77
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Упоредно анализирајући и поредећи резултате са узводног и низводног профила 

реке Јужне Мораве на локалитету код Богојевачког моста пре и после уливања реке 

Ветернице, утврђено је да се квалитет реке мења па ово указује да отпадне воде са 

подручја Града Лесковца утичу на квалитет воде Јужне Мораве. Анализа резултата 

испитивања показатеља квалитета показује да река Јабланица у највећем броју 

испитиваних узорака је показала квалитет који не одговара њеном бонитету класе, што 

указује на проблем да је ово дуга, плитка река која у највећем делу тока има неуређено 

корито.
78

 

 

7. Стање и проблеми одлагања отпада на територији града Лесковца 

 

 

Према Закону о управљању отпадом, отпад је свака материја или предмет који 

власник одбацује, намерава или мора да одбаци. 
79

 

Човек је једино биће на планети које ствара отпад. Због све већих количина и 

штетности по околину, отпад се сматра једним од најзначајнијих еколошких проблема 

савременог света. 
80

 

 

7. 1. Врсте, количине и састав отпада 

 

По месту и извору настанка, у нашим условима, најчешће се разликују следеће 

врсте отпада: 

 Комунални отпад чини отпад из домаћинства и отпад са јавних површина 

 Индустријски отпад настаје у производиим процесима и састоји се од 

разноврсних стабилних и нестабилних једињења, органског и неорганског 

порекла. Поједини индустријски отпади, који настају у процесу производње, 

могу се поново користити у истом или неком другом технолошком процесу као 

секундарне сировине, уколико задовољавају одређене нормативе, неопходне за 

                                                             
78 Годишњи извештај о квалитету површинских вода на територији града Лесковца за период 

2017/2018., (2018), Завод за јавно здравље Лесковац, Лесковац 

79 Закон о управљању отпадом, Службени Гласник Републике Србије 36/09, 88/10 

80 Локални план управљања отпадом на територији града Лесковца за период 2010.-2020., Лесковац, 

август 2010.год. 
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њихову примену. Штетни и опасни отпади се не могу заједно одлагати са 

комуналним отпадом, већ захтевају специјалне третмане, који се најчешће 

обављају у оквиру индустрије 

 Остали отпади који настају као резултат различитих људских делатности су на 

пример: возила и њихови делови, санитарни уређаји, аутомобилске гуме, 

грађевински материјал, муљ из постројења за пречишћавање отпадних вода 

биохазардни отпад (отпад из болница, отпад анималног порекла, животињски 

лешеви и сл.).
81

 

У складу са Националном стратегијом управљања отпадом као посебни токови 

отпада се дефинишу: 

 Истрошене батерије и акумулатори, 

 Отпадна уља, 

 Отпадне гуме, 

 Амбалажни отпад, 

 Електрични и електронски производи, 

 Флуоресцентне цеви и 

 Отпад који садржи азбест. 
82

 

У зависности од опасних карактеристика које утичу на здравље људи и животну 

средину, отпад може бити: 

 неопасан (отпад који, због своје количине, концентрације или физичке, хемијске 

и биолошке природе, за разлику од опасног отпада, не угрожава здравље људи 

или животну средину и нема карактеристике опасног отпада) 

 инертан (отпад који није подложан било којим физичким, хемијским или 

биолошким променама) 

 опасан (отпад који по свом пореклу, саставу или концентрацији опасних 

материја може проузроковати опасност по животну средину и здравље људи, 

као и здравље животиња, и има најмање једну од опасних карактеристика 
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(експлозивност, запаљивост, склоност оксидацији, органски је пероксид, акутна 

отровност, инфективност…). 
83

 

 

7. 2. Управљање отпадом и мониторинг 

 

Управљање отпадом представља спровођење прописаних мера за поступање са 

отпадом у оквиру сакупљања, транспорта, складиштења, третмана, и одлагања отпада, 

укључујући и надзор над тим активностима и бригу о постројењима за управљање 

отпадом после затварања. 
84

 

Основни принципи управљања отпадом су: 

 Решавање проблема отпада на месту настајања, 

 Минимизација настајања отпада, 

 Превенција настајања отпада, 

 Принцип поновне употребе и рециклажа отпада, 

 Принцип рационалног коришћења постојећих система за прераду отпада и 

 Принцип рационалне изградње постројења за третман. 
85

  

У процесу управљања отпадом најефективније решење за заштиту животне средине 

често јeсте смањење стварања отпада. Када отпад треба отклонити на депонију, избор 

опција третмана и одлагања отпадом морају бити смањени на реалној основи. Обим 

расположивих опција третмана је широк и укључује: 

 Поновну употребу  

 Рециклажу ( обрада коришћених материјала у нове производе како би се 

спречило расипање потенцијално корисних материјала, смањила потрошња 

сировина, смањила употреба енергије, смањило загађење ваздуха и загађење 

вода 

 Компостирање (брзо, али делимичио разлагање влажне, чврсте органске 

материје, првенствено отпадака од хране, помоћу аеробиих микроорганизама и 

под контролисаним условима) 

 Аеробну дигестију  
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 Инсинерацију (спаљивање отпадака) 

 Депоновање 
86

 

У Србији је практично једини начин управљања отпадом одлагање на локалне 

депоније, које, са веома мало изузетака, не задовољавају ни основне хигијенске и 

техничко-технолошке услове, а поред свега нека од постојећих одлагалишта су 

практично попуњена. 
87

 

Град Лесковац са околним општинама је први имао храбрости да почне са 

практичном применом Националне стратегије управљања отпадом тако што је 

иницирао потписивање првог међуопштинског споразум који је био увод у формирање 

првог региона за управљање отпадом у Републици Србији.
88

 

’’Жељковац’’ је прва регионална санитарна депонија у Републици Србији која је 

изграђена и пуштена у рад а налази се на територији града Лесковца. Такође, на 

територији града Лесковца је изграђен и пуштен у рад први центар за рециклажу 

отпада. 

Последњи подаци до којих сам дошла приликом истраживања за проблем 

одлагања отпада на територији града Лесковца су из Локалног еколошког акционог 

плана општине Лесковац и Локалног плана управљања отпадом на територији града 

Лесковца за период 2010.-2020., и они су приказани у раду. 

 

7. 3. Регионална санитарна депонија „ Жељковац“ 

 

Регионална санитарна депонија "Жељковац", прихвата комунални отпад са 

територије 6 општина Јабланичког округа. На почетку, се вршило депоновање отпада 

без икаквог претходног третмана. Данас, након изградње Рециклажног центра, врши се 

примарна и секундарна селекција рециклабилног отпада пре депоновања. Локација 

регионалне санитарне депоније комуналног чврстог отпада, "Жељковац" одређена је 

тако да задовољава све постављене услове и критеријуме предвиђене законском 

регулативом и подзаконским актима. 

                                                             
86 Локални еколошки акциони план општине Лесковац, 2005.година, Општинска управа за заштиту и 

унапређење животне средине, Лесковац 
87 www.sepa.gov.rs 
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Слика 6. Санитарна депонија "Жељковац" 

 

Извор: www.adavinic.com 

 

Од 01.10.2007. године предузеће Porr-Werner&Weber Лесковац д.о.о., је 

преузела делатност сакупљања и одвоза чврстог комуналног отпада од ЈКП 

„Комуналац“ из Лесковца. ЈКП „Комуналац“ за потребе радних јединица „Јавне 

хигијене“, „Градског зеленила“ и „Одржавање гробља“ одвози смеће и то: 

 органски отпад (трава, лишће и гране) и 

 грађевински отпад (шут, ризла, песак и остало) на привремену депонију у Доњој 

Јајни која је под надзором ЈП „Дирекција за урбанизам и изградњу“ Лесковац. 

Одлагање отпадака на Регионалној депонији врши се површинским начином 

одлагања (по површини припремљеног терена). Возило које довози чврсте отпатке, 

пројектованим транспортним путем долази до одређене радне зоне или радне 

површине на телу регионалне депоније где истоварује отпатке.
89

 

Отпаци се по довођењу систематски распростиру и равнају у слојевима дебљине 

0,2-0,3m и сабијају компактором до одређене густине. На сваки сабијени слој булдожер 

распростире следећи танки слој отпада преко равне површине и тај слој се поново 

сабија компактором. Ова операција се понавља у току целог дана (или периода 

депоновања) по довођењу сваке количине отпадака и све док се не постигне укупна 
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висина радног слоја отпада од 2,3m , преко којег се распростире слој прекривног 

материјала од 0,2m . Овим је завршено формирање једне ћелије. 

На регионалној санитарној депонији "Жељковац", дозвољено је искључиво 

одлагање само оних врста отпадака који не производе штетне ефекте на животну 

средину и који не представљају извор опасности по здравље људи запослених на 

депонији и обухватају: 

 комуналне отпатке; 

 отпатке са јавних површина; 

 отпатке из предузећа неиндустријског карактера;  

 отпатке из трговина, административних објеката и сл.; 

 пепео од ложења и пољопривредне отпатке (пепео и шљака пореклом од 

чврстих горива из котларница и из домаћинстава, могу се депоновати ако су 

потпуно угашени и ако не садрже никакве штетне елементе); 

 отпаци из установа, касарни и школа су по свом саставу веома слични отпацима 

из домаћинства.
90

 

 

Подаци до којих сам дошла о количини депонованог комуналног отпада на 

санитарној депонији Жељковац Д2 су приказани у табели.   

 

Табела 7. Количина одложеног отпада на санитарној депонији „Жељковац 2“ 2013-2017. год. 

Година 2013 2014 2015 2016 2017 

РСД 

„Жељковац 

Д2“ 

58938t 62332t 64269t 63380t 69255t 

Извор: www.sepa.gov.rs 

 

У циљу заштите озонског омотача, постоје посебне препоруке за депоновање 

расхладних уређаја који садрже фреон. Пре депоновања потребно је одстранити фреон 

помоћу специјалног уређаја за његову кондензацију, после чега се течни фреон уводи у 

боце у циљу поновне употребе, а расхладни уређај третира као кабасти отпад. 
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Све привремене локалне депоније комуналног отпада, које су егзистирале у 

предходном периоду, су затворене. Санација терена је у недовољној мери, или уопште 

није урађена. 

У граду Лесковцу готово непрекидно егзистира више од 15 већих или мањих 

„дивљих депонија“, које се санирају складно годишњим плановима ЈП „Дирекција за 

урбанизам и изградњу“, задужене за уклањање и чишћење „дивљих депонија“, а 

зависно од износа средстава осигураних за ту сврху. Међутим, „дивље“ депоније се 

налазе и на свим водотоцима, свим сеоским гробљима и прилазним путевима.
91

 

Грађевински отпад настаје током производње грађевинских производа или 

полупроизвода, градње, рушења и реконструкције грађевина. Састав грађевинског 

отпада је отпад од рушења и грађења, асфалт, катран и бетон те материјал ископа, 

укључујући и ископану земљу с загађених/контаминираних локација. 

Својим највећим делом је безопасан, али је запремински велики и заузима 

велике просторе. Највећим делом (95 %) је инертан отпад, али може бити помешан и са 

опасним супстанцама. У грађевинском отпаду могу се појавити, у мањој мери, и опасне 

материје које захтевају посебан третман. Посебно значајно место заузимају производи 

од азбеста. Азбест се због своје отпорности на киселине, базе и високу температуру у 

великој мери употребљавао у грађевинарству.
92

 

Досадaшњом планском разрадом, на подручју града, одређено је неколико 

локација, привремених депонија- за одлагање ове врсте отпада. У непосредној близини 

Лесковца, одређени су следећи простори: 

 постојећа локација у насељу Доња Јајна - за одлагање земље из ископа и 

грађевинског шута, откоса траве и лишћа са парковских и зелених површина; 

 у насељеним местима Горње Стопање и Винарце- за одлагање земље из ископа 

и грађевинског шута; ове две локације су планиране али још увек нису у 

функцији; 

 старо корито Јабланице у насељеним местима Мало Живково и Печењевце; овај 

простор представља потенцијалну локацију. 
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92 Локални еколошки акциони план општине Лесковац, 2005.година, Општинска управа за заштиту и 

унапређење животне средине, Лесковац 
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У граду Лесковцу прерада грађевинског отпада скоро да није присутна. Гвожђе 

је једини материјал, који се до сад издвајао и искоришћавао. 
93

 

С обзиром на то да је прва касета на лесковачкој депонији попуњена, смеће се 

надаље депонује у новоизграђеној касети, чији је капацитет пола милиона тона отпада. 

Изградња ове депоније „Жељковац Д2“ је завршена октобра 2018. године. 
94

 

 

7. 4. Оцена стања, и предлог мера заштите 

 

Постојеће стање комуналне опремљености може се оценити као делимично 

задовољавајуће. Јавно комунално предузеће има надлежност у градском центру 

(Лесковцу) и већем делу руралног подручја, док је мањи део руралног подручја око 

20% изостављен из циклуса сакупљања отпада. Комунални отпад са територије града 

Лесковца, готово без икаквог предтретмана, одлаже се на регионалну санитарну 

депонију "Жељковац 2” , која је планирана да прихвати комунални отпад са територије 

6 општина/града Јабланичког округа. 
95

 

Тренутно нису доступни прецизни подаци о количинама чврстог комуналног 

отпада, броју контејнера (посуда) за привремено одлагање, динамици одвожења 

(пражњења контејнера) чврстог комуналног отпада на санитарну депонију и 

рециклажни центар "Жељковац". Према структури делатности индустрије, највећи 

удео у продукцији индустријског отпада имају текстилна, хемијска, метална и 

прехрамбена. Подаци о количинама, врсти и начину поступања са индустријским 

отпадом у Лесковцу нису потпуни. На територији града Лесковца (сем центра 

''Жељковац'') није регистровано ни једно постројење за рециклажу. Одвајање 

секундарних сировина се не врши организовано, постоји само делимично прикупљање.  

Поједини произвођачи отпада складиште отпадне материје на депонијама у 

кругу фабрике. Званични подаци о годишњој количини опасног отпада такође не 

постоје. Могуће је извршити одговарајуће процене. Од око 1800 t опасног отпада у 

округу, око ¾ се продукује на територији града Лесковца. Ова апроксимација је 

условна јер већина загађивача не ради пуним капацитетом. Течни отпад (отпадне воде) 
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94 www.juznevesti.com 

95 Просторни План града Лесковца (2011) 
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се углавном испушта у градски канализациони систем, без претходног третмана. 

Медицински отпад се продукује у здравственим установама. Медицински отпад се 

прерадом доводи на ниво комуналног отпада и одлаже на депонију. Овај отпад се 

највећим делом одлаже на депонију комуналног отпада. Посебан третман медицинског 

отпада се не врши.  

Управљање грађевинским отпадом се до сада није пратило, тако да тачна 

евиденција о врсти, количини и пореклу ове врсте отпада не постоји. Рециклажа није 

до сада била заступљена у грађевинарству, сем металног отпада. Раздвајање чврстог 

инертног и опасног отпада врше само поједини произвођачи отпада. Издвојени опасни 

отпад складишти се на привременим одлагалиштима, у кругу предузећа, у пластичним 

или металним бурадима или у пластичним врећама, често изложеним атмосферским 

утицајима. Најближе складиште опасног отпада на регионалном нивоу планирано је на 

територији града Ниша.
96

  

 За ефикасност управљања отпадом у граду Лесковцу од нарочите је важности 

примена мера надзора и праћења управљања отпадом. Планиране опште мере заштите 

су следеће: 

 осигурати сталан надзор тока отпада 

 осигурати сталан надзор депонија (вршити надзор у процесу санирања старих 

депонија ,вршити надзор чишћења „дивљих“ депонија) 

 одвојено сакупљање и обрада 

 мониторинг. 
97

 

8. Појам буке, њени извори и последице 

 

Бука се најчешће дефинише као нежељени звук. Звук је тип механичког таласа 

који се детектује органом чула слуха.
98

 Бука је саставни део живота. Она представља 

један од најефикаснијих алармних система човекове физичке околине и прати већину 

његових активности. Према најновијим научним схватањима, бука представља врсту 
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97 Локални план управљања отпадом на територији града Лесковца за период 2010.-2020., Лесковац, 

август 2010.год. 

98 Георгијевић, В. и сар.,(2005): Предавања из физике, Универзитет у Беграду -Грађевински факултет, 

Београд, стр. 279-293 
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аерозагађења и препорука је да се проучава испитује и прати заједно са аерозагађењем 

у животној средини. 

Бука је важан, непожељан загађивач животне средине. Ниво буке зависи од 

снаге извора звука, дужине звука, тј. удаљености од емитера до окружења примаоца.
99

 

Наглим развојем технике и индустријализацијом дошло је до велике миграције 

становништва у градове и наглог повећања броја становника у градовима, а самим тим 

и до недовољно планског развоја градских насеља. Интензивни развој саобраћаја, 

појава нових врста саобраћајних возила, већа примена разних техничких апарата и сл., 

довеле су до повећања броја и разноврсности извора буке у радној и животној средини, 

тако да бука постаје значајан фактор који утиче на здравље великог броја становника. 

Бука представља проблем од давнина о чему сведоче историјске чињенице да су 

још Стари Римљани имали начина за заштиту од штетног дејства буке, тако што су 

занатским радњама које производе буку (казанџијске, ковачке и сличне радионице), а 

налазиле су се у близини објеката за становање, забрањивали рад у време које је било 

предвиђено за одмор. 

Према статистичким подацима Светске здравствене организације, за последњих 

двадесетак година бука је порасла за 20 dВ и има тенденцију даљег раста (1 dВ 

годишње). Испитивање комуналне буке је сложен задатак, јер су извори буке 

разноврсни, а њихов појединачни утицај и допринос је веома тешко одвојити од других 

фактора животне средине.  

Када је у питању бука у животној средини, може се рећи да су главни извори 

буке у урбаним срединама саобраћајна бука, животна делатност становника и 

индустријска бука.
100

 Најважнији извор буке на градском урбаном подручју 

представља саобраћај. Саобраћајна бука присутна је у већини градова. Процењује се 

да, током шпица на најпрометнијим улицама, јачина буке прелази 80 dB.   Статистика 

показује да ова бука чини преко 80% укупне буке и за њу је карактеристична 

неуједначеност, посебно ноћу, што је нарочито штетно због изненађујућег ефекта.
101

 

                                                             
99 Цветковић, Д., Прашчевић, М., (2005): Бука и вибрације, Факултет заштите на раду, Ниш, 111-117 стр,  
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Буку, која је у вези са делатношћу становника чине: гласан говор на улици, у 

становима, рад машина у домаћинству, радио и телевизијски апарати, рад водовода и 

канализације, лавеж паса, игра деце, итд. Ова врста буке изазвана је свакодневним 

кућним делатностима једне породице. Такође, уско је повезана и са сабраћајном буком. 

Стамбена насеља, која се по правилу пројектују тако да буду заштићена од извора 

саобраћајне и индустријске буке, углавном су изложена овом дејству буке. У правилно 

изграђеним стамбеним објектима ова врста буке последица је искључиво немара и 

небриге самих становника тог комплекса. 

Бука из угоститељских објеката типичан је пример немара и небриге. Две од 

десет интервенција Инспекције за заштиту и унапређење животне средине односе се на 

ову врсту буке, која је изазвана непридржавањем правила о ограничењима у погледу 

јачине музике.  

Извори буке у индустрији су разне машине, парни чекићи, пресе, брусилице 

стругови, тоцила, тестере за сечење метала, итд. И ова бука може бити 

дисконтинуираног карактера и може се преносити и на улице и у станове.
102

  

Бука изазива различите неповољне утицаје на здравље како на кардио-

васкуларни тако и на централни нервни систем. Иако не изазива тренутна оштећеља, 

перманентна бука може изазвати озбиљне последице и утицати на квалитет живота. 

Дуготрајно излагање буци која је настала услед друмског, железничког или авио 

саобраћаја може да доведе до поремећаја сна, као и до озбиљних кардиваскуларних 

обољења. 

Светска Здравствена Организација (World Health Organisation, WHO) је након 

дугогодишњих анализа објавила Извештај под називом "Терет болести изазван буком у 

животној средини" ( "Burden of disease from environmental noise") у коме је 

документовано да бука изазива стрес, омета основне активности попут сна, одмора, 

рада или учења. Дуже излагање може изазвати озбиљна обољења као што су 

хипертензија и кардиоваскуларне болести, чак и преурањену смрт. 
103

 

Загађење буком је значајан еколошки и здравствени проблем у Србији па и у 

општини Лесковац и он захтева боље упознавање свих нас са штетним ефектима како 

би се предузеле мере за смањење нивоа буке у свакодневном животу и раду.  

                                                             
102Локални еколошки акциони план општине Лесковац, 2005.година, Општинска управа за заштиту и 

унапређење животне средине, Лесковац  

103 www.sepa.gov.rs 
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Према Уредби о индикаторима буке, граничним вредностима, методама за 

оцењивање штетних ефеката буке у животној средини дефинисане су граничне 

вредности индикатора буке по зонама. 
104 

 

 

8. 1. Анализа резултата мерења нивоа буке 

  

У Лесковцу је по први пут почео мониторинг нивоа комуналне буке 2017. 

године. Мерење нивоа комуналне буке на подручју града Лесковца вршио је „Институт 

за безбедност и сигурност“ у раду из Новог Сада у сарадњи са одељењем за заштиту 

животне средине града Лесковца.   

Мерење нивоа буке у животној средини на територији Града Лесковца је 

извршено према акредитованим методама СРПС ИСО 1996 - 1:2010 и СРПС ИСО 1996 

- 2:2010 и у складу са Правилником о методама мерења буке, садржини и обиму 

извештаја о мерењу буке („Сл.гласник РС“, бр.72/2010) и Уредбом о индикаторима 

буке, граничним вредностима, методама за оцењивање индикатора буке, узнемиравања 

и штетних ефеката буке у животној средини, („Сл.гласник РС“, бр.75/2010), а према 

важећим овлашћењима за мерење буке у животној средини. Мерења нивоа буке су 

извршена на 10 локација (мерних места) у периоду август 2017. године - јул 2018. 

године. Мерна места су бирана тако да презентују карактеристичне зоне намене 

простора на територији града Лесковца. 
105

 

Подаци до којих сам дошла су из Коначног извештаја о мерењу нивоа буке на 

територији града Лексовца за 2017. и 2018. годину, па су они приказани у раду. 

Мерења су вршена једном месечно у наведеном периоду. Мерења нивоа буке на 

сваком мерном месту су извршена у току дневног (06h - 18h), вечерњег (18h – 22h) и 

ноћног периода (22h – 06h) са референтним временом од 15 минута. На сваком од 10 

мерних места, у току сваког месеца у наведеном периоду, извршена су 2 

петнаестоминутна мерења у дневном периоду, 1 петнаестоминутно мерење у вечерњем 

периоду и 2 петнаестоминутна мерења у ноћном периоду.
106

 

                                                             
104 Закoн o заштити од буке, Службени гласник РС, бр. 75/2010 

105 Коначни извештај о мерењу нивоа буке на територији града Лесковца за 2017. и 2018. годину, (2018), 

Институт за безбедност и сигурност на раду, Нови Сад 

106 Коначни извештај о мерењу нивоа буке на територији града Лесковца за 2017. и 2018. годину, (2018), 

Институт за безбедност и сигурност на раду, Нови Сад 
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Kоначни извештај за период од августа 2017. године до јула 2018. године 

садржи упоредни приказ добијених једномесечних резултата мерења буке у животној 

средини систематизовано на свих 10 мерних места. 
107

 

 

Табела 8. Мерна места - Мерење нивоа буке у животној средини - Лесковац 2017. и 

2018. године 

Ред.бр. Локација мерног места 

1. Раскрсница Булевара ослобођења и улице Јужноморавских бригада 

2. Раскрсница Булевара ослобођења и улице 28. марта 

3. Улица Моше Пијаде - парк у центру града 

4. Основна школа "Вук Kараџић" 

5. Вртић "Лане" у насељу Зеле Вељковић 

6. Kружни ток код хотела "Хајат С" 

7. Раскрсница у насељу Дубочица код вртића и цркве 

8. Улица Станоја Главаша код "Орион" продавнице 

9. Градска болница Лесковац 

10. Радничко насеље - Основна школа "Вожд Kарађорђе" 

Извор: Коначни извештај о мерењу нивоа буке на територији града Лесковца за 2017. 

и 2018. годину, (2018), Институт за безбедност и сигурност на раду, Нови Сад 

 

На основу извршених мерења нивоа буке на територији града Лесковца у 

периоду август 2017. године - јул 2018. године и пре свега на основу увида у стање на 

локацијама на терену (10 мерних места) изводе се следећа запажања и анализе. 

Првенствено треба нагласити да бука која потиче од саобраћаја има доминантан утицај 

на укупан ниво буке. Осим буке саобраћаја није детектован други извор буке који би у 

толикој мери утицао на укупан ниво буке. На слици 7.  су приказани еквивалентни 

нивои буке за сва мерења извршена на територији града Лесковца у периоду од августа 

2017. године до јула 2018. године. 

                                                             
107 Коначни извештај о мерењу нивоа буке на територији града Лесковца за 2017. и 2018. годину, (2018), 

Институт за безбедност и сигурност на раду, Нови Сад 
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Слика 8. Еквивалентни нивои буке за сва мерењаизвршена на територији града Лесковца у 

периоду од августа 2017. године до јула 2018. године. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Извор : Коначни извештај о мерењу нивоа буке на територији града Лесковца за 2017. и 2018. 

годину, (2018), Институт за безбедност и сигурност на раду, Нови Сад  
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 На основу резултата из табеле можемо рећи да је утицај буке саобраћаја на 

укупни ниво буке посебно изражен на мерним местима број: 1 - Раскрсница Булевара 

ослобођења и улице Јужноморавских бригада, број 2 - Раскрсница Булевара 

ослобођења и улице 28. марта, број 6 - Kружни ток код хотела "Хајат С" и број 8 - 

Улица Станоја Главаша код "Орион" продавнице. Тако да ћемо у наставку акценат 

ставити управо на те локације. 

ММ 1-  Мерно место се налази на једној од најпрометнијих раскрсница у центру 

Лесковца. На раскрсници се спајају 4 улице од којих су све са две саобраћајне траке. 

Саобраћај на раскрсници је регулисан семафором. Осим путничких аутомобила 

приметан је и пролазак возила јавног градског саобраћаја. Пошто се ради о самом 

центру града осим возила приметна је и висока фреквенција пешака и бициклиста. 

Од укупно извршена 24 петнаестоминутна мерења нивоа буке у дневном 

периоду на овом мерном месту у периоду август 2017. године - јул 2018. године, 

добијени резултат прелази ниво од 65дБ у 23 случаја (96% од укупног броја извршених 

мерења).
108

 

Од укупно извршених 12 петнаестоминутних мерења нивоа буке у вечерњем 

периоду на овом мерном месту у периоду август 2017. године - јул 2018. године, 

добијени резултат прелази ниво од 60дБ у свих 12 случајева (100% од укупног броја 

извршених мерења). Од укупно 12 извршених мерења у вечерњем периоду добијени 

резултат прелази ниво од 65дБ у 5 случајева (42%). Од укупно извршена 24 

петнаестоминутна мерења нивоа буке у ноћном периоду на овом мерном месту у 

периоду август 2017. године - јул 2018. године, добијени резултат прелази ниво од 

55дБ у 17 случајева (71% од укупног броја извршених мерења).
109

 

ММ 2- Ово мерно место се такође налази на једној од најпрометнијих 

раскрсница у Лесковцу. Улицом 28. марта се слива саобраћај из улазног правца у 

Лесковац са ауто - пута, а од ове раскрснице Булевар ослобођења води ка самом центру 

града. Обе саобраћајнице су двосмерне са по 4 саобраћајне траке. Саобраћај на 

раскрсници регулисан је семафором. Од укупно извршена 24 петнаестоминутна 

мерења нивоа буке у дневном периоду на овом мерном месту у периоду август 2017. 

                                                             
108 Коначни извештај о мерењу нивоа буке на територији града Лесковца за 2017. и 2018. годину, (2018), 

Институт за безбедност и сигурност на раду, Нови Сад 

109 Коначни извештај о мерењу нивоа буке на територији града Лесковца за 2017. и 2018. годину, (2018), 

Институт за безбедност и сигурност на раду, Нови Сад 
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године - јул 2018. године, добијени резултат прелази ниво од 65dB у 24 случаја (100%). 

Од укупно 24 извршена мерења у дневном периоду добијени резултат прелази ниво од 

70dB у 15 случајева (63%). Од укупно извршених 12 петнаестоминутних мерења нивоа 

буке у вечерњем периоду на овом мерном месту у периоду август 2017. године - јул 

2018. године, добијени резултат прелази ниво од 65dB у 8 случајева (67%). Од укупно 

12 извршених мерења у вечерњем периоду добијени резултат прелази ниво од 60dB у 

свих 12 случајева (100%). Од укупно извршена 24 петнаестоминутна мерења нивоа 

буке у ноћном периоду на овом мерном месту у периоду август 2017. године - јул 2018. 

године, добијени резултат прелази ниво од 55dB у 12 случајева (50%).
110

 

MM 6- Мерно место се налази у кружном току који се налази поред хотела 

"Хајат С". У кружном току се спајају 4 саобраћајнице са по две саобраћајне траке. 

Осим путничког саобраћаја, на овом мерном месту на ниво буке утиче и висок 

интензитет теретног саобраћаја јер је Булевар Николе Пашића претворен у транзитну 

саобраћајницу за теретни саобраћај. Од укупно извршена 24 петнаестоминутна мерења 

нивоа буке у дневном периоду на овом мерном месту у периоду август 2017. године - 

јул 2018. године, добијени резултат прелази ниво од 65dB у 23 случаја (96%). Од 

укупно извршених 12 петнаестоминутних мерења нивоа буке у вечерњем периоду на 

овом мерном месту у периоду август 2017. године - јул 2018. године, добијени резултат 

прелази ниво од 65dB у 6 случајева (50%). Од укупно извршена 24 петнаестоминутна 

мерења нивоа буке у ноћном периоду на овом мерном месту у периоду август 2017. 

године – јул 2018. године, добијени резултат прелази ниво од 55dB у 18 случајева 

(75%).
111

 

MM 8 - Мерно место се налази уз улицу Станоја Главаша, у близини 

продавнице "Орион". Саобраћајница је двосмерна, са две саобраћајне траке и 

представља излазну саобраћајницу која води од Лесковца за Лебане. Осим путничког 

саобраћаја приметан је пролазак теретних возила.Од укупно извршена 24 

петнаестоминутна мерења нивоа буке у дневном периоду на овом мерном месту у 

периоду август 2017. године - јул 2018. године, добијени резултат прелази ниво од 

65dB у 23 случаја (96%). Од укупно извршених 12 петнаестоминутних мерења нивоа 

буке у вечерњем периоду на овом мерном месту у периоду август 2017. године - јул 

                                                             
110 Коначни извештај о мерењу нивоа буке на територији града Лесковца за 2017. и 2018. годину, (2018), 

Институт за безбедност и сигурност на раду, Нови Сад 
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2018. године, добијени резултат прелази ниво од 65dB у 3 случаја (25%). Од укупно 

извршена 24 петнаестоминутна мерења нивоа буке у ноћном периоду на овом мерном 

месту у периоду август 2017. године – јул 2018. године, добијени резултат прелази 

ниво од 55dB у 12 случајева (50%).
112

 

Једино је на мерној локацији број 5 у већини случајева ниво буке био испод 

референтних вредности. Мерно место се налази на спортском игралишту које је се 

налази уз двориште вртића "Лане". Саобраћајница која пролази уз игралиште је уска, 

двосмерна, са две коловозне траке и саобраћај кроз њу је слабог интензитета. Бука на 

овом мерном месту у току дневног периода највећим делом потиче од активности у 

дворишту вртића. На удаљености од око 250 до 300 метара од мерног места налази се 

индустријска зона са погонима који су се у време мерења налазили у режиму рада. 

На осталим мерним местима утицај буке саобраћаја на укупан ниво буке је 

изражен у мањој мери због мањег интензитета саобраћаја. Изузетак представља мерно 

место број 9 - Градска болница Лесковац где на укупни ниво буке пре свега утиче бука 

коју стварају посетиоци комплекса болнице, делимично бука возила која пролазе кроз 

комплекс болнице и у једном периоду и грађевински радови који су вршени у близини 

мерног места.  

У наредном периоду је потребно обратити посебну пажњу и предузети 

адекватне кораке у вези са нивоом буке на локацијама на којима се налазе мерна места 

број 1 - Раскрсница Булевара ослобођења и улице Јужноморавских бригада, број 2 - 

Раскрсница Булевара ослобођења и улице 28. марта, број 6 - Kружни ток код хотела 

"Хајат С" и број 8 - Улица Станоја Главаша код "Орион" продавнице. Ради се о мерним 

местима која се налазе на локацијама уз неке од најпрометнијх раскрсница и 

саобраћајница на територији града Лесковца. Данас је тешко у кратком року спровести 

значајније промене у изгледу и простирању саобраћајница, поготово у урбаној и 

развијеној средини каква је град Лесковац.  

Kада су у питању поменуте локације  потребно их је обрадити и укључити у 

опсежне урбанистичке, просторне, инфраструктурне и пре свега саобраћајне планове и 

анализе града Лесковца како би се омогућило смањење интензитета саобраћаја и 

растерећење најбитнијих градских саобраћајница. Припрема и реализација таквих 

планова и анализа је дуготрајан процес чија би реализација макар и у фазама 
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омогућила смањење интензитета саобраћаја а самим тим и смањење нивоа буке на 

наведеним мерним местима. 
113

 

 

8. 2. Мере предлога за смањење буке 

 

 Будући да данас бука често нарушава основне људске активности као што су 

рад, одмор и сан, и може бити узрок трајног губитка слуха, уведене су различите мере 

заштите како би се ниво буке смањио на дозвољене вредности. Да би се на 

одговарајући начин решио проблем смањења буке, морају се осигурати поуздана 

мерења буке. Мерење буке је стицање прецизне вредности јачине звука која даље 

одређује који звук може проузроковати потенцијална оштећења и које заштитне мере 

треба предузети да би се побољшала акустика станова, индустријских постројења, 

музичких и филмских дворана, итд. Нове и тихе технологије омогућују да одређене 

машине буду тише од конвенционалне опреме. Мере заштите од буке подељене су у 

две главне групе: мере индивидуалне и групне заштите.
114

 

Индивидуална заштита подразумева ношење различитих врста кацига и чепова 

за уши који обезбеђују снагу заштите у опсегу од 15 до 30dB , чак и више. Колективне 

или опште заштитне мере представљају подизање различитих зидова, препрека и 

апсорпционих елемената (дрвеће, итд.) у блоковима, болницама, школама и другим 

објектима у којима људи живе.
115

   

Важно је напоменути да чак и мале рупе у таквим баријерама смањују њихову 

ефикасност. У стамбеним подручјима, проблеми буке могу се решити помицањем 

цеста из таквих подручја или изградњом подземног промета. И на крају, ако се бука не 

смањи на свом извору, једини начин да се смањи њен утицај је на путу од емитера до 

примаоца. Овај начин заштите остварује се кроз: просторно планирање, распоред 

просторија у згради, изградњу баријера одређених карактеристика, изградња зидова и 

прозора у складу са дефинисаним нормама и монтажне инсталације у складу са 

нормама за заштиту од буке.
116

 

                                                             
113 Коначни извештај о мерењу нивоа буке на територији града Лесковца за 2017. и 2018. годину, (2018), 

Институт за безбедност и сигурност на раду, Нови Сад 

114 Сас, Е. (2007): Заштита од комуналне буке, Природно математички факултет- Департман за физику, 

Нови сад 

115 Цветковић, Д., Прашчевић, М. (2005): Бука и вибрације, Факултет заштите на раду, Ниш 
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Социјално-правни аспекти заштите од буке представљају различите типове 

техничких прописа о методама мерења буке, о дозвољеним нивоима буке, као и начине 

контроле и санације буке загађивача. Штетни ефекти буке на радним местима у нашој 

земљи били су за први пут дефинисан у документу „Правилник о општим мерама и 

нормативима заштите на раду од буке у радним просторијама “(Службени лист СФРЈ, 

21/92), максимално дозвољени нивои буке у окружењу су дати у документу 

„Правилник о дозвољеном нивоу буке у животној средини (Службени гласник РС, 

54/92), у документу “Закон о заштити од буке у животној средини “, (Службени 

гласник РС, 36/09, 88/10) дате су најважније обавезе у оквиру заштите од буке и 

вибрације. 
117

 

Предлози мера за смањење/отклањање штетних утицаја буке, која настаје од 

извора буке, били су предмет анализе у извештају мониторинга буке града Лесковца, и 

они обухватају следеће мере: 

Редован мониторинг нивоа буке - Пожељно је да се у насељеним местима, 

поготово урбаним срединама са великим бројем становника какав је град Лесковац 

врши редован мониторинг нивоа буке. Редован мониторинг нивоа буке представља 

полазну основу за све даље анализе и за све остале мере и поступке које је потребно 

предузети како би се ниво буке и штетни ефекти смањили. У наредном периоду је 

потребно вршити 24 - часовни мониторинг нивоа буке на више локација на територији 

Града Лесковца. Резултати добијени таквим мониторингом су прецизнији и значајно 

поузданији у односу на мерења нивоа буке која се врше у петнаестоминутним 

интервалима више пута у току дана. 

Kонтрола самог извора буке - У случају друмског саобраћаја и саобраћаја 

уопште као доминантног извора буке на највећем броју мерних места контролу је 

могуће извршити унапређењем управљања саобраћајем и то првенствено аутоматском 

регулацијом саобраћаја и синхронизацијом рада семафора, заменом стандардних 

раскрсница кружним, изградњом друмских заобилазница, измештањем почетних и 

крајњих стајалишта (окретница) градског превоза, повећањем броја зона са 

саобраћајним ограничењима, реконструкцијом коловозне подлоге и др. Такође 

                                                                                                                                                                                             
 
117 Локални еколошки акциони план општине Лесковац, 2005.година, Општинска управа за заштиту и 

унапређење животне средине, Лесковац 
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контролу нивоа буке моторних возила могуће је извршити и на начин како то 

прописују европске норме за буку моторних возила. За нова возила постоје посебни 

стандарди, а за возила која су већ у саобраћају потребно је при техничком прегледу 

увести контолу нивоа буке коју она емитују и вршити ванредну контролу нивоа буке и  

искључивање из саобраћаја оних возила која емитују прекомерну буку и предвидети 

посебне таксе за бучнија возила. У случају извођења грађевинских радова и 

реконструкција потребно је физички извршити ограђивање извора буке адекватном 

изведбом, како се не би емитовала бука у животну средину, или самог простора на 

коме се врше радови на адекватан начин. У случају буке која потиче од угоститељских 

објеката (ресторана, кафана, кафића, сплавова и др.), приредби, концерата и др. 

Потребно је у сарадњи са еколошком инспекцијом уколико постоје учестале жалбе 

вршити систематске ванредне контроле односно циљана мерења у одређеним 

сезонским периодима или викендима.
118

 

Израда пројеката стамбених, стамбено-пословних, инвестиционих и 

индустријских објеката, објеката мале привреде и градске инфраструктуре са 

адекватном звучном заштитом и контролу њиховог изведеног стања при 

техничком пријему - Израда пројеката стамбених, стамбено-пословних, 

инвестиционих и индустријских објеката, објеката мале привреде и градске 

инфраструктуре са адекватном звучном заштитом је од примарне важности за заштиту 

здравља људи од штетних ефеката буке и њихов неометан живот и рад у мирном 

окружењу. С обзиром на то да израда ових пројеката подразумева и адекватну 

реализацију истих потребно је вршити контролу изведеног стања при техничком 

пријему ових објеката како би се потврдили захтеви пројектоване звучне заштите.  

Планирање и инсталација звучних баријера - Израда пројеката заштите од 

буке звучним баријерама је такође значајан допринос заштити од буке нарочито на 

отвореном простору. Ограничавајући захтев за овакву врсту заштите је потребан 

простор за њихову инсталацију тако да је ову меру могуће реализовати углавном само 

поред прометних саобраћајница уколико постоји адекватан слободан простор у 

њиховој околини. 

Израда пројекта акустичког зонирања територије града - У наредном 

периоду је значајно да се изврши квалитетно акустичко зонирање територије града 
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Лесковца. Тек када се, узимајући у обзир просторне и урбанистичке планове града и 

извршене мониторинге буке, усвоје акустичке зоне на територији града Лесковца биће 

могуће даље решавање проблема буке у Лесковцу. 
119
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9. Закључак 

 

 

У Србији се из године у годину све више поклања пажња проблему очувања 

животне средине. Еколошка култура је веома комплексан појам и за његово 

разумевање и предузимање потребних мера је потребно неколико година, како би се 

учинио напредак на том пољу. Чиниоци који утичу на формирање и мењање еколошке 

свести, ставова и понашања јесу култура, социјализација, едукација и многи други. 

Образовање и васпитање за заштиту животне средине у Републици Србији, па тако и у 

граду Лесковцу , треба да омогући редефинисање човековог односа према природи и 

промену његовог понашања: основни услов је поштовање природних законитости. 

Природа је извор живота који се мора сачувати. Да би то постигао, човек не сме да 

ремети њену равнотежу, међузависност и разноврсност и велику моћ 

саморепродукције. 

Када је у питању стање квалитета ваздуха на територији града Лесковца, 

становништво града Лесковца је било изложено појачаном штетном дејству честица 

чађи, у зимском периоду, за време трајања грејне сезоне, тако да је постојао ризик по 

здравље изложене популације. 

Приликом мониторинга буке на територији Града Лесковца као доминантан 

извор буке евидентирана је бука саобраћаја. Саобраћајни ток кроз урбану средину 

утиче на укупан ниво буке. Бука, као што је већ напоменуто, на више начина негативно 

утиче на здравље људи. 

Угроженост становништва буком захтева адекватан предлог мера за смањење 

односно отклањање штетних утицаја буке на здравље људи и животну средину уопште, 

а затим и њихову реализацију на адекватан начин. Смањење нивоа буке односно 

отклањање могућих утицаја буке у циљу заштите и унапређења здравља људи може се 

остварити избором неке од мера или више њих истовремено које се предлажу у оквиру  

Kоначног извештаја мониторинга буке на територији града Лесковца. 

Праћење стања површинских вода на територији Града Лесковца вршило се у 

циљу добијања резултата и информација потребних за планирање мера заштите од 

нежељених ефеката загађења, управљања ризиком путем превентивног деловања у 

циљу заштите здравља људи и заштите животне средине, као и могућности 

информисања јавности о добијеним резултатима. 
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Иако је у великој већини случајева готово за све параметре, заступљена 

захтевана бонитетна класа, ипак се мора указати и на чињеницу да је повремено 

установљен и незадовољавајући квалитет воде, односно одступања од прописане класе. 

Ситуација је, по правилу, најлошија током летњих месеци и дугих кишних периода, 

када долази до повећања количине суспендованих материја, органских материја и 

нутријената (амонијум јон, нитрати и фосфати) као резултат плављења и спирања 

околних обрадивих површина. 

Постојеће стање комуналне опремљености може се оценити као делимично 

задовољавајуће. Јавно комунално предузеће има надлежност у градском центру 

(Лесковцу) и већем делу руралног подручја, док је мањи део руралног подручја око 

20% изостављен из циклуса сакупљања отпада. Комунални отпад са територије града 

Лесковца, готово без икаквог предтретмана, одлаже се на регионалну санитарну 

депонију "Жељковац 2” , која је планирана да прихвати комунални отпад са територије 

6 општина/града Јабланичког округа. 

Угроженост животне средине представља глобално питање савремене фазе 

развоја људског друштва. Даљи напредак човечанства директно је условљен узајамном 

везом човека и природе, односно човековом бригом о очувању природе и њених 

ресурса. Еколошка криза која је већ увелико узела маха, поставља пред нас нови 

изазов, односно даљи економски развој и остваривање користи за људе морају бити у 

складу са еколошким моделима развоја. Адекватна брига и заштита животне средине 

доприноси пре свега очувању здравља и живота људи, стварањем лепшег и бољег 

места за живот. Природа која нас окружује и њени ресурси могу се очувати једино 

људском акцијом, односно променом нашег става према природи, тј. очување здраве 

радне и животне средине треба да постане високо морална друштвена норма. 

Основни циљ у будућности треба бити заштита и унапређење животне средине 

као основе уравнотеженог развоја, коришћења и уређења територије града Лесковца, 

односно заустављање деградације, превентивна заштита свих планираних активности 

које могу угрозити постојећи квалитет природне и животне средине, уз санацију и 

ревитализацију свих угрожених подручја. 

 

„Не очекуј од природе више него што си јој дао“ 
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