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1. УВОД 

Значај воде је непроцењив. Живот је настао у води и постоји захваљујући води. Вода 

заузима огроман део земљине површине, када се саберу сви океани, мора, реке и језера. 

Међутим мали је део те огромне количине доступан људима, у смислу да га могу 

користити за пиће и друге потребе. 

Она је вековима сматрана јавним добром које бесплатно стоји свима на располагању и 

постаје производ који има своју цену, нажалост све већу. Потребе за водом као и њено 

загађивање непрестано расте. Укупна количина воде на нашој планети процењује се на 

око 1400 милиона km³, од чега се само 2,5% односи на слатку воду, па чак је и од те 

количине само 20% погодно да се уз релативно малу поправку искористи за људске 

потребе. Око 40% становништва Србије, које живи у сеоским подручјима пије воду која 

није под редовном конторлом надлежних Завода за заштиту здравља. Циљ и обавеза 

државних органа је да се спроведу мере које би омогућиле да 90% становништва буде 

снабдевено водом из безбедних и котролисаних система.1 

Општина Лесковац је у прошлости имала проблем са водоснабдевањем здраве пијаће воде. 

Људи су користили воду из бунара и локалних пумпи. Све до 1954. године град се 

снабдевао преко система бунара из подземног изворишта. Организовано снабдевање 

водом почиње 1954. оснивањем предузећа за снабдевање града водом. Дугорочна и трајна 

оријентација за снабдевање града водом, приградских села и насеља, решена је 21.04.2011. 

године, пуштањем у рад водосистема Барје. 

Предмет овог рада јесте приказ снабдевања водом становништва општине Лесковац. У 

раду су приказане физичко-географске карактеристике општине Лесковац, почев од 

геолошких, геоморфолошких, климатских, хидрографских и биогеографских 

карактеристика. Климатски елементи и речни режим (на рекама Ветерница, Јабланица, 

Јужна Морава и Козарска река), су детаљно приказани за период од 1991-2018. године на 

основу података Републичког Хидрометеоролошког завода Србије. У раду се налазе 

статистички подаци, дијаграми, карте и фотографије. Статистичким подацима 

представљене су средње месечне и средње годишње вредности климатских елемената: 

                                                             
1 http://www.vma.mod.gov.rs/sr-lat/lekarski-saveti/voda-na-planeti-zemlji 

http://www.vma.mod.gov.rs/sr-lat/lekarski-saveti/voda-na-planeti-zemlji
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температуре ваздуха, ваздушног притиска, инсолације, облачности, влажности ваздуха, 

брзине ветра и количине падавина. Поред статистичких података, налазе се дијаграми који 

приказују средње месечне суме падавина, средњи месечне водостаје и протицаје на 

Ветерници, Јабланици, Јужној Морави и Козарској реци. 

Сврха рада је приказ тренутног стања и проблема у водоснабдевању са којима се сусреће 

општина Лесковац. Један од главних проблема је тај што водоводна мрежа стари, те је 

неопходно предвидети њену постепену реконструкцију. Реконструкцијом би се смањили 

губици у систему. Један од проблема представљју и отпадне воде из индустрије, поплаве, 

ерозије.  
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2. ГЕОГРАФСКИ ПОЛОЖАЈ И ГРАНИЦЕ ОПШТИНЕ ЛЕСКОВАЦ 

Лесковац се налази у југоисточном делу Србије, на 42°52' северне географске ширине и 

21°57' источне географске дужине. Град се налази у срцу простране и плодне Лесковачке 

котлине, ближе њеном источном ободу (Коцић, 1975). 

Лесковачка котлина се налази у субрегији Јужно Поморавље у ужем смислу, мезорегије 

Јужна Србија, Планинско-котлинске макрорегије (Марковић, 1995). 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. Све се ове планине 

ређају у скоро непрекинутом низу по ободу котлине као заобљене простране планинске 

масе (Коцић, 1975). 

На северу се граничи са насељима Дољевац и Гаџин Хан, на северозападу са Житорађом, 

на западу са Бојником, на југозападу са општинама Лебане и Косовска Каменица, на југу 

са Владичиним Ханом, на југоистоку са Црном Травом а на истоку се налази Власотинце 

(Танић, 1972). 

У близини града протиче река Јужна Морава, а највеће притоке и најзначајнији водотоци 

су: Ветерница, Јабланица, Пуста река, Власина. Од језера издвајамо три вештачка језера: 

Брестовачко, Барје и Власинско језеро. 

Саобраћајно-географски положај Лесковачке котлине има транзитни карактер. Њеном 

територијом воде 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, којом се одвија значајан промет робе, путника и туриста. 

На западу, долином Јабланице води саобраћајни правац који повезује Лесковачку котлину 

са Косовком котлином (пут Лесковац-Лебане-Медвеђа-Приштина). Са Пиротском 

котлином повезана је долином Власине и Лужнице, а долином Власине са Власином и 

Крајиштем односно Бугарском.2 

                                                             
2 www.gradleskovac.org 

http://www.gradleskovac.org/
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Слика 1- Географски положај града Лесковца 

Извор: https://www.gradleskovac.org/ 

 

 

 

 

 

https://www.gradleskovac.org/
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3. ФИЗИЧКО-ГЕОГРАФСКЕ ОДЛИКЕ ОПШТИНЕ ЛЕСКОВАЦ 

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

Србије. На малом растојању се смењују равничарски, брежуљкасти и планински рељеф 

испресецан рекама које се сливају са околних планина. Током дугог временског периода 

Лесковачка котлина и њени ободни делови, прошли су кроз неколико фаза развоја. 

Промене које су се дешавале за време тих фаза утицале су на физичке одлике какве и 

данас познајемо. 

3.1. ГЕОЛОШКЕ ОДЛИКЕ 

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

формирање педолошког покривача, док хидролошка 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. 

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

микашиста и гнајсева. 

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 600 m. 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, рискосоли (Шушић, 2000). 

Геолошки најстарији су планински гребени Бабичке горе, Крушевице, које чине обод 

Лесковачке котлине. Они су састављени од кристаластих шкриљаца и најчешће су 

представљени гнајсом. На додиру ових стена са млађим плиоценским, које испуњавају 

највећи део котлине и прекривају све оне косе и развођа између речних токова, налазе се 
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на мањем простору туфозне стене: у њима су заступљени старији кречњаци (код 

Копашнице) и млађи кречњаци (југозападни обод Крушевице код села Липовице). Они 

указују на раседе дуж којих се Лесковачка котлина спустила пре него што је у њој 

наступила језерска фаза и пре него што је почело таложење моћних језерских наслага, које 

су на местима где су оголићене, достигле дебљину од 140 m (Милојевић, 1924). 

Геолошки састав Поречја истоветан је саставу целе котлине са извесним незнатним 

специфичностима. Његову основну грађу чине кристаласти шкриљци нижег и вишег 

метаморфизма. Доњи комплекс чине у највећем делу лискунски парагнајсеви и 

парашкриљци, као и албитске стене највећим делом магматског порекла. У грађи Поречја 

нису присутни кристаласти шкриљци седиментно вулканске формације, метаморфисани 

од фације зелених шкриљаца (изграђени претежно од албитских гнајсева са сочивима 

слабије албитских шкриљаца). Овакву грађу имају планине на источном ободу котлине 

као што су Острозуб, Бабичка гора и Селичевица, што представља специфичност у 

геолошкој грађи овог дела котлине (Јовановић, 1972). 

У речним долинама су наталожене геолошки најмлађе алувијалне творевине, које су 

највлажније, најплодније и најпогодније за стварање плодног педолошког супстрата. У 

котлини има такође и лесних оаза (Марковић, 1957). 

Слика 2 - Шематски профил кроз најнижи део Лесковачке котлине 

Извор: Коцић, 1975 
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3.2. РЕЉЕФ 

Читав овај простор који припада Средишњој зони старих громадних планина, био је у 

олигомиоцену саставни део ерозионе Грделичке површи. У време набирања веначних 

планина, Родопска маса као резистентна, била је испресецана раседима. Разломљена је 

Грделичка површ и дошло је до тектонских спуштања дуж раседа појединих њених 

делова. Тако су, на овом простору, настале Лесковачка и Пољаничка котлина. Лесковачка 

котлина је најдубље спуштена, због чега је вероватно обод вулканизован. 

У плиоцену Лесковачка и Пољаничка котлина биле су преобраћене у језеро, које је са 

Нишко-алексиначким представљало једниствену водену површину. Она је била огранак 

великог Панонског мора. Реке које су се уливале у Лесковачко језеро и њихове притоке, 

моделирале су језерски слив, денудованим материјалом затрпале централну језерску 

раван, где је наталожен моћан слој језерских седимената.  

По повлачењу језера, реке су у самој централној језерској равни усецале широке речне 

долине и створиле велико речно проширење - Лесковачко поље. Рељеф Лесковачке 

котлине је дакле резултат испреплетаног дејства тектонског, лакустријског и флувијалног 

рада (Јовић, 2005). 

Лесковачка котлина је део Моравске удолине, па је као и она полигенетска, полиморфна 

и полифазна (Павловић, 1994). Лесковачка котлина је плитко и пространо, тектонски 

предиспонирано проширење у средишњем делу слива Јужне Мораве. Северно од ње је 

Нишка, а јужно Врањска котлина. Ово је једна од највећих котлина Србије са ширином од 

око 45 km и меридијанским правцем од око 50 km. Овалан облик, мала надморска висина 

дна (до 300 m), планине средње висине на ободу и бројни речни токови утицали су на 

формирање специфичне климе (Ивановић, 2007). 

Лесковачка котлина је са Врањском повезана преко Грделичке клисуре. Најјужнији део 

ове клисуре зове се Момина клисура. Грделичка клисура је дубока до 550 m. Она је 

морфолошко развође између Панонског и Егејског басена, позната по екцесивној ерозији, 

акумулацији и поплавама. Најзначајнија узвишења у котлини су брдо Хисар у близини 

центра Лесковца, Рударска чука и брдо поред села Винарце. 
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Слика 3 - Лесковачка котлина 

Извор: https://mojgradleskovac.wordpress.com/2015/01/14/ 

 

Око котлине се ређају планине Радан и Пасјача на западу, Кукавица и Чемерник на југу и 

Бабичка гора и Сува планина на истоку. Радан заузима површину од 466 km². Припада 

родопским планинама, а налази се управо на месту где се Динариди сучељавају са 

Родопима. Највиши врх је Шопот (1409 m). Пасјача је највишим врхом Орлов камен (901 

m) прекривена шумом и пашњацима. Кукавица је смештена између Врањске котлине на 

југу, Лесковачке на северу, односно Грделичке на истоку и долине Ветернице, са 

највишим врхом Влајном (1441 m). Чемерник са највишим врхом Велики Чемерник (1638 

m) налази се са десне стране Јужне Мораве, према Грделичкој клисури. Припада 

планинама средње висине. Сува планина има висину од 1810 m. Бабичка гора је 

планина претежно острвског положаја, ограничена раседима према Заплањској и 

Лесковачкој котлини. Састављена је углавном од прекамбријских зелених шкриљаца. 

Највиши врх је Крива Бука (1057 m) (Милић, 1967). 

 

 

https://mojgradleskovac.wordpress.com/2015/01/14/%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%87%D0%BA%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D1%80%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%BF%D0%B5%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%87%D1%98%D0%B5/
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Слика 4 - Радан планина 

Извор: https://www.nationalgeographic.rs/vesti/7188-planina-radan-cudo-ili-opticka-iluzija.html 

 

Алувијална раван просторно је најизраженија у непосредној долини Јужне Мораве, где 

образује пространо Лесковачко поље. Алувијална раван Ветернице, Сушице, Јабланице и 

Пусте реке знатно је мањег пространства. Овде се издвајају: Бојничко поље, Лапатничко 

поље, Велико поље итд. Са аспекта пољопривредне производње ово је најзначајнији облик 

рељефа у котлини. За речне терасе везана су земљишта тежег механичког састава и 

неповољних водно-ваздушних својстава у односу на алувијалне терасе (Шушић, 2000). 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.nationalgeographic.rs/vesti/7188-planina-radan-cudo-ili-opticka-iluzija.html
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3.3. КЛИМА 

Клима општине Лесковац 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 (Група аутора, 2005). 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 (Ивановић, 2007). 

3.3.1. Температура ваздуха 

Температура ваздуха је један од најзначајнијих климатских елемената. Она се посматра у 

дужем временског периоду како би се дошло до релевантних података за неко место или 

област. Бележе се средње годишње вредности, максималне, минималне као и екстремне 

вредности. 

Табела 1 - Средње месечне и средња годишња температура ваздуха (C°) у Лесковцу (1991-2018) 

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

0,2 2,3 6,7 11,7 16,5 20,4 22,2 22,0 16,7 11,4 6,3 1,4 11,4 

Извор: Републички Хидрометеоролошки завод Србије 

На основу података у табели 1 на климатској станици Лесковац, може се закључити да је 

средња годишња температура 11,4 °C. Најтоплији месец је јул са просечном температуром 

22,2°C, а најхладнији је јануар са просечном температуром 0,2°C. Највиша температура у 

овом периоду забележена је 24.07.2007. године и износила је 43,7 °C, а најнижа 7.1.1993. 

године, -23,7°C. 

3.3.2. Ваздушни притисак 

Ваздушни или атмосферски притисак је сила којом ваздух притиска Земљину површину и 

чини један од најзначајнијих климатских елемената. 
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Табела 2 - Средње месечне вредности и годишња вредност ваздушног притиска (mb) у Лесковцу (1991-2018) 

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

992,7 990,8 988,9 986,7 987,4 987,7 987,5 987,9 989,4 991,9 991,7 991,7 982,4 

Извор: Републички Хидрометеоролошки завод Србије 

На основу табеле 2 може се закључити да је просечна годишња вредност ваздушног 

притиска у Лесковцу 982,4 mb. Минималне вредности ваздушног притиска јављају се у 

априлу (986,7 mb), а максималне вредности у јануару (992,7 mb). 

3.3.3. Инсолација 

Инсолација представља укупно зрачење које доспе до земљине површине. То је у ствари 

други назив за глобално зрачење (Ивановић, 2005). 

Табела 3 - Средње месечне вредности и годишња вредност инсолације (h) у Лесковцу (1991-2018) 

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

67,9 85,7 144,8 175,9 224,3 259,4 298,3 290,6 202,0 139,3 86,9 49,6 2024,7 

Извор: Републички Хидрометеоролошки завод Србије 

Укупно годишње трајање сунчевог сјаја у Лесковцу износи 2024,7 h. У току године 

највећи број сати са сијањем сунца је у јулу (298,3 h) тада је инсолација повећана, а 

најмањи у децембру (49,6 h). 

3.3.4. Облачност 

Величина видљивог неба покривеног облацима назива се обачност. Изражава се у 

десетинама од 0 до 10 или у процентима покривености неба облацима (Дукић, 1998). 

Табела 4 - Средње месечне и средње годишња облачност (1/10) у Лесковцу (1991-2018) 

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

6,7 6,4 5,9 6,0 5,5 4,6 3,6 3,2 4,7 5,3 6,1 7,1 5,4 

Извор: Републички Хидрометеоролошки завод Србије 

Просечна облачност у Лесковцу у току године износи 54%, односно 5,4/10. Најведрији је 

август 3,2/10, а најоблачнији су децембар и јануар 7,1/10. 
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3.3.5. Влажност ваздуха 

Табела 5 - Средње месечне вредности и средња годишња вредност влажности ваздуха у Лесковцу (1991-

2018) 

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

78,5 76,1 76,2 67,7 69,1 66,2 63,2 64,4 71,0 76,5 79,2 82,7 72,5 

Извор: Републички Хидрометеоролошки завод Србије 

На основу података из табеле 5 може се закључити да је у Лесковцу максимална влажност 

ваздуха у децембру 82,7%, а минимална у јулу 63,2%. Просечна годишња вредност у 

Лесковцу је 72,5, што указује на умерену влажност ваздуха. 

3.3.6. Ветар 

Табела 6 - Средње месечне и средња годишња брзина ветра (m/s) у Лесковцу (1991-2018) 

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

0,8 0,9 1,2 1,1 1,0 1,0 1,0 0,9 0,8 0,7 0,7 0,8 0,8 

Извор: Републички Хидрометеоролошки завод Србије 

Ветар је значајан климатски елемент који утиче на температуру ваздуха, влажност, 

испаравање и количину падавина. Највећа средња месечна брзина ветра је у марту 1,2 m/s, 

а најмања брзина ветра је у октобру и новембру 0,7 m/s. Средња годишња брзина ветра је 

0,8 m/s. 

Табела 7 - Средње честине ветрова (‰) и тишина (C) у Лесковцу и одговарајуће брзине ветрова (m/s) (1991-

2018) 

Станица Лесковац 

Правац Честина Брзина 

N 124 2,4 

NE 54 1,5 

E 67 1,5 

SE 74 1,3 

S 140 1,3 

SW 77 1,6 

W 43 1,7 

NW 122 2,4 

C 391 

Извор: Републички Хидрометеоролошки завод Србије 
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Најчешће се јављају ветрови из правца југа, а затим из правца севера и северозапада. 

Највећу брзину има северни и северозападни ветар 2,4 m/s, а најмању брзину има ветар 

јужног и југоисточног правца 1,3 m/s. 

3.3.7. Падавине 

Табела 8 - Средње месечне и средња годишња количина падавина (mm) у Лесковцу (1991-2018) 

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

46,1 45,4 52,0 64,2 68,3 57,5 50,7 43,3 58,0 62,6 57,7 56,4 662,2 

Извор: Републички Хидрометеоролошки завод Србије 

На основу табеле бр. 8 годишња количина падавина у Лесковцу за период 1991-2018. је 

662,2 mm. Јављају се два максимума падавина, један у априлу (64,2 mm) и мају (68,3 mm), 

а други у октобру (62,6 mm). Најмања количина падавина је у фебруару (45,2 mm). Ове 

разлике зависе од надморске висине, од облачности, температуре ваздуха, инсолације. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слика 5 - Дијаграм средњих месечних сума падавина у Лесковцу (1991-2018) 
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3.4. ПЕДОЛОШКИ САСТАВ 

Земљиште представља јединствену и динамичну компоненту географске средине и уједно 

значајан природни потенцијал са којим Србија располаже. То је танак површински 

растресити слој литосфере, који је сачињен од органоминералних једињења.  

С обзиром на генезу и дејство основних педогенетских фактора, на територије Србије 

издвајају се:  

1. Типска или развијена земљишта, настала под утицајем климе, геолошке подлоге тј. 

основног супстрата и вегетације. 

2. Атипска или неразвијена земљишта, која постепено прелазе у типска (Павловић, 2018). 

Развијена земљишта се одликују одређеним морфолошким и физичко-хемијским 

особинама. У ову групу спадају: чернозем, гањаче, смонице, подзоли, планинске црнице, 

црвенице, мочварна земљишта, слана земљишта и литогена земљишта. На простору 

Лесковачке котлине и њеног обода су најзаступљеније смонице, гањаче и оподзољене 

гањаче, што се тиче развијеног земљишта. 

Неразвијена тла спадају у групу азоналних земљишта без одређених ознака педогентског 

развитка. Међу њима су важнија: селективна, делувијална, алувијална, еолска и 

антропогена земљишта. Што се тиче заступљености атипског земљишта у Лесковачкој 

котлини могу се уочити делувијална и алувијална земљишта. 

На територији општине Лесковац доминирају кисела и јако кисела земљишта. Генерално 

кисела земљишта су заступљена на северу у области до Лесковца, а јако кисела земљишта 

су заступљена јужно од Лесковца. Киселост земљишта је природног порекла (Група 

аутора, 2012). 

Највеће комплексе земљишта на овој територији захватају плодна тла алувијално-

делувијалних акумулација. Како поред плодног и влажног барског 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 

најпогоднијим за развијање ратарства. Ова земљишта захватају углавном алувијалне равни 

долине: Пусте реке, Јабланице, Ветернице, Власине и Јужне Мораве до Грделичке клисуре 
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на север. И у самој клисури у равни Мораве се налазе као основни типови земљишта, 

смонице, алувијум и делувијум. Овај појас најужи је у северном делу, јер су тамо 

сужени ртовима Добре Главе и Бабичке Горе, на чијим је падинама другачији покривач. 

Знатно пространство заузимају гањаче. Оне се, углавном налазе на источној страни 

котлине, на падинама Бабичке горе и Крушевице, на северном ободу Грделичке клисуре 

нагнутом према доњој Власини, на Рударској Чуки, као и на нижим падинама Кукавице. 

Гањача доминира на брдском земљишту средње висине, али се и ту већ наилази на 

еродирана скелетоидна земљишта, као на терену Грделичке клисуре. 

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 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 

најнеполоднији 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 (Крстић, 1961). 
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3.5. ВЕГЕТАЦИЈСКЕ ОДЛИКЕ 

Једна од карактеристика и вредности Лесковачке котлине, као руралне области, јесте 

очувана природа. Богатство биодиверзитета овог краја је узроковано специфичним 

микроклиматским условима, који настају кроз комплексно међудејство специфичних 

геолошких, орографских, хидролошких појава и анторпогених и других историјских и 

еколошких фактора. 

Од посебног значаја за биолошку разноврсност овог краја је и њен геодиверзитет, преко 

клисура, кањона, специфичних речних долина, који су потенцијални и доказани центри 

ендемизма и реликтости у Републици Србији. Флора и фауна су велики економски 

потенцијали овог простора, како у погледу туристичких, тако и у погледу развијања 

свести о очувању и заштити животне средине. Поред ових треба имати у виду да и поред 

дуге историје флористичких истраживања на овој територији још увек није ни близу 

потпуног утврђивања огромног потенцијала лековитих и ароматичних врста (Група 

аутора, 2012). 

Прва флористичка истраживања на овој територији вршио је оснивач српске ботанике 

Јосиф Панчић крајем 19. века. Заједно са својим сарадницима он је пронашао изузетно 

ретку биљку, ендемореликт ловор вишњу – зеленичје (Prunus laurocerasus). Више од 100 

година ова биљка заокупља пажњу ботаничара из читавог света, јер се за 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 реликата (Група аутора, 2018). 
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Слика 6 - Зеленичје на Осторозубу 

Извор: https://magazinsana.rs/fenomen-prirode-zelenice-na-obroncima-ostrozuba/ 

 

Велика пространства ободног дела котлине су под храстовим и буковим шумама. Између 

појаса букових и храстових шума, заступљене су чисте састојине храста китњака које се 

пружају до 1150 m надморске висине. Регистрована је појава следећих биоценоза: 

1. Српска шума сладуна и цера (Qu.farnetto cerris serbicum Rud) 

2. Шуме букве са зеленичетом ( Lauro cerraso Fegetum Jov.) 

3. Српска шума белог граба (Carpinetum orientalis serbicum Rud.) 

4. Српска шума китњака (Qu. Montanum serbicum Cert. Et Jov.) 

5. Српска шума букве (Fagetum montanum serbicum Rud.) 

 

На територији општине нађене су и биљке које нису забележене на осталим просторима 

Републике Србије. То су: 

1.Ranunculus neapolitanusTen. Терен-брдске ливаде, Копашница 

2. Geranium rotundifolium L. Терен-сува каменита места, светле шуме, поред путева. 

Крпејце, Ново Село 

3. Galium parisiense L. Ssp. Divaricatum Терен - стене, пашњаци. Ново Село. 

4. Pulmonaria officinalis L. Var. Obscura Dum Терен - поред потока, у буковим шумама. 

Мрковица. 

5. Calamintha alpine (L.) Lam. Ssp. Hungarica Var. hungarica f. Cuneata K Maly. Терен 

сиромашне ливаде, стене. Палојце. 

6. C. Ancinos (L.(Clairv. Var. perenans (Vis.) Терен - пашњаци, сиромашне ливаде. Личин 

Дол. ( Стевановић, 2016). 

https://magazinsana.rs/fenomen-prirode-zelenice-na-obroncima-ostrozuba/
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4. ХИДРОЛОШКЕ ОДЛИКЕ ОПШТИНЕ ЛЕСКОВАЦ 

Хидрографска мрежа Лесковачке котлине је веома развијена. Главна река је Јужна 

Морава. Најзначајније притоке Јужне Мораве у Лесковачкој котлини су: Ветерница, 

Јабланица и Пуста Река (леве), односно Власина (десна) (Дукић, 1952). Ова област се као 

таква назива српско Петоречје. 

4.1. ПОВРШИНСКЕ ВОДЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слика 7 - Слив Јужне Мораве 

Извор: http://toplickevesti.com/wp-content/uploads/2017/03/serbia_south_morava_basin.png 

 

http://toplickevesti.com/wp-content/uploads/2017/03/serbia_south_morava_basin.png
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4.1.1. Реке 

Реке на територији општине Лесковац припадају Црноморском сливу који захвата 92% од 

укупне површине. Главна и највећа река је Јужна Морава. 

4.1.1.1. Јужна Морава 

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

код Бујановца. Обе изворне реке теку са падина Скопске Црне Горе. До Владичиног Хана, 

Јужна Морава тече Врањском котлином, а потом улази у Грделичку клисуру. 

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

од 48 km. Код Челопека, Јужна Морава пробија један мали и кратки теснац и улази у 

Нишку котлину. По њој она тече 25 km. Код села Суповца улази у Алексиначко поље и 

напушта га код Ђуниса, после 60 km тока. Од Ђуниса низводно у дужини од 20 km, Јужна 

Морава се пробија кроз Сталаћку клисуру и испод ње се састаје са Западном Моравом на 

129 m надморске висине. Јужна Морава је дугачка река, али је водом сразмерно 

сиромашна. На њен слив падне годишње просечно 710 mm атмосферског талога, али 11,45 

милијарди m³ воде, од којих Јужном Моравом отекне 3,62 милијарди m³, а 7,83 милијарди 

m³, или две трећине падавина, испари (Дукић, 1952). 

4.1.1.2. Ветерница 

Ветерница постаје од Језерског и Манастриског потока, који се састају на надморској 

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

износи 515 km², коефицијент развоја тока 1,41, укупна дужина свих токова у сливу 542 

km, а просечна густина речне мреже 1,052 m/km². Од изворишта Језерског потока до ушћа 

Ветернице у Јужну Мораву пад корита је 908 m, што наглашава њен бујични карактер. 

Просечан годишњи протицај Ветернице код Лесковца је 4,8 m³/s, али су разлике између 

месечних, годишњих и вишегодишњих протицаја велике. Апслолутно максимални 

протицај који је био забележен је 14. јуна 1948. године и тада је сваке секунде протицало 
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238 m² воде. Насупрот томе познато је да у летњим месецима 1952. и 1968. године корито 

Ветернице било потпуно суво (Станковић, 2005). 

4.1.1.3. Јабланица 

Јабланица настаје од Бањске и Туларске реке које се састају код села Маћедонци на 

надморској висини од 375 m, подно планине Гољак. Дужина речног тока Јабланице, до 

њеног ушћа у Јужну Мораву је 75, 3 km, а ако се за њен изворишни крак узме Бањска река 

тада њена дужина износи 94,8 km. (Јовић, 1997).  

До Лебана тече кроз уску и до 200 m дубоку долину, која се местимично шири и до 500 m. 

3 km испод Лебана улази у Лесковачко поље и тече кроз њега у дужини од 48 km. При 

ушћу је широка 25 m, а дубока 0,5 до 1 m. Може се прегазити на скоро сваком месту. 

Сваке секунде Јабланица даје Јужној Морави 6,4 m³ воде (Дукић, 1952). 

 Коефицијент развитка тока Јабланице износи 1.90. Укупан пад је 642 m, а просечан 6.7% 

(за почетак Јабланице узета је Бањска река). Највећи пад Јабланица има у свом 

планинском делу тока, до Лебана, 570 m. Падови су знатно мањи у равничарском делу 

тока 72m или просечно 1.5% (Васовић, 1998). 

4.1.1.4. Власина 

Власина је била отока Власинског блата – типичне мочваре све до 1951. године. Тада је 

њено изливање из мочваре прекинуто изградњом велике земљане бране, дугачке 245 m, а 

високе 31,5 m. Долина Власине је уска и дубока са неколико мањих котлинастих 

проширења. Корито јој је плитко али је на пролазу кроз Власотинце регулисано, а обале 

позидане каменом. Утиче у Јужну Мораву на око 8 km источно од Лесковца. Дугачка је 70 

km. Богата водом и са падом који износи 960 m, Власина, чак и при малој води, располаже 

са најмање 7.920 k/W хидроенергије. Највећа јој је притока Лужничка река која извире из 

неколико крашких врела (Дукић, 1952). 
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4.1.1.5. Пуста река 

Пуста река настаје спајањем више потока код села Доњи Статовац. Дугачка је 71 km. У 

горњем току тече кроз уску долину дубоку 100-150 m и има карактер бујице. Долина јој се 

шири када уђе у Лесковачку котлину и при већим водама река плави Бојничко поље. Код 

места Бојник притиче јој најдужа притока Каменичка река. Због бујичарског тока, а и 

оскудности током године у води, на Пустој реци је изграђена акумулација Брестовац. Ова 

акумулација служи за побољшање водног режима, али има и друге намене (Гавриловић, 

2002). 

Поред ових река у Лесковачком крају познате су и Козарска река, Предејанска река, 

Копашничка, Сушица и Вучјанка. 

4.1.2. Језера 

На територији града Лесковца издвајамо три вештачка језера. То су: Власинско, 

Брестовачко и Барје. 

4.1.2.1. Власинско језеро 

Власинско језеро је настало изградњом бране, где је река Власина истицала из тресаве која 

је названа Власинско блато. Површина Власинске тресаве износила је 10,5 km². Власинска 

тресава, односно данашње Власинско језеро, смештено је на делу флувијалне површи на 

1200 m надморске висине. Надморска висина Власинског језера је 1208 m, што га чини 

највишим вештачким језером у Србији. Околина Власинског језера представља заравњено 

и благо заталасано развође између сливова Власине, Врле, Божице и Јерме. Рад на 

изградњи бране и чишћења тресаве почео је 1948. године, а пуњење басена водом трајало 

је до 1954. године и тада је језеро достигло површину од 16,5 km². Висина бране којом је 

језеро преграђено је 34 m. Власинско језеро спада међу највећа у Србији. Има облик 

неправилне елипсе издужене од југа према северу. 
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Власинско језеро се храни водом мањих притока, изворима и падавинама. Како би се 

побољшао водни биланс Власинског језера подигнута је акумулација Лисина на месту 

званом Две реке, односно где се Лисина улива у Божичку реку. Насутом браном висине 40 

m, преграђене су долине Божићке реке и Лисине. Створена је акумулација површине 3 km² 

(Степановић, 1979). 

Слика 8 - Власинско језеро 

Извор: https://www.sobe-smestaj.com/vila-boni.html 

4.1.2.2. Брестовачко језеро 

На Пустој реци код села Горња Брестовица подигнута је вештачка акумулација 

Брестовачко језеро. Ово језеро се налази 12 km западно од Бојника и има вишенаменску 

улогу. Пре свега служи за водоснабдевање становништва у општинама Бојник и дела 

општине Лесковац, али и за наводњавање и заустављање поплавног таласа (Павловић, 

2018). 

4.1.2.3. Барје 

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 

https://www.sobe-smestaj.com/vila-boni.html
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од 139 km². Просечна ширина износи 0,2 km, а дужина језера је 7 km. Језеро је порибљено 

одређеним врстама, као што су: смуђ, штука, бодирока, деверика (Станковић, 2005). 

 

 

Слика 9 - Језеро Барје 

Фото: Данчић Д. 

 

4.2. ПОДЗЕМНЕ ВОДЕ 

Према положају нивоа воде издвајају се подземне воде са слободним нивоом и подземне 

воде под притиском. У односу на водоносну средину издвајају се следећи типови издани: 

фреатска издан, артерска издан и пукотинска издан. Подземне воде имају три главна 

извора храњења: 1. атомосферске воде; 2. површинске воде; 3. воде које долазе из дубљих 

хоризоната (Гавриловић, 2006). 

Артерска издан Лесковачке котлине спада у најбогатију неогену издан на подручју Србије. 

Пукотинска издан формирана је у кристаластим шкриљцима и магматских стенама на 

ободу котлине. Интензивно површинско отицање и незнатне инфилтрације падавина не 

омогућавају стварање већих резерви подземних вода у овим стенама (Шушић, 2000). 
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Сливови Јабланице и Ветернице су сиромашни подземним водама. У летњој половини 

године изчезавање подземних вода је прилично честа појава, јер већина бунара пресуши, 

или су такве издашности да не могу да подмире ни минималне потребе становништва. У 

том периоду јавља се и бактериолошка неисправност због мале количине вода и високих 

температура. Подземне воде су такође угрожене због постојећих септичких јама које нису 

прописно изграђене и обезбеђене (Ђорђевић, 1996). 

Постоје озбиљне индиције да се испод Лесковца налази термално језеро. Досадашња 

истраживања, додуше тек почетна, показују да састав тла указује на то да испод града 

постоји велики резервоар са милионима кубних метара воде. Када се бушотинама стигне 

до 1200 m знаће се да ли је вода заиста термална и каквог је састава. Током ранијих 

истраживања пре 30 година пронађено је на дубини од 300 m здрава пијаћа вода, коју и 

дан-данас користе лесковчани. Још тада се наставило са испитивањем и дошло до се до 

закључка да је могуће да се испод овог слоја, на дубини од 1500 m испод Лесковца налази 

језеро. Тачније, то су терцијарни седименти који леже на чврстој стени. Већина геолога и 

сеизмоглога сматра да су Сијаринска бања, Врањска бања и Нишка бања само огранци тог 

језера. У овим бањама вода је сама пробила из дубине јер је тло таквог порозног састава, 

док је изнад самог језера на подручју Лесковца тај слој много компактнији (Живковић, 

2012). 

4.2.1. Термоминералне воде 

По ободу Лесковачке котлине на контакту кристаластих шкриљаца и еруптивних стена 

јављају се терминални извори. Најважнији су извори Сијаринске бање и минерални извор 

у Тулару. 

4.2.1.1. Сијаринска бања 

Сијаринска Бања је удаљена 52 km од Лесковца и 32 km од Лебана. Бања се налази у 

подгорини планине Гољака, ниже села Сијарине по коме је добила име, у воћарском и 

сточарском крају, насеље је с обе стране Бањске реке, која извире испод Веље Главе. Лежи 
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у котлини поменуте реке, која се провлачи између висова Сијарине, Дуката и других, 

између четири брда обраслих храстовом и буковом шумом. Окружена је висовима Китке, 

Орловог Врха и Тепеа. Надморска висина бање је 440 m, док надморска висина околних 

села иде до 1200 m (Младеновић,1958). 

У Сијаринској Бањи, у долини Бањске реке, на раседу дужине 800 m, у правцу 

северозапад-југоисток, појављује се око 17 термоминералних извора. Изузев два сви 

остали извори Сијаринске Бање јављају се на левој обали Бањске реке. Извора има читав 

рој и они представљају једно разбијено извориште (Костић, 1963). Групу главних извора 

чине термална врела „Бунгоје“ температуре воде 68-71,5°C. Два извора „Здравље“ имају 

температуру воде 33,5-36°C. Вода извора Сонда има температуру 16°C, док извор Бунар 

има нешто топлију воду. Извор Пумпа има температуру воде 19,5°C. Воде бање користе се 

за пиће и купање. Оне лече реуматизам зглобова и мишића, ишијас, лумбаго, костобољу, 

болести плућа, болести црева и желуца, бурега, астму, малокрвност...(Марковић, 1980). 

4.2.1.2. Туларске терме 

Туларске терме избијају у Туларској котлиници, у средњем току Туларске реке. Налази се 

24 km од Медвеђе, на 550 m надморске висине у субподини Ћаловог виса северозапaдног 

огранка планине Гољак. Термо-минерални извори Туларске Бање представљају разбијено 

извориште. Оно се састоји од две групе извора. У првој је најјачи „Кисела вода“, а у другој 

„Слана вода“. Око извора Киселе воде су пет извора мање издашности, а око Слане један 

слабији извор и неколико изворчића. Обе ове групе припадају јединственој термалној 

зони, а избијају у млазевима различите јачине и температуре. Температура Киселе воде 

износи 15° C. Вода је бистра, кисела и питка. Оба извора припадају типу јаче 

минерализованих, муријатичних кисељака са разликом у садржају сумпороводоника, који 

се у другој налази у већој количини (Костић, 1964). 
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4.3. РЕЧНИ РЕЖИМ 

На територији општине Лесковац хидролошка осматрања врше се на: Ветерници, 

Јабланици, Јужној Морави и Козарској реци. Ветерница, Јабланица и Козарска река 

припадају сливу Јужне Мораве. На хидролошкој станици Лесковац, Печењевце и 

Грделица прва хидролошка осматрања почела су 1922. године, док су на станици 

Тупаловце прва хидролошка осматрања извршена 1957. године. 

Табела 9 - Општи подаци о водомерним станицама општине Лесковац 

Река 
Хидролошка 

станица 

Површина 

слива х.с. 

(km²) 

Удаљеност 

х.с. од ушћа 

(km²) 

Кота "0" 

(m) 

Мерење 

водостаја 

Мерење 

протицаја 

Ветерница Лесковац 500,0 11,70 223,65 1922 1922 

Јабланица Печењевце 891,0 2,70 205,82 1922 1922 

Јужна 

Морава 
Грделица 3782,0 100,70 188,09 1922 1922 

Козарска 

река 
Тупаловце 98,1 3,30 275,85 1957 1957 

Извор: Републички Хидрометеоролошки завод Србије 

4.3.1. Водостај и водостање 

Табела 10 - Средњи месечни и годишњи водостаји (cm) река општине Лесковац (1991-2018) 

Станица Река I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год. 

Ветерница Лесковац 49 61 76 78 58 43 32 28 33 33 36 41 47 

Јабланица Печењевце 51 63 74 65 50 37 27 25 25 29 36 46 44 

Ј. Морава Грделица 50 67 88 88 58 38 21 14 6 17 32 46 44 

Козарска Тупаловце 14 24 23 26 16 14 9 6 6 8 10 12 14 

Извор: Републички Хидрометеоролошки завод Србије 

На основу података из табеле 10 закључује се да хидролошка станица Лесковац има 

средњи годишњи водостај 47 cm на Ветерници, Печењевце на Јабланици 44 cm, Грделица 

на Јужној Морави 44 cm, док Тупаловце на Козарској реци има средњи годишњи водостај 

14 cm. 
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Слика 10 - Средњи месечни водостаји река на општини Лесковац (1991-2018) 

 

Кривуља водостаја слика (Сл. 10) има максимум у пролеће, а минимум крајем лета и 

почетком јесени. Мале воде јављају се у току лета и рану јесен. У том периоду смањен је 

водостај на рекама, мањи потоци пресушују, а воде које се користе за наводњавање нема 

довољно.  

Табела 11 - Апсолутни минимални и максимални водостаји (cm) (1991-2018) 

Станица Река Минимални Датум Максимални Датум Амплитуда 

Лесковац Ветерница 2 5.9.2003. 374 7.5.2005 372 

Печењевце Јабланица 0 25.7.1993. 379 27.11.2006 379 

Грделица Ј. Морава -31 22.9.2002. 387 30.5.2002 418 

Тупаловце Козарска  -7 24.8.2010. 155 30.5.2002. 162 

Извор: Републички Хидрометеоролошки завод Србије 

На основу података који су приказани у табели 11, апсолутни минимални водостај на 

станици Лесковац 5.9.2003. године износио је 2 cm, на станици Печењевце 25.7.1993. 

износио је 0 cm, на станици Грделица 22.9.2002. износио је -31 cm, док је на станици 

Тупаловце забележен минимални водостај -7 cm, 24.8.2010. године. 

Максимални водостај забележен на станици Лесковац 28.10.2005. године износио је 376 

cm, на станици Печењевце 376 cm, 27.11.2006, на станици Грделица 387 cm, 30.5.2002, а 

на станици Тупаловце апсолутни максимум од 155 cm забележен је 30.5.2002. 
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4.3.2. Протицај 

Табела 12 - Средњи месечни и годишњи протицаји (m³/s) на рекама општине Лесковац (1991-2018) 

Станица Река I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год. 

Лесковац Ветерница 3,50 5,29 7,90 7,95 4,81 2,49 1,30 1,07 1,35 1,39 1,81 3,01 3,48 

Печењевце Јабланица 3,89 6,56 8,51 7,46 3,74 1,69 0,79 0,51 0,49 0,90 1,76 2,94 3,27 

Грделица Ј. Морава 27,22 37,46 50,21 49,20 29,63 17,93 10,66 9,25 6,91 10,29 16,88 23,71 24,61 

Тупаловце Козарска 1,13 1,48 2,32 2,93 1,87 1,26 0,72 0,52 0,51 0,61 0,81 1,00 1,26 

Извор: Републички Хидрометеоролошки завод Србије 

 

На Ветерници, на хидролошкој станици Лесковац, средњи годишњи протицај је 3,4 m³/s, 

на Јабланици на станици Печењевце 3,27 m³/s, на Јужној Морави на станици Грделица 

24,61 m³/s, док је на Козарској реци на станици Тупаловце, средњи годишњи протицај 1,26 

m³/s. 

 

На овим хидролошким станицама (Сл. 11) највећи протицај река је током пролећа због 

отапања снега и атмосферских падавина које доспевају у водотоке, а најмањи протицај је у 

летњим месецима када температура ваздуха, његова влажност и учесталост брзине ветра 

доводе до повећаног испаравања воде на рекама. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слика 11 – Средњи месечни протицај (m³/s) на Ветерници, Јабланици, Јужној Морави и Козарској реци 
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Табела 13 – Апсолутни минимални и максимални протицаји (m³/s) (1991-2018) 

Извор: Републички Хидрометеоролошки завод Србије 

 

Апсолутни минимални протицај на овим рекама јављају се крајем лета и почетком јесени, 

док се апсолутни максимални протицаји јављају у априлу и мају. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Станица Река Минимални Датум Максимални Датум Амплитуда 

Лесковац Ветерница 0,220 5.9.2003. 175 7.5.2005. 174,4 

Печењевце Јабланица 0,000 25.7.1993. 199 20.4.2014. 199,0 

Грделица Ј. Морава 0,553 22.7.2012. 434 21.4.2010. 433,4 

Тупаловце Козарска  0,023 4.9.2012. 52,5 25.7.2018. 25,4 
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5. ВОДОСНАБДЕВАЊЕ ОПШТИНЕ ЛЕСКОВАЦ 

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 подземих вода. Дугорочна и трајна орјентација за 

снабдевање водом oпштине Лесковац, 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 

40.000.000 m³ воде и постројења „Горина“ са укупним капацитетом од 840 l/s. Постројење 

представља сигуран и поуздан систем производње воде.3 

Снабдевање становништва водом за пиће из подземног изворишта, врши се на више 

начина: 

- централним водоводима 

- групним водоводима 

- из сопствених извора и јавних чесми (сеоски водоводи) (Група аутора, 2015). 

5.1. РАЗВОЈ ВОДОСНАБДЕВАЊА У ОПШТИНИ ЛЕСКОВАЦ 

Снабдевање Лесковца водом у прошлости представљало је озбиљан проблем. Лесковац је, 

може се рећи био, без добре воде нарочито лети јер у целој вароши није било чесме. 

Његови становници пију речну воду (с Ветернице), али се ова вода лети не може пити, јер 

у Ветерници киселе конопљу, те су принуђени да пију бунарску воду, која је доста тешка, 

или да копају у песку кладенце. 

За време Турака у Лесковцу је постојао некакав приватни водовод који је доводио 

земљаним цевима воду из села Синковце. После ослобођења Синковчани су пресекли овај 

водовод. Поводом тога Лесковачка општина водила је и добила парницу са њима, с тим да 

                                                             
3 www.vodovodle.rs 

www.vodovodle.rs
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и даље остаје Синковачка чесма прикључена на водовод, као што је била и за време 

Турака. Треба напоменути да Синковачка чесма и данас функционише и да се њоме 

снабдева велики број становника овог села.  

Пре првог светског рата снабдевање становништва Лесковца водом вршено је из локалних 

захвата, углавном копаних бунара и ручних пумпи. Јавних чесми било је јако мало. Једна 

од њих налазила се на тргу код Поште, друга код споменика палим борцима у првом 

светском рату, а трећа на данашњем тргу младости. Све три чесме снабдевале су се из 

резервоара на северним падинама Хисара (Коцић, 1975). 

Подручје богато подземним водама пружало је могућност да се релативно плитки бунари 

нађу у сваком дворишту. Бистри бунари, ручне пумпе и јавне чесме остали су дуго и 

након ослобођења града његово обележје. За здрав живот у урбаној средини потребно је 

остваривање основних хигијенских услова, што је захтевало ликвидацију примитивних 

јама и градњу модерних објеката за снабдевање пијаћом и одвођење подземних отпадних 

вода. 

И поред неверице старих Лесковчана, који су се тешко одрицали сопствених бунара и 

пумпи, дошло је време великих градских артерских бунара који су са дубине од чак 50 m, 

па и до 60 m даровали чисту воду становницима. Још далеке 1954. у Лесковцу је изграђена 

црпна станица са ретензионим резервоаром, а формирано је и предузеће за водовод и 

канализацију. 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
Слика 12 – Статра чесма 

Извор: https://www.vodovodle.rs/images/istorijat_bunar.jpg 

https://www.vodovodle.rs/images/istorijat_bunar.jpg
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Недуго затим 1965. године урађени су први пројекти за водоснабдевање. Избушено је 

девет бунара, изграђен резервоар на Хисару и водоводна мрежа са потисним цевоводом и 

сифонским прелазом испод Ветернице. Дужина водовода износила је 13 km, а капацитет 

бунара био је 45 l/s воде, што је за почетак било довољно. У наредној деценији град је 

убрзано растао , грађене су нове куће и пресецане улице, па је потреба за водом повећана. 

Зато је настављено са бушењем великих добро уређених бунара у Горњем пољу. 

Избушена су 2 бунара Б-1 и Б-2 капацитета 50 l/s, чиме је почело захватање субартерских 

издани. Тако су стари бунари остављени да мирују, а Лесковчани су се полако навикавали 

на чесме у својим домовима. Убрзо су у Горњем пољу избушена још два, а они први по 

двориштима су коначно заборављени. Улице су прокопаване и постављено је још 50 km 

водоводних цеви, а на Хисару је изграђен још један резервоар за воду (Стојковић, 1995). 

Крајем друге деценије развоја лесковачког водовода, увидело се да он не може да прати 

динамичан развој града. Стари начин снабдевања водом напустила су и села. Грађени су 

мали сеоски водоводи који су захватали изворску воду, а приградска насеља Бобиште, 

Братмиловце, Анчики, и Доње Синковце све више су тежила да се прикључе на градску 

мрежу. Производња пијаће воде повећавала се за 11% годишње, а исто толико расле су 

потребе, чиме је постигнута задовољавајућа равнотежа. Међутим, тада су се указале нове 

потребе које намеће модеран градски живот. Водовод и канализација у саставу предузећа 

„Компред“, стално је тражио нове количине воде за испирање градске мреже и резервоара, 

одржавање зелених површина, гашење пожара и прање градских улица и тротоара који су 

до тада чишћени ручно.  

Табела 14 – Повећање капацитета за водоснабдевање у периоду од (1956-1974) 

Година 1956 1964 1965 1968 1974 

Дужина главног водовода у km 1,95 2,07 2,07 2,07 2,07 

Дужина водоводне мреже у km 18,5 27,94 29,94 35,28 35,28 

Број водоводних прикључака 600 1438 1948 4397 6748 

Број уличних хидраната 120 150 200 232 424 

Број јавних чесама 140 153 143 59 4 

Број резервоара 1 2 2 2 2 

Капацитет резервоара у m³ 1400 4200 4200 4200 4200 

Извор: Коцић, 1975. 

Стручњаци су упозоравали да се до краја 20. века морају наћи нови извори пијаће воде, а 

као решење предлагали су површинске водотокове. Требало је међутим да се определе да 
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ли да браном зауставе Ветерницу или Власину. На основу студије коју је јануара 1979. 

сачинио реномирани институт „Јарослав Черни“, одлучено је да се граде обе бране, али је 

најпре требало саградити брану „Барје“ која би Лесковац и околину снабдевала са 600 l/s 

воде (Стојковић, 1995). 

Међутим, док бране не буду готове, град је требало снабдевати водом а потребе су се 

стално повећавале. Зато је „Геозавод“ из Београда преузео обимне хидролошке радове у 

Лесковачкој котлини. За пет година је избушено и пуштено у употребу шест нових бунара, 

а затим за само четири године, од 1980 до 1984, још једанаест. Воде је сада било довољно, 

а водоводна мрежа се повећавала на 185 km, са магистралним доводом и разводном 

мрежом за 11 села у општини. Али потребе су се стално повећавале па су изграђена још 

два резервоара са црпном станицом и нова управно-погонска зграда, а водоводна мрежа је 

добила импозантне размере од 300 km. Касније су изграђена још три, а потом још два 

бунара, чиме је повећан капацитет па се размишљало о резервоару. 

До 1959. године Лесковац није имао градску канализациону мрежу, а већ наредне године 

урађен је идејни и главни пројекат за целовито решење овог проблема. Пет година је рађен 

главни колектор дужине 17 km и завршен је 1965. после чега је следила изградња 

примарне канализационе мреже. Опет је река била препрека коју је требало савладати. 

Систем је почео да се развија на њеној десној обали, а леву је требало решити сифонским 

прелазима испод корита. Убрзо је ипак, укупна дужина канализационе мреже износила 76 

km и њоме је обухваћен највећи део града. Захваљујући својим умним и вредним људима, 

Лесковац је мирно чекао завршетак великог водосистема „Барје“ који му гарантује и 

миран сан и воду за будућност (Стојковић, 1995).  

Главни циљеви у будућности лесковачког водовода су: изградња водоводне мреже и 

постојења на целом подручју водоснабдевања, увођење свих водовода у систем контроле 

воде за пиће, проширење водоводне мреже на другу висинску зону, проширење 

филтерског постројења на водозахвату Грделичког водовода, замена азбестних цевовода 

на целом подручју града, реконструкција цевовода на подручју где је притисак у цевоводу 

већи од атестираног. Дужина водоводне мреже лесковачког водовода износи 400 km, а у 

будућности се планира њено проширење (Група аутора, 2011).  
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5.2. ВОДОСИСТЕМ БАРЈЕ 

Дугорочна и трајна оријентација за снабдевање водом општине Лесковца, приградских 

насеља и околних села, решена је завршетком и пуштањем у рад 24.04.2011. године 

водосистема „Барје“. До пуштања водосистема Барје, 2011. године у рад, општина 

Лесковац се снабдевала подземном водом са три изворишта: код фабрике Здравље тзв. 

„Старо извориште“, „Доње поље“ у северном делу града, низводно од града и „Западни 

систем“ у Винарцу. Ова три изворишта подземних вода остају као резервна изворишта 

водоснабдевања општине Лесковац са укупним капацитетом око 450 l/s од којих ће се 

користити 16 бунара са укупним капацитетом од 220 l/s. Резервно извориште за 

снабдевање општине Лесковац активира се у случају да дође до тежих акцидената на 

изворишту водосистема Барје (Група аутора, 2011). 

Акумулација Барје настала је изградњом насуте бране, изграђене од каменог набачаја са 

централним глиненим језгром и прелазним филтерским слојевима од језгра према 

каменом набачају, узводно од села Барја на 33.450 m речног тока Ветернице. Пројектована 

је тако да се може надвисити за шест метара, чиме би се запремина додатно повећала за 

10.000.000 m³ за потребе наводњавања и производње електричне енергије.4 

Садашње карактеристике бране су: да је висина изнад корита реке 65 m, а висина од 

темеља 75 m. Она тако омогућује укупну запремину акумулације 40.670.000 m³, док је 

корисна запремина акумулације 21.000.000 m³. Дужина бране у круни износи 326 m, 

ширина круне бране преко које пролази пут је 10 m. Маскимална ширина бране у стопи је 

350 m, што је знатно више од њене дужине у круни. Висина валобрана је 1,10 m, а 

капацитет прелива је 1.270 m³/s. Да би брана била саграђена укупно је ископано 300.000, а 

насипано 1.300.000 m³ материјала (Стојковић, 1995). 

                                                             
4 www.vodovodle.rs 
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Слика 13 – Брана, језеро Барје 

Фото: Данчић Д. 

 

Инјекциона галерија је елипсастог облика са светлим отвором 1,80 x 1,25 од армираног 

бетона, дебљине зидова: тип 1 и тип 2, 80 cm, а тип 3, 65 cm. Дренажна галерија, 

постављена управо на инјекциону галерију, од армираног је бетона правоугаоног облика, 

са сводом, и служи да слободним падом одведе воду низводно од бране, кроз низводну 

косину. Инјекциона завеса је изведена из галерије, а слева и десна бочна завеса са терена. 

Командна зграда у приземљу има трафо разводни 0,4 KW, аку батерију са 

претпопростором за смештај киселине, просторију за дизел агрегат, радионицу, два 

магацина, санитарни чвор и ходник. Од посебне је важности и опрема за техничко 

осматрање бране. Најпре свеска 1 за геодетско осматрање са распоредом АЕ стубова за 

микрометријске тачке, репера за прецизни нивелман, свеска 2 за геодетско осматрање, 

затим уређаји за мерење укупних притисака, електорфреквенти екстензиометри са 

великом базом, девет инклинометријских уређаја за одређивање слегања и хоризонталних 

померања у телу бране и пијезометри за мерење нивоа подземних вода. У брану је 
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уграђена глина, филтери 1 и 2, камени ситнеж, шљунак, дробина, камен, бирани камен, 

материјал из ископа, бетон и арматура 1.501.828 m³ (Стојковић, 1995). 

 

 

 

 

 

 

 
Слика 14 – Инјекциона галерија са дренажном 

Фото: Данчић Д. 

 

Осим Лесковца из водосистема Барје снабдевају се и корисници на следећим подручјима: 

- насеља јужно од Лесковца: Горина, Брза, Мирошевце, Тодоровце, Вучје, Жабљане, 

Радоњица, Горња и Доња Бунуша, Стројковце, Бели Поток, Паликућа, Горња Јајина, 

Велико Трњане, Рударе, Пресечина и Шаиновац. 

- насеља на правцу Лебане: Горње Синковце, Турековац, Горње и Доње Трњане, Свирце и 

Власе. 

- насеља југоисточно од Лесковца: Бобиште, Мрштане, Кумарево, Губеревац, Доњи и 

Горњи Буниброд, Жижавица, Бадинце, Номадица, Доње и Горње Крајинце и Злоћудово. 

- насеља североисточно од Лесковца: Манојловце, Мала и Велика Биљаница, Доња 

Слатина, Јелашница, Грајевце, Злокућане, Јашуња, Горња и Доња Лакошница, Разгојна и 

Грданица. 



37 
 

- насеља северно од Лесковца: Живково, Прибој, Залужње, Каштавар, Брејановце, 

Разгојнски Чифлук, Печењевце, Чекмин, Липовица, Брестовац, Кутлеш, Драшковац, 

Шарлинце, Међа и Доње Бријање. 

- насеља западно од Лесковца: Горње Стопање, Миланово, Белановце, Петровац, 

Душаново, Доње Стопање, Винарце, Карађорђевац (Група аутора, 2011). 

5.3. ФАБРИКА ВОДЕ ГОРИНА 

Постројење за прераду и пречишћавање површинске воде из акумулације „Барје“ налази 

се у селу Горина, које је 5 km удаљено од саме акумулације. Вода из акумулације преко 

клипно-прстенастих затварача цевоводом димензије Ø 850 mm гравитацијом долази до 

фабрике. Укупан капацитет постојења за пречишћавање воде износи 840 l/s, односно 3024 

m³/h или 72.576 m³/на дан, од чега се за сопствене потребе фабрике користи до 5%, 

односно 40 l/s, а осталих 800 l/s се испоручује потрошачима. 

Пречишћена вода из фабрике у Горини се цевоводом пречника 900 mm одводи до 

резервоара „Рударска коса“ капацитета 12.500 m³ чисте воде, који има улогу изравнавања 

неравномерности у потрошњи воде током дана, као и обезбеђење потребне резерве воде у 

случају евентуалних хаварија. Из резервоара на Рударској коси вода се гравитацијом 

транспортује цевоводом Ø 1000 mm до градске разводне мреже и до потрошача. Успут, на 

исти магистрални цевовод прикључен је и цевовод димензије Ø 350 mm дужине 2150 m за 

резевоар у Вучју. 

Постројење за прераду воде у Горини се састоји од неколико објеката и то: објекта за 

бистрење, објекта хемијске зграде са третманом муља и објекта филтерских поља са 

резвоарима чисте прерађене воде. Сам процес прераде воде се састоји из процеса 

предозонизације, процеса коагулације и флокулације, процеса таложења, процеса 

филтрације и процеса дезинфекције5. 

 

                                                             
5 www.vodovodle.rs 
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Слика 15 – Фабрика воде Горина 

Фото: Данчић Д. 

 

Постојење је почело са радом 11.03. 2011. године, Решењем о одобрењу пуштања фабрике 

као дела регионалног система „Барје“ у пробни рад, донетим од стране Министарства 

животне средине и просторног планирања, а на предлог комисије за технички пријем 

објекта. После успешно извршеног прања, испирања и дезинфекције опреме, уређаја и 

објеката у постројењу у Горини, као и цевовода и резервоара на Рударској коси, уследила 

је провера квалитета прерађене воде.  

Прва испорука воде за пиће из постројења за прераду почела је 21.04.2011. године. Од тог 

дана до данас, постројење је радило са капацитетом од мин 250 l/s, па до мах 350 l/s, а све 

у зависности од потреба потрошача. Над производњом и радом постројења непрекидно 

ради група образованих и добро обучених људи, одговорних за квалитет воде, који се 

непрестано проверава у самој погонској лабораторији и то тако да се дневно изврши 250 

мерења. Поред тога, квалитет се проверава недељно од стране Завода за јавно здравље 

Лесковац и квартално од стране Завода за јавно здравље Београд. На основу свих тих 

анализа, можемо да констатујемо да је вода произведена у фабрици Горина врхунског 

квалитета и да од свих тих анализа за читав период рада фабрике, није било неисправних 

узорака6. 

                                                             
6 www.vodovodle.rs 
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5.4. КВАЛИТЕТ ВОДЕ ВОДОВОДНИХ СИСТЕМА 

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

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

река. Реке Ветерница, Јабланица и Пуста реке су водотоци II класе. У свом горњем току, 

су водотоци I класе (Станковић, 2005). 

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

исправности, укључено је више организација. Носиоци овог испитивања су ЗЗЗЗ у 

Лесковцу, ЈКП „Водовод“ – Лесковац, који врши и дистрибуцију воде за пиће, као и ЗЗЗЗ 

„ДР Милан Јовановић – Батут“ из Београда. Контрола квалитета воде за пиће обавља се 

према Правилнику о хигијенској исправности воде за пиће у складу са бројем 

еквивалентних становника у подручју водоснабдевања, који подразумева укупну 

потрошњу воде становништва и индустрије, прерачунату на количину потрошене воде, од 

150 l/дан по становнику (Група аутора, 2005). 

5.4.1. Квалитет воде акумулације Барје 

У циљу сагледавања оптималног поступка пречишћавања воде на постројењу Горина 

урађено је низ физичко-хемијских и микробиолошких анализа воде акумулације Барје. 

Сходно програму РХМЗ испитивање квалитета воде акумулације Барје обављено је на три 

локације: (код бране, средина језера и почетак језера) и по дубини (површина, средина 

вертикале и дно). За потребе овог истраживања коришћена је SWQI метода квалитета вода 

која се заснива на анализи десет одабраних параметра: (температура, pH вредност, 

електорпроводљивост, засићеност кисеоником, колифорне бактерије, оксиди азота, 

фосфати, суспендоване материје, амонијум јон, BPK5) који својим својствима 

репрезентују особине површинских вода сводећи их на један индексни број (Такић, 2010). 
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Табела 15 – SWQI класификација 

 

 

 

 

 

Извор: Такић, 2010. 

 

У табели 16 приказан је поступак одређивања SWQI за акумулацију Барје, уз примену 

података из пројекта из 1992. године и на основу мерења које је вршио RHMZ (2009). 

 

Табела 16 – Квалитет воде акумулације Барје методом SWQI (Qi-квалитет воде одговарајућег параметра, Wi-

тежина додељена одговарајућем параметру) 

Параметри 

Подаци из пројекта 

1992 
Подаци RHMZ 2009 

 Qi*Wi  Qi*Wi 

Температура (°C) 7 5 20 3 

pH вредност 7,7 9 7,7 9 

Електропроводљивост 191 5 224 5 

Засићеност кисеоник.(%) 104 18 86 16 

BPK 5 (mg/L) 3,4 11 2,2 13 

Суспендоване мат.(mg/L) 116 1 8 7 

Укупни оксиди N (mg/L) 3,5 4 0,285 8 

Ортофосвати (mg/L) 1,19 0 0,016 8 

Амонијум (mg/L) 0,02 12 0,56 5 

Колиформне бакт. (mg/L) 200 12 14666 8 

SWQI  77  82 

Извор: Такић, 2010. 

 

Из табеле се види да вода из акумулације Барје на основу збирног учинка одабраних 

вредности параметара SWQI методом припада 77 индексних поена према пројектованим 

параметрима и 82 индексних поена према подацима РХМЗ за 2009. годину. Према датој 

класификацији обе вредности припадају II класи, а мања вредност SWQI код 

пројектованих параметра показује да се код пројектовања рачунало на старење 

акумулације и погоршање квалитета воде. Свеобухватни описни индикатор стања 

квалитета воде акумулације Барје оцењује да је вода добра. Ова вода се може 

SWQI 

вредност 
84-100 83-72 71-39 38-0 

Описни 

индикатор 
Одличан Добар Лош Веома лош 

Класа 

воде 
I II III IV 
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употребљавати за снабдевање насеља водом за пиће применом савремених метода 

пречишћавања. Применом наше Уредбе о класификацији вода одређена је I и II класа 

квалитета воде акумулације Барје, што је донекле задовољавајући степен сагласности у 

односу на број индексних поена, али не и реалан показатељ стварног квалитета воде 

(Такић, 2010). 

5.4.2. Квалитет воде лесковачког водовода 

Квалитет воде се испитује према препорукама, смерницама и правилницима меродавних 

установа и завода на међудржавном и државном нивоу. За 60 година рада савременог 

лесковачког водовода, у граду није регистрована ниједна хидрична епидемија.  

Квалитет воде лесковачког водовода има четири степена контроле: 

Први степен контроле воде врши се на самој фабрици воде „Горина“. Квалитет воде која 

улази и излази из фабрике се конторлише са 250 до 270 параметара дневно. Поједини 

параметри се раде на сат времена, а понекад и чешће у зависности од квалитета воде. У 

току свог рада од 2011. године на фабрици воде у Горини није било ни једног узорка који 

није одговарао Правилнику о хигијенској исправности воде за пиће. 

Други степен котроле воде врши Служба лабораторије ЈКП Водовод-а. Воду за пиће на 

терену конторлише и узоркује Служба санитарне конторле ЈКП Водовода сваког дана и 

то: са сваког изворишта, односно сабирног вода, из резервоара воде за пиће и из 

водоводне мреже односно, са славина потрошача.  

Трећи степен контроле обавља се у Заводу за јавно здравље Лесковац. У 2013. години 

урађено је 550 упоредних и контролних анализа воде за пиће у Заводу за јавно здравље 

Лесковац. 

Четврти степен контроле обавља се у Градском заводу за јавно здравље Београд. У 2013. 

години урађена су два проширена прегледа са 26 узорака из дистрибутивне мреже 

лесковачког водовода. На основу свих контрола и урађених анализа воде за пиће 

лесковачког водовода у интерним и екстерним лабораторијама може се дати укупна оцена 

о квалитету воде за пиће. Вода коју ЈКП Водовод Лесковац шаље потрошачима је 
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санитарно-хигијенски исправна. У лесковачкој води за пиће никада нису нађени токсични 

метали као што су: олово, кадмијум и жива, као ни канцерогене супстанце. На основу ових 

контрола добијен је и сертификат о квалитету од стране Градског завода за јавно здравље 

Београд.  

Процена хемијског квалитета воде за пиће обавља се дефинисањем препоручених 

вредности за одговарајуће супстанце, односно њихових максимално дозвољених 

концентрација у води за пиће при којима нема негативних последица по здравље или је 

ризик за здравље прихватљив. Упоређивањем вредности максимално допуштених 

концентрација утврђено је да код неорганских материја у води за пиће наш Правилник 

има строжије дефинисане вредности од Директиве ЕУ у погледу амонијака, бора, 

флуорида, хлорида, кадмијума, натријума и нитрита.7 

5.5. ОТПАДНЕ ВОДЕ ОПШТИНЕ ЛЕСКОВАЦ 

Отпадне воде града Лесковца потичу од домаћинстава и индустрије и заузимају водеће 

место у загађивању животне средине града, јер делују токсично на зоне прихрањивања 

подземног језера из ког се Лесковац снабдева здравом пијаћом водом, као и на 

површински водоток – реку Ветерницу. 

Значајни индустријски загађивачи су из домена металне, прехрамбене, текстилне и 

хемијске индустрије, и за све њих је заједничко да не поседују системе за пречишћавање 

отпадних вода. Са развојем приватног предузетништва, последњих година, као значајни 

загађивачи воде појавили су се и поједини занатски објекти у којима се врши површинска 

заштита метала, прање возила и замена моторних уља. 

Канализационом мрежом је обухваћено око 80% објеката у Лесковцу. Атмосферске, 

комуналне и индустријске отпадне воде се јединственим системом одводе до места 

испуштања у реку Ветерницу. Количина отпадних вода на изливу се не мери, али се 

процењује да се годишње из канализационих система града у реку излије око 6.950.000 m³ 

воде, од чега на воде употребљене у индустрији отпада око 40%. Према подацима 

                                                             
7 www.vodovodle.rs 
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одговорних, просечна количина отпадне воде која градским колектором доспева у водоток 

реке Ветернице је око 240 dm³/s. 

Може се узети у обзир да је око 35% града (рачунато на број становника) обухваћено 

централним системом за прикупљање и одвођење отпадних вода, док се отпадне воде 

осталих загађивача одводе у септичке јаме, директно у водоток, канале за прикупљање 

атмосферских вода. Овако дисконтинуално испуштање отпадних вода, обзиром да не 

постоји постројење за пречишћавање оптадних вода, изазива велике негативне утицаје на 

квалитет воде пријемника (Стевановић, 2011). 

5.5.1. Одвођење и третман отпадних вода 

Основни циљ развоја одвођења и третмана отпадних вода је обезбеђивање довољног, 

сигурног, квалитетног и економичног система за одвођење отпадних и атомосферских 

вода са подручја града Лесковца.  

Оперативни циљеви развоја одвођења и третмана отпадних вода је: 1) изградња 

цетранлног постројења за пречишћшавање отпадних вода; 2) изградња постројења за 

пречишћшавање отпадних вода за мања насеља; 3) изградња канализационих система у 

насељима. 

Када је у питању концепција развоја за подручје Лесковца неопходно је завршити 

изградњу тзв. градског колектора профила Ø 1200 mm до Централног постројења за 

пречишћавање отпадних вода (ЦППОВ) у Богојевцу. Изградњом ЦППОВ, осим Лесковца 

прикључила би се и насеља: Богојевце, Навалин, Доња Јајина, Шишинце, Горње и Доње 

Трњане, Турековац, Свирце, Власе, Рударе, Злоћудово, Номаница, Горње и Доње 

Крајинце, Кумарево, Манојловце и Мрштане. 

У Грделици је неопходно изградити ППОВ, на месту садашњег улива колектора у 

реципијент реку Јужну Мораву, као и проширење постојеће мреже за потребе нових 

корисника на овом подручју (Група аутора, 2011). 
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5.5.2. Мере заштите отпадних вода 

Постојећи канализациони систем у Лесковцу обухвата градско подручје и неколико 

приградских насеља која се практично наслањају на градски део. На постојећи систем за 

прикупљање и одвођење комуналних отпадних вода у Лесковцу тренутно је прикључено 

око 60.000 становника, углавном у градском подручју. Постоје планови и техничка 

документација за изградњу система и у приградским насељима, чиме ће се значајно 

побољшати еколошка, санитарна и здравствена заштита и повећати степен прикључености 

на централни система за прикупљање и одвођење отпадних вода. Граду Лесковцу одобрен 

је пројекат изградње постројења за пречишћавање отпадних вода у вредности од преко 24 

милиона евра. Посторјење се налази код села Богојевце на простора улива Ветернице у 

Јужну Мораву. Посторјење ће моћи да преради 800 литара отпадних вода у секунди. 

Завршетак овог пројекта планира се средином 2021. године, када ће Лесковац добити 

комплетан систем за прераду отпадних вода. У циљу зашћтите отпадних и површинских 

вода утврђена су 3 степена приоритета заштите и то: високи, средњи и ниски (Група 

аутора, 2018). 

5.6. ПРОБЛЕМИ ВОДОСНАБДЕВАЊА ОПШТИНЕ ЛЕСКОВАЦ 

Један од највећих актуелних проблема је тај што водоводна мрежа стари, те је неопходно 

предвидети њену постепену реконструкцију. Реконструкцијом би се смањили и губици у 

систему, који прате овакве инсфрастурктурне објекте у свим градовима. 

У општини Лесковац ресурси вода угрожени су пре свега отпадним водама које се 

испуштају у реципијент без одговарајућег третмана. Индустријске отпадне воде се 

испуштају у градску канализацију без предтретмана. У деловима града где нема 

канализационе мреже, отпадне воде се испуштају у септичке јаме које нису 

водонепропусне и тако угрожавају подземне воде. Постојећа изворишта за 

водоснабдевање лоцирана су у близини индустријских погона, транспортних 

саобраћајница, неурбанизованих насеља и реципијената тј. реке Ветернице и Јабланице.  

 



45 
 

Највећи загаћивачи подземних вода и изворишта водоснабдевања су следећи: 

- индустријски погони 

- непланска градња 

- агрохемијска средства 

- комуналне и индустријске отпадне воде 

- нафта и нафтни деривати (Група аутора, 2013). 

У сеоским насељима налази се знатан број дивљих депонија. Депонијске воде доспевају у 

слив и непосредно загађују изворишта. Проблем представљају септичке јаме и санитарно 

необезбеђени објекти за чување и узгој стоке. Значајан вид борбе против загађења је 

смањење количине загађујућих материја које доспевају до водених токова. Овај вид 

подразумева постављање одговарајућих филтера и посебних система таложника на 

местима где се изливају отпадне воде. Значајан вид спречавања загађивања водених 

токова је специјална заштита изворишта, планирање и постављање ђубришта и депонија 

даље од водотокова, смањење употребе ђубрива и пестицида у пољопривреди, као и 

чување земљишта од ерозије. Нека сеоска насеља општине Лесковац често користе бунаре 

као извор водоснабдевања. Ова вода је често бактериолошки неисправна. Проблем 

неисправне воде у селима је у томе што се не врши хлорисање односно дезинфекција. 

Поплаве у прошлости су представљале велики проблем. Поплаве на реци Ветерници 

последица су временских прилика, на првом месту, али и деловања човека. Што се тиче 

временских прилика, највећи утицај имају отапање снега у пролеће, када мале притоке 

Ветернице постају бујични токови. Други временски чинилац су јаке летње кише, када 

величина и капацитет корита реке нису довољни да приме сву количину воде. 

Човек доприноси стварању поплавних таласа, јер је искрчио шумски покривач и омогућио 

велики интензитет отицања воде. Прва велика поплава у овом веку којом је Ветерница 

потопила град, десила се 1907. године. Од ове поплаве изазване великим кишама, река је 

мировала 3,5 деценије. Затим, за време рата 1942. године, услед наглог отапања дубоких 

снегова и великих санта леда, Лесковац је поново потопљен. Бројне воденице, дрвени 

мостови и наноси постали су препрека за отицање воде. Они су задржавали воду и 
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повећали опасност од наглог пробоја. Када су баријере пробијене, вода се разлила и 

угрозила и људе и град. Следећа поплава великих размера десила се 1975. године 

(Павићевић, 1986). 

Ерозија је условљена антропогеним и природним факторима. Када кажемо антропогени 

фактор мислимо на човека. А то обично значи прилагођавање околине потребама човека, 

односно крчење шума ради стварања обрадивих површина. Тако долази до процеса 

ерозије (Стебут, 1950).  

Најјаче ерозионо дејство је у горњем и средњем току слива Ветернице тј само где су 

геолошке подлоге најнеповољније. У површинским партијама налазе се кристаласти 

шкриљци, који су лако подложни ерозији, и они дају главни материјал који носе 

Ветерница и њене притоке. Отуда на знатним деловима тога подручја ерозионо дејство је 

достигло максимум, тако да је процес денудације на тим површинама при крају или је 

потпуно завршен. Према подацима Регионалне привредне коморе у Лесковцу на подручју 

општине Лесковац, око 9000 ha земљишта је нападнуто најинтензивнијом ерозијом. 

Програмом уређења слива Велике Мораве предвиђене су антиерозиони радови на уређењу 

бујица у сливу Ветернице на површини од 4860 ha (Коцић, 1977). 

5.7. ЗАШТИТА АКУМУЛАЦИЈА ЗА ВОДОСНАБДЕВАЊЕ 

Прописивање и одређивање зона и мера санитарне заштите и начина понашања у оквиру 

истих, урађено је у складу са Законом о водама8, затим Правилником о начину одређивања 

и одржавања зона санитарне заштите објеката за снабдевање водом за пиће, Правилником 

о опасним материјама у водама9 и другим важећим нормативима о санитарно-

хигијенскким условима за изворишта воде за пиће. Одређивањем зона санитарне заштите 

и предузимање мера у оквиру њих утичу на заштиту изворишта подземних и површинских 

вода од загађивања. 

                                                             
8 “Сл. гласник РС“, бр. 30/10 
9 “Сл. гласник РС“, бр. 42/98 
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Да би се нека акумулација заштитила, подразумева се свеобухватни приступ проблему 

како би се омогућило очување доброг квалитета површинских вода које се користе за 

водоснабдевање и спречило њихово загађивање дуги низ година. 

У циљу заштите воде од случајног или намерног загађивања, као и других штетних 

дејстава која могу трајно утицати на исправност воде постоје следеће зоне санитарне 

заштите акумулација: 

1. Зона I акумулације површинске воде – Обухвата језеро из кога се захвата вода за јавно 

водоснабдевање, укључујући врх преградног објекта ако је акумулација вештачка и 

приобално подручје акумулације чија ширина износи 10 m у хоризонталној пројекцији од 

нивоа воде при највишем нивоу воде у језеру. 

Зона I акумулације површинске воде обухвата и надземну притоку дуж целог тока и 

подручје са обе стране притоке чија ширина износи најмање 10 m у хоризонталној 

пројекцији мерено од нивоа воде при водостају притоке који се јавља једном у 10 година10. 

У зони I акумулације Барје (површине од око 1,5 km²) дефинисаће се земљиште јавне 

намене и успоставиће се режим строгог санитарног надзора. У овој зони акумулације ће се 

примењивати режими заштите уређења и коришћења простора који забрањују изградњу 

објеката и постројења која нису у функцији водопривреде, чувања и одржавања објеката 

бране и акумулације (Група аутора, 2019). 

2. Зона II акумулације површинске воде – обухвата подручје око језера чија ширина износи 

500 m умерено у хоризонталној пројекцији од спољне границе зоне I11.  

У зони II акумулације Барје (површине од око 8,2 km²) забрањује се свака градња објеката, 

септичких јама, канализације, депоније и других сличних објеката. На том простору не 

може се узгајати стока, живина нити се могу отварати рибњаци. Насупрот томе, могли су 

се подизати воћњаци и шуме или обрађивати земљиште, али без употребе агротехничких 

мера. 

С обзиром на конфигурацију терена, ова зона обухвата територију целог сливног подручја 

реке Ветернице, до испод бране, подручја одакле се акумулација снабдева водом. У тој 

                                                             
10 “Сл. гласник РС“, бр. 92/08 
11 “Сл. гласник РС“, бр. 92/08 



48 
 

зони забрањена је изградња индустријских или других објеката који могу бити загађивачи. 

Ипак, у тој зони се могу подизати мањи индустријски погони, али под условом да њихов 

технолошки процес не угрожава акумулацију загађивањем.12 

3. Зона III акумулације површинске воде обухвата подручје изван границе зоне II до 

границе која заокружује површину слива.13 

У зони III акумулације Барје (површине од око 221,5 km²) успоставиће се режим 

конторлисане изградње и коришћења простора који обезбеђује заштиту квалитета воде и 

здравствену исправност воде изворишта. Ове мере подразумевају појачану санацију 

(Група аутора, 2019). 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
12 www.vodovodle.rs 
13 “Сл. гласник РС“ бр. 92/08 
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 6.ЗАКЉУЧАК 

Општина Лесковац се налази у срцу простране Лесковачке котлине, ближе њеном 

источном ободу. Припада субрегији Јужно Поморавље у ужем смислу, мезорегији Јужна 

Србија, Планинско-котлинској макрорегији. Рељеф је сложен и јако разноврстан 

представљен тектонским облицима (планинама и котлинама) и рељефом који су изградиле 

егзогене силе. У геолошкој грађи учествују стене различите старости. 

Овај простор припада Средишњој зони старих громадних планина који је био део 

ерозионе Грделичке површи. У време набирања у олигомиоцену Родопска маса била је 

испресецана раседима. Разломљена је Грделичка површ и дошло је до тектонских 

спуштања дуж раседа. Тако су на овом простору настале Лесковачка и Пољаничка 

котлина. Котлина је ограничена следећим планинама: Радан, Пасјача, Кукавица, 

Чемерник, Сува планина и Бабичка гора. 

Географски положај и рељеф терена условили су појаву умерено-континенталне климе 

коју карактеришу умерено топла лета и умерено хладне зиме, као и два прелазна годишња 

доба. Лесковачка котлина се у термичком смислу понаша доста другачије од суседне 

Врањске котлине. 

Главну хидрографску мрежу општине Лесковац чини река Јужна Морава са својим 

притокама: Ветерницом, Јабланицом, Пустом реком, Власином. Од језера издвајамо три 

вештачка језера то су: Власинско, Бретовачко и Барје. Поред површинских, општина 

Лесковац је богата и подземним водама. Артерска издан Лесковачке котлине спада у 

најбогатију неогену издан на подручју Србије. Од термоминералних вода извајамо две 

бање то су: Сијаринска и Туларска бања. На простору општине Лесковац заступљени су 

различити типови земљишта као што су: гањаче, подзоли, смонице, алувијало-делувијална 

земљишта, скелетоидна земљишта... 

Иако Лесковац располаже квалитетним подземним водама, снабдевање становништва дуго 

се вршило из локалних захвата, углавном бунара и ручних пумпи. За време Турске власти 

постојао је приватни водовод код села Синковце. После ослобођења синковчани су 

пресекли овај водовод. Како је растао број становника, тако се и повећавала потреба за 

водом. И поред тога лесковчани су се тешко одрицали сопствених бунара и пумпи.  
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Организовано водоснабдевање почиње 1954. године оснивањем предузећа за водовод и 

канализацију. Недуго затим 1965. године урађени су и први пројекти за водоснабдевање. 

Избушено је девет бунара, изграђен је резервоар на Хисару и водоводна мрежа са 

потисним цевоводом и сифонским прелазом испод Ветернице. Дужина водоводне мреже 

износила је 13 km, што је за почетак било довољно. Десет година касније постављено је 

још 50 km водоводних цеви и лесковчани су се полако навикавали на чесме у својим 

домовима. 

Потребе људи за водом су све више и више расле. Стручњаци су упозоравали да се до 

краја 20. века морају наћи нови извори пијаће воде, а као решење су предлагали 

површинске водотокове. Требало је међутим да се определе да ли да браном зауставе 

Ветерницу или Јабланицу. На основу студије 1979. године одлучено је да се граде обе 

бране, али је најпре требало изградити брану Барје. 

Дугорочна оријентација за снабдевање града водом решена је 24.04.2011. године 

пуштањем у рад водосистема Барје са укупним капацитетом око 450 l/s. Прелазак на ново 

извориште условио је да се постојећа инфрастуктура догради како би се успоставило 

нормално функционисање система. Изграђен је додатни систем резервоара, те се град сада 

снабдева гравитационим путем из правца фабрике Горина. 

Неки од водећих проблема водоснабдевања јесу: застарела мрежа, депоније, септичке 

јаме, отпадне воде, поплаве, ерозије... Укупна дужина водоводне мреже износи око 400 

km, у будућности се планира реконструкција односно замена старих азбестних цеви, као и 

њено проширење. Такође до 2021. године Лесковац ће добити комплетни систем за 

пречишћавање отпадних вода. Прве пробе обавиће се током пролећа и лета наредне 

године, а очекивања су да се цео процес заокружи и сва постројења пусте у рад средином 

2021. године. На тај начин Лесковац ће постати еколошки чистији град јер ће у Јужној 

Морави уместо канализационог отпада одлазити потпуно чиста вода. 
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