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1.УВОД 

У региону варошких насеља југоисточне Србије, Владичин Хан заузима специфично 

место. Та специфичност се огледа, како у његовом микро положају ,односно 

топографском положају тако и у његовој историјској прошлости. 

Варошица Владичин Хан спада у млада насеља варошке насеобинске структуре у 

нашој земљи, чија је рурално – урбанистичка прошлост новијег датума. Име насеља 

везано је за усамљену кућу, звану Владичин Хан, иза тога следи настанак и формирање 

сеоског насеља око усамљене куће. Ово формирање је извршено с једне стране од 

неких махала села Калиманца, што значи од старинског или староседелачког 

становништва и од досељеника ближе и  даље околине. Ова усамљена кућа Владичин 

Хан је била саграђена на атару села Калиманца поред Царског друма и реке Јужне 

Мораве, где се Владичин Хан лоцирао на овом тлу, са језгром где је био стари друмски 

хан. Насеље је добило назив по функцији (хан) и црквеној титули (владика, један од 

власника хана). Почетком 20.века се развија у варошицу. (Павловић, 2019). 

Према Вукановићу (1968) Ова фаза порекла и постанка Владичиног Хана пада од 

оснивања па до 1887.год.када је ово насеље почело самостално да се развија под 

именом Владичин Хан као седиште среза Пољаничког. Од 1887.до 1921.год. је друга 

фаза у еволуцији овог варошког насеља. Уствари,ово је доба кад насеље носи посебно 

име, кад самостално делује, прво као сеоско а затим као село- варошица. Од 1921. 

године када је Владичин Хан проглашен за варошицу па до ослобођења од окупатора 

8.септембра 1944.год. је трећа фаза урбанистичке прошлости Владичиног Хана и епоха 

варошке зачмалости капиталистичке Југославије. Четврта фаза у развоју Владичиног 

Хана је од 1945. па до данашњих дана. 

Свакако,важно је поменути да је Владичин Хан деценијама био седиште калиманске 

општине, а од 1887.и седиште среза Пољаничког,односно јужно – моравске комуне 

Владичин Хан.  

Владичин Хан постаје седиште варошког, трговачког и саобраћајног промета, као и 

занатских радњи, друштвено – политичких организација, разних институција, 

надлештва као и културног и спортског живота (http://www.vladicinhan.org.rs/Opstine3/). 

Такође, битно је нагласити и то да је за бољи и већи просперитет Хана значајно 

неколико датума из његове еволуције. Први датум је свакако спровођење железничке 
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пруге 1886.год. кроз Грделичку клисуру која повезује Ниш – Скопље, 1921.насеље је 

проглашено за варошицу, а 1939. је извршена електрификација Владичиног Хана. 
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2. ГЕОГРАФСКИ ПОЛОЖАЈ 

У северном делу Врањске котлине на улазу у Грделичку клисуру са обе стране реке 

Јужне Мораве лежи варошица Владичин Хан. Лежећи на главној комуникацији Ниш – 

Скопље, а поред тога и на граници две природно и привредно различите целине: 

Врањске котлине на југу и Гредличке на северу где се производе сасвим различити 

производи, Владичин Хан, можемо рећи да има изузетно важан положај у односу на 

ближе и даље околинско подручје. На западној страни Владичиног Хана издижу се 

стрми обронци планине Кукавице, највећи врх Влајна 1441m., који условљавају 

терасасти тип развоја Владичиног Хана. На северу је Грделичка клисура којом је Хан 

повезан са Лесковцем и даље на север. На истоку се налази Масуричко поље које 

условљава добру повезаност Хана са Сурдулицом. На југу се налази отворена Врањска 

котлина. Сем тога што се Владичин Хан налази на главној друмској и железничкој 

магистрали Ниш – Скопље, треба поменути и пут који се одваја од Хана и иде на исток 

повезујући Сурдулицу, Власинско језеро и Босилеград са Моравско – Вардарском 

магистралом. ( Трифуновски, 1963 ). 

 

Слика 1 – Географски положај Владичиног Хана 

Извор: Фото Марија Филиповић 
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У мноштву спољних утицајних геофактора, који су кроз историју имали 

преовлађујући, али и данас имају знатан значај на свеукупни насеобински развитак 

Владичиног Хана, истакнуто место припада појединим компонентама географског 

положаја. Насеље је формирано на месту укрштања главног, меридијанског 

интерконтиненталног моравско – вардарског, и споредног, упоредничког, географско – 

саобраћајног правца. По својим основним географским карактеристикама главни 

правац утицаја је долинско – котлински, а споредни планински. 

Према Стаменковићу ( 1997 ) Са својом просторно – утицајном сфером Владичин Хан, 

као и друге суседне микро и мезогеографске целине, има централни положај у оквиру 

Балканског полуострва. У морфотектонском погледу припада јужном делу композитне 

полигенетске долине Јужне Мораве, где се пространством и географском 

индивидуалношћу истиче Врањска котлина, правца пружања североисток – југозапад. 

У северозападном делу ове котлине, с обе стране тока Јужне Мораве, у непосредној 

близини Грделичке клисуре формиран је и развија се Владичин Хан. 

У макрогеографској регионализацији Србије ( 88.361 km2 ), територијални комплекс 

Владичин Хан – околина припада Планинско – котлинској области и представља 

саставни део Јужне Србије ( 12.115 km2 ). 

Као једно у низу мањих градских насеља југоисточне Србије, Владичин Хан по 

просторном плану Републике Србије припада заједно са Босилеградом, Сурдулицом, 

Врањем, Бујановцем, Прешевом и Трговиштем ''функционалном подручју регионалног 

система насеља Врање''. 
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3. РЕГИОНАЛНИ ПОЛОЖАЈ 

Регионални склоп Владичиног Хана структуиран је међурегионалним и 

унутаррегионалним утицајима. Међу њима највећи значај од међурегионалних имају 

моравско-вардарски утицај са севера и југа, а од унутаррегионалних – аутохтони 

моравско-српски, власинско-крајишки и пољанички. 

Од међурегионалних утицаја, који су имали истакнуту улогу у генези и насеобинској 

еволуцији данашњег града, примарни значај имају саобраћајне прилике. Данашњи 

урбани ареал Владичиног Хана белики саобраћајни значај има још у римском периоду. 

Из тог доба помиње се, поред осталих и пут кроз Грделичку клисуру, који је, свакако, 

пресецао садашњу урбану територију. О има следећи главни правац: Naissus (Ниш) - 

Ad Herculem - Ad Fines – Aquas (Врањска бања). Овај пут означен је на Појтингеровој 

табли – римској путној карти из IV века. У Српско средњовековно доба, најважнији 

комуникациони правац кроз врањску област представљао је пут који је од Ниша преко 

Лесковца долином реке Ветернице водио ка Врању. Део овог пута кроз Пољаницу и 

ветерничку клисуру је по Р. Николићу назван ''каурски пут'' како су га називали 

Арнаути (шиптари). Све ове наведене саобраћајнице, у чијој је територијалној 

оријентацији рецентна урбана територија Владичиног Хана представљала зону 

њиховог укрштања, и у време вишевековне турске владавине, чине главне правце 

циркулације људи и робе, а посебно власинско-пољанички правац. Каснија изградња 

моравско-вардарске железничке пруге и модерног аутомобилског пута имала је 

посебан утицај на динамику економског развоја и свеукупну позитивну 

трансформацију Владичиног Хана. У железнички саобраћајни систем насеље је 

укључено 1886.године, пуштањем у саобраћај пруге Лесковац – Врање.    
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Слика 2 - Железничка станица Владичин Хан 

Извор: sr.wikipedia.org 

 

Саобраћајно – географски положај Владичиног Хана видно је побољшан модернизацијом 

моравско-вардарског пута (Београд – Ниш – Скопље – Солун) почетком 60-их година XX века. 

На територији ове општине лоцирано је 51 насеље, од којих општиски центар има статус града, 

док остала, по најновијој статистичкој типологији, припадају сеоским – 36 и мешовитим – 14 ( 

Врбово, Гариње, Житорађе, Јастребац, Куново, Лепеница, Мртвица, Полом, Прекодолце, 

Прибој, Репинце, Репиште, Стубал и Сува Морава) насељима. У макроадминистративо-

управној регионализацији територије Републике Србије владичино-ханска општина, и још  5 – 

Босилеград, Бујановац, Врање, Сурдулица и Трговиште улазе у састав Пчињског округа (3519 

km2).  
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4. ЛОКАЛНИ ПОЛОЖАЈ 

Међу локалним чиниоцима урбаног просторно-физичког склопа Владичиног Хана 

највећи значај има рељефна структура, хидрографска мрежа и саобраћајнице 

различитог функционалног значаја. Локални положај Владичиног Хана одређују 

географске координате: 42о 35' и 42о 47' с.г.ш. и 21о 55' и 22о 15' и.г.д. 

Град има просечну апсолутну висину од 395 m. Кроз Владичин Хан правцем север – југ 

пролазе две најзначајније копнене комуникације, железничка пруга трасирана десном 

обалом Јужне Мораве и магистрални аутомобилски пут левом обалом. Од свог 

постанка до наших дана Владичин Хан континуирано мења насеобински облик.У 

почетном стадијуму развоја је насеље издуженог друмског (линијског) типа, да би се 

овај иницијални облик временом променио.  

Локални положај пружа мноштво погодности за успостављање регионалне 

унутарградске просторно-функционалне организације и формирање геоеколошки 

погодне урбане средине за биолошку егзистенцију људи.   

 

Слика 3 - Панорама централне зоне Владичиног Хана 

Извор: фото Марија Филиповић 
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5. ФИЗИЧКО-ГЕОГРАФСКИ ФАКТОРИ РАЗВОЈА 

Физичко-географска основа је полазиште урбаног развоја Владичиног Хана. Њен 

утицај на свеукупни развој насеља, у првом реду , морфо-физиономски, је вишеструк, 

историјски променљив и различит, али и континуиран – од најранијих фаза развоја 

људске цивилизације на овој територији до нашег времена. ( Родић, 1967 ). 

5.1. РЕЉЕФ 

Својом разноликошћу и вертикалном разуђеношћу даје особености и има значајну 

улогу у општој слици града. Он је пресудно утицао на физиономско обликовање 

урбане композиције Владичиног Хана. Насеље се, у савремено доба, просторно развија 

од нижих терена, с обе стране токова Јужне Мораве и Врле, ка вишим – брско-

планинским падина са којих се отварају видици на реке и делове града раздвојене 

њиховим долинама. 

Владичин Хан има динамичну конфигурацију терена на коме се остварује његов 

просторни развој. Она је одређена разнородним рељефним формама и нагибима. 

Нагиби топографске површине, у великој мери, представљају ограничавајући фактор 

просторног развоја Владичиног Хана са становишта висине трошкова урбане изградње. 

На територији владичино-ханске општине знатну развијеност имају рецентни ерозивни 

акумулациони процеси. 

 

Слика 4 – Уређено корито Калиманске реке и део В.Хана 

Извор: commons.wikimedia.org 
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Први значајнији подухвати у предузимању противерозивних мера у самом граду 

везани су за 1928.годину, када су почели радови (подизање преграда и пошумљавање 

ужег сливног подручја) на уређењу Калиманске реке која је угрожавала насеље и 

пругу. У склопу борбе против ерозије обављени су и значајнији грађевински радови на 

уређењу више од 80 бујичних токова. Запажени резултати постигнути су и на санирању 

последица и уређењу клизишта у селу Јовцу, изградњи вештачке акумулације 

''Првонек'''на Бањштици код Врањске Бање и многим другим објектима. 

Геолошку структуру урбаног ареала и његовог непосредног окружења чине две 

основне групе стена: старије архајске – метаморфне, и млађе терцијарне и квартарне 

старости – седименте. Наизменично се смењују алувијални наноси (песак, шљунак, 

муљ и др.) са лапорцима, пешчарима, глинцима и лапоровитим кречњаком и у 

највишим, западним и северозападним деловима територије, гнајсевима, туфовима и 

бречама. 

По сеизмичким карактеристикама, Владичин Хан припада Врањској котлини, као делу 

Родопске трусне области (40.331 km2). Учесталошћу земљореса у овој области истиче 

се период од 1900.године до 1936.године. У земљотресу 4.априла 1904.године којим је 

била захваћена Врањска котлина, када су велике материјалне штете нанете Врању и 

Врањској Бањи, Владичин Хан је имао безначајне последице. Према Петровићу и 

Манојловићу (2003) како по сеизмичким карактеристикама, тако и по вулканским, 

Владичин Хан је крај где се издвајају извесне црте кратера, које имају купаста 

узвишења попут Облика и Грота, у врањском Поморављу. 

5.2. КЛИМА 

Клима града је одраз специфичног геоморфолошког склопа, посебно његове 

вертикалне разуђеностии територијалне оријентације водних токова. Отуда урбани 

геопростор има локалну умерено-континенталну климу, која се формира под источним 

и западним планинским утицајима, који продиру долином Врле, Калиманке, Топила, 

Дулана, и моравским са севера (континентални) и југа (измењено медитеранске). 

Деловањем локалних чинилаца у склопу територије града и њене непосредне околине 

климатски утицаји се модификују у особен микроклиматски тип. Његове 

карактеристике су: топла лета, хладније јесени од пролећа и релативно благе зиме. 
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Клима Владичиног Хана представља мешавину умерено-континенталне и 

субпланинске климе овог географског подручја што је условљено географским 

положајем насеља лоцираног у подножју планине Кукавице, с једне стране, и Врањске 

и Масуричке котлине са друге стране, на самом завршетку познате Грделичке клисуре. 

(Вукановић, 1968) 

 

Слика 5 – Владичин Хан лети 

Извор: vladicinhan.org.rs 

 

Средња годишња температура ваздуха у Владичином Хану износи 11,1 оC. Најтоплији 

месеци су август и јул, а најхладнији јануар и фебруар. Просечна температура током 

лета износи 20 оC, зиме 2,3 оC, пролећа 15,1 оC и јесени 7,1 оC. 

Годишњи распоред и сума падавина (715,1 mm) у Владичином Хану погодују 

биолошкој егзистенцији људи и организовању грана аграрне производње. Град 

максималну количину падавина добија у новембру и априлу, а минималну у августу и 

јулу. У пролеће (199,7 mm) и јесен (197,1 mm) имају највећу просечну количину 

падавина, а лето (143,4 mm) мању од зиме (174,9 mm). 
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По количини падавина постоје разлике између моравског и планинског дела 

општинске територије. У западном делу, који обухвата источне падине Кукавице, 

просечно годишње се излучи више од 900 mm падавина. 

Правци ваздушних струјања преко територије Владичиног Хана условљени су 

оријентацијом речних долина и простирањем Врањске котлине. По честини ветрови се 

разврставају у три основне групе: а) североисточни, северни и јужни; б) југозападни, 

источни и западни и в) југоисточни и северозападни ветар. 

Долинско-котлински положај града и његова отвореност према долинско-планинским 

климатским утицајима са истока и запада и долинско-низијским са севера и југа 

обезбеђују му континуирано и природно локално ''проветравање'' у свим годишњим 

добима, главним географским правцима и на целокупној урбаној територији. 

5.3. ХИДРОЛОШКЕ ОДЛИКЕ 

Насеље је настало и развија се у зони богатој водама – подземним и површинским. 

Њихово присуство и квалитет има посебан значај у свим фазама развоја насеља, а 

нарочито у савременом периоду. Услед динамичног демографског и индустријског 

развитка потребе града за водом су се увећале. 

Реке које пресецају урбану територију – Јужна Морава, Врла, Калиманка, Топило и 

Дулан, представљају битан естетски елеменат, и као што је већ поменуто, чинилац 

физиономског обликовања урбаног ареала. Оне, истовремено имају и велики 

хидролошки значај, нарочито Јужна Морава и Врла. Њихова корита у оквиру уже 

урбане територије су регулисана и уређена на дужини од 2 900 m. Уз то, у 

хидрографији околине Владичиног Хана посебан значај имају: изградња 

Хидроенергетског система ''Власина'', са становишта утицаја на економски развој, и 

Јовачка језера, по генези. ( Стаменковић, 1997 ). 

Јужна Морава , десна саставница Велике Мораве има укупну дужину од 295,5 km и 157 

притока, од којих Врла спада у 8 хидролошки најзначајнијих. Хидролошка својства 

директно су условљена количином и годишњим распоредом  падавина. По протицају и 

водостају, Јужна Морава је сврстана у реке сиромашне водом. 
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Слика 6 – Јужна Морава 

Извор: фото Марија Филиповић 

 

Јужна Морава је десна саставница Велике Мораве. Настаје спајањем Биначке Мораве и 

Прешевске Моравице код Бујановца. Површина слива је 15 469 km2. Јужна Морава је 

највећим делом наследила залив Панонског мора који се дубоко простирао према југу. 

(Павловић, 2019). Долина Јужне Мораве је композитна. Слив Јужне Мораве 

карактеристичан је по знатној ерозији, па је због тога корито ове реке пуно наноса 

којег доносе њене притоке. Има 75 левих и 82 десних притока, углавном речица и 

потока, који током лета пресуше. Од Бујановц, где настаје, Јужна Морава се пробија из 

Егејског басена кроз Грделичку клисур, према Панонском басену. После напуштања 

Сталаћке клисуре са Западном Моравом гради Велику Морав, чији је природни 

продужетак ка југу. Велика количина наноса условила је издизање корита, а тиме и 

честе његове промене и за време високих вода поплаве. Наноси Јужне Мораве су узрок 

поплава у долини Велике Мораве ( Гавриловић и Дукић, 2014). 
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Врла има дужину од 33 km, а укупна дужина токова у њеном сливу износи 213 km. 

Извире на падинама Варденика. Њено ушће у Јужну Мораву и део доњег тока су 

саставни део територије Владичиног Хана. Долина Врле један је од занчајнијих облика 

у рељефу. У горњем и средњем делу тока усекла је дубоку долину стрмих страна 

(клисура), да би низводно од Сурдулице текла по широком дну најсевернијег дела 

Врањске котлине (Павловић, 2019). 

 

Слика 7 – Врла река 

Извор: Фото Марија Филиповић 
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И поред тога што не захвата велику површину река Врла је богата водом, због великих 

количина падавина у горњем току. Максимум достиже у пролеће због кише и топљења 

снега, а минимум у септембру (Филиповић, 1985). Са становишта експлоатације њеног 

хидроенергетског потенцијала, река Врла и ХЕ ''Врла IV'', лоцирана у приградском 

селу Полому, су структурни део Хидроенергетског система ''Власина'' (Стаменковић, 

1997). 

Јовачка језера – настала су у средњем току Јовачке реке. Ова река је лева притока 

Јужне Мораве, у коју се улива недалеко од Владичиног Хана (Павловић, 2018). Јовачко 

језеро је најзначајнија врста природног језера на подручју ханске општине. Ово језеро 

је урвинско и удаљено је од Владичиног Хана 9 km (Гатарић, Стаменковић, 2017). У 

саставу Јовачког језера улази седам мањих језера, од којих су три већа: Доње, Средње и 

Горње јовачко, припадају групи природних језера урвинског порекла. Међу њима 

највеће је Доње јовачко. 

 

Слика 8 – Путоказ 

Извор: фото Марија Филиповић 

 



 

15 
 

 

Слика 9 – Јовачко језеро 

Извор: jugmedia.rs 

Његово стварање почело је у ноћи између 17. и 18. фебруара 1977.године, када  се на 

источним падинама вулканских планина Грота и Облика, где у дацитско-андезитским 

стенама има издашних извора, покренула клизна маса олигоцених и миоцених 

творевина (вулкански конгломерати, пешчари, песковите глине и лапорци) већа од 150 

милиона m3. Том приликом на топографској површини створене су расцепине и 

пукотине дубоке 100 до 200 m, а водом натопљена земљишна маса, крећући се под 

утицајем силе Земљине теже у правцу смањења апсолутне висине, преградила је ток 

Јовачке реке, десне притоке Јужне Мораве, код махале Церовац, јужног засеока села 

Јовца. Језеро назив добија по истоименом селу. Месно становништво га назива Доње 

јовачко језеро, по полжају у оквиру сеоског атара, а у литератури оно се најчешће 

означава називом Јовачко језеро. 

Клизиште је квантитетом и брзином масе, знатним пространством и разорном снагом 

директно угрозило три владичино-ханска села – Јовац, Островицу и Белановце, и 

проузроковало велике материјалне штете. Јовачко клизиште, једна од 400 урвина, 

колико их, по птоцени, има у Врањској котлини и Грделичкој клисури, од којих је 

активно 15, прогутало је и уништило локалне водоводне системе појединих сеоских 

газдинстава Јовца и суседног Стубла, куће за становање, амбаре са летином и друге 

зграде сеоске економије. Након тога, више од 100 домаћинства остало је без крова над 

главом и целокупне имовине. Највећи део њих насељен је у новоизграђеним кућама у 

суседном Стублу. 
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Водоснабдевање града је индивидуално и колективно. Прво је по трајању идентично 

времену постојања Владичиног Хана, док је колективно новијег датума. Формирање и 

развој централног водоводног система Владичиног Хана почиње 1963.године. 

Истовремено, почињу грађевинско-хидролошки радови на стварању прцих објеката за 

колективно снабдевање водом урбаног становништва и привреде. 1964.године, 

формирано је извориште ''Куњак'', у истоименом делу урбане територије. 

 

 

Слика 10 – СРЦ Куњак 

Извор: фото Марија Филиповић 
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5.4. ПЕДОЛОШКИ САСТАВ 

Распадањем матичних стена од којих се састоји Земљина кора, настаје растресити 

површински слој који се назива тле, педолошки покривач или просто земља, која 

садржи потребне материје за исхрану биљака. Према садржају тих материја врши се и 

одређује бонитет земљишта и врши се избор биљних врста које ће се на њему гајити. 

Осим овога, на продуктивност тла утиче клима, експозиција рељефа, биљног и 

животињског света као и свесни рад човека. За разлику од Републике Србије која у 

овом погледу представља ''Педолошки музеј Европе'' подручје Владичиног Хана не 

обилује великом врстом земље као и плодношћу. Основна педолошка разноликост 

окружења Владичиног Хана омогућава различите видове аграрног искоришћавања. 

Она је представљена алувијалним и делувијалним земљиштем, у најнижим деловима, 

варијететима смонице, гајњача и шумским и планинским земљиштем у највишим 

деловима терена (Стаменковић, 1997). 

У педолошком и аграрно-производном погледу околину града чине три рејона: 

долински (до 500 m), брдски и нископланински (500 до 1000 m) и планински рејон 

(више од 1000 m) (Костић, 1968). 

Долином реке Јужне Мораве са леве и десне стране протеже се дуга алувијална раван, 

где се врши гајење основних повртарских култура паприке, кромпира и купуса. На 

потезу од села Јовца па до низијске делове планине Кукавице простире се смоница. 

Погодна је за ратарске културе, воћа, крмног биља и луцерке. Њена плодност се 

повећава и поправља додавањем вештачких ђубрива. На брежуљкастим теренима 

подручја Владичиног Хана преко 1250 m надморске висине јавља се и трећа врста 

земљишта, гајњача. Карактеристична је за ратарске и воћарске културе само са том 

разликом што у односу на друга земљишта садржи знатно мање хумуса. Али, и поред 

тога, у новије време аграрна производња ове области, коју карактерише поликултура, 

показује негативне развојне тенденције, нарочито приватни сектор производње. 
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Слика 11 -  Гајњача 

Извор: sr.wikipedia.org 
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5.5. БИЉНИ И ЖИВОТИЊСКИ СВЕТ 

Свакако да у знатној мери на распрострањеност биљног и животињског света утиче 

географски положај, састав тла, експозиција рељефа а нарочито утицај климатских 

услова. За подручје Владичиног Хана важно је рећи да биљни свет сачињава шумска и 

травна вегетација. Вегетација је представљена различитим биљним врстама – 

самониклим и културогеним. Природну вегетацију града и околине чине више  

мозаичних асоцијација распоређених хипсометријски – од терена са најнижом 

апсолутном висином до највиших. У том правцу смењује се: степа, храст сладун, цер и 

буква. Обрасла шумска површина захвата око 40% општинске територије, а посечена 

дрвна маса лишћарска и четинарска, у новије време показује тенденцију опадања. 

Највећи шумски комплекси се срећу на централном масиву планине Кукавице. Поред 

тока Јужне Мораве јавља се врба и топола. Посебну флористичку вредност ове планине 

чини мноштво плодова, где се истичу: јагоде, купине, боровнице, малине, лековито 

биље и печурке. 

Животињски свет богатством појединих врста дивљачи пружа знатне могућности за 

развој лова, како са становишта спорта тако и у економском смислу за развој ловног 

туризма. Ове могућности у садашњој фази развоја су минимално искоришћене. У овој 

сфери друштвено-економског живота примарну улогу има општинска асоцијација 

ловаца. На планини Кукавици срећемо: дивљу свињу, лисицу, срну, вука, медведа, 

зеца, док у низијском делу са леве и десне стране Јужне Мораве на пространој 

алувијалној равнини срећемо фазана, камењарку и многе друге. Тренутно стање фонда 

ловне дивљачи и птице није задовољавајуће и не даје основу за развој масовнијег 

ловног туризма. 

 

Слика 12 – Зец 

Извор: sites.google.com 
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6. ДРУШТВЕНО-ГЕОГРАФСКИ ФАКТОРИ РАЗВОЈА 

У антропогеографским изучавањима насеља српских земаља Балканског полуострва, 

Владичин Хан спада у групу насеља која су назив добила по разноврсним људским 

творевинама (Цвијић, 1987). Двојни карактер имена насеља произилази из црквене 

титуле једног од власника, или честог посетиоца и функције објекта – хан, коме ''назив 

потиче од персијске речи која означава зграду за преноћиште, успутни одмор и крчму''. 

Име насеља везано је за личност скопског митрополита Пајсија, у Врањском 

Поморављу познатог као владике Пајсија, с тим што су присутне две варијанте 

тумачења. По првој, владика је био извесно време власник хана, а по другој, он је био 

само његов чест гост. 

Наводи се да је ''хан владике Пајсија такозвани задужбински хан'', али и да га је Пајсије 

купио 1870.године од ''Стефана Грка'', па је тако хан добио име, по црквеној титули 

новог власника. Многе чињенице указују на дугу историју хана и насеља у његовиј 

близини. Има индиција да овакав објекат на садашњој урбаној територији постоји још 

у време турске владавине. Хан, као и суседно насеље су током историјског развоја 

непрестано мењали своје локације.  

 

Слика 13 – Владика Пајсије 

Извор: vranjskaplustv.rs 
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По другој варијанти, која се заснива на нашим теренским белешкама, владика Пајсије, 

који је био омиљен код становништва, ''не само као старешина, глава цркве у својој 

епархији, већ и као човек, готов је био да свакога посаветује и морално и да помогне'', 

је једном или два пута годишње свраћао у ''турски хан''. Становници су том приликом 

настојали да га виде и поздраве. Одговор је био: владика је у хан. Отуда и назив 

''Владичин хан''. Митрополит Пајсије, важио је за богатог човека. У време када је из 

Врања отишао у Скопље за митрополита имао је 25000 турских талира. Тај велики 

новац је стекао закупљивањем десетка. Неоспорно је да житељи Владичиног Хана могу 

би поносни на име свог града, како по делу и значају владике Пајсија у српском 

православљу и култури уопште, тако и по лику (Стаменковић, 1997).  

6.1. АНТРОПОГЕОГРАФСКА И ДЕМОГРАФСКА ПРОШЛОСТ 

Усамљена кућа Владичин хан, до сада је неколико пута описивана у научној и 

популарној литератури. Како је у горњем пасусу наведено, хан је подигао владика 

Пајсија, као своју задужбину. За овај хан се каже у једном опису, да је био огромна 

зграда, сазидана од цигле и камена. Хан се састојао од простране ханске одаје за 

кување кафе и чаја, као и просторије за кафанске потребе. Хан је служио не само као 

одмаралиште и преноћиште, већ се ту обављала и купопродаја разне трговачке-

занатске робе. Према поменутом опису, овај хан је могао да прими трговце и до 50 на 

броју, са 50 караванских коња, натоварених трговачком робом. У научној литератури је 

поменуто да је овај хан после ослобођења од Турака 1878.године, служио као механа.  

Према нашим проучавањима, код становништва у Владичином Хану и његовом 

гравитационом подручију, као и у Врању, усамљену кућу звану Владичин хан, покрај 

Јужне Мораве, у атару села Калимнаца на топониму званом Рудеж, половином XIX 

века подигао је Стефан Грк. 

Према Вукановићу (1968) гравитационо подручује Владичиног Хана, било је насељено 

људским родом од праисторијских врмена. Услови за живот праисторијских људи у 

овом подручију били су веома повољни, како због погодности лова и риболова, тако и 

због добрих услова за постојање и обављање земљорадње и сточарства, а делимично и 

рударства. Наокон, подручје Владичиног Хана имају у своме поседу и Дарданци. у 

доба византиске владавине, на овом подручију обитавају понајвише балкански Власи, а 

потом долази словенско становништо, односно српска племена и етничке скупине. 
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Подручије данашње комуне Владичин Хан, у средњовековно доба припадало је жупи 

Иногоште. Године 1455.ова је жупа подпала под турску власт, заједно с падом Новог 

Брда. У доба аустро-турских ратова у XVII и XVIII веку, становништво гравитационог 

подручија Владичиног Хана и његове матице села Калиманца, знатно је проређено. С 

једне стране становништво је страдало у ратним окршајима, с друге стране, 

емиграциона кретања становништва захватила су и жупу Иногоште, чије се 

становништво селило на север. Срба старинаца, је у овим крајевима од старине знатан 

број, што се запажа и у самом Владичином Хану, односно његовим матичним 

махалама,које су раније пропадале селу Климанцу. Постоји троврсно сталноседелачко 

становништво. Једно је аутохтоно становништво влашке етничке припадности, које јеу 

дуготрајном историјском процесу свога развоја у симбиози са словенским, односно 

српским становништвом, претопљено у Србе. Дакле етногенеза овог становништва 

почива на старобалканској популацији. Другу групу старинаца чини аутохтоно српско 

становништво, које се овде настанило измешано са Власима. Трећу групу старинаца 

чине Срби досељеници с Косова поља, који су у  село Калиманце досељени крајем XIV 

века, односно одмах после косовке битке 1389.године. Ово подручије, заједно са 

Владичин Ханом, усамљеном кућом, ослобођено је од Турака 11.јануара 1878.године. 

Од тог доба и надаље, у Владичин Хан се насељава разноврсно становништво из ближе 

и даље околине. Међу тим досељеницима има знатан број родова влашког и грчког 

порекла. Сви су ови родови били асимиловани и претопљени у Србе, пре досељавања у 

Владичин Хан.  

 

Слика 14 – Део новоизграђеног насеља 

Извор: skyscrapercity.com 
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Напомињем, у току другог светског рата, Владичин Хан је пропатио, али није мнох+го 

страдао. У варошици је владала бугарска окупаторска управа. Окупатор није нашао 

себи сараднике у становништву овога краја. Известан број родољуба био је спроведен у 

буграске казнене затворе, међу којима је било осуђеника и на 30 година робије у 

оковима који си издржавали робију у казненом затвору Идризово код Скопља. Као 

најзначајнији датум из ближе историјске прошлости Владичиног Хана, је 8.септембар 

1944.године. Тада су јединице VI јужноморавске бригаде, oслободиле ово насеље, 

после краће с посадом који су сачињавали Балисти и Немци. 

6.2. НАСЕОБИНСКА ИСТОРИЈА И ПРОСТОРНИ РАЗВОЈ 

На основу расположивих сазнања присутних у науци, генеза и насеобинска историја 

Владичиног Хана обилују непознаницама, делимично познатим и поузданим 

чињеницама, па до оних које се не могу прихватити. Може се са знатном поузданошћу 

констатовати да се ради о старом насељу са новим географским називом, које је кроз 

историју мењало свој микропложај и главна насеобинска својства. 

Трагови насеља и насељености на садашњој урбаној територији Владичиног Хана 

присутни су у свим фазама развоја људске цивилизације у долини Јужне Мораве. 

Археолошка истраживања указују да ''Јужноморавска долина на територији од Џепа до 

Прешева представља изванредно значајно подручје за проучавање насеља и култура 

које су несумњиво ту биле заступљене у прошлости'' ( Јовановић, 1964). 

Археолошким проучавањима евидентирано је налазиште ''Чучуљке'', сада саставни део 

урбане територије Владичиног Хана. По народном предању, за овај локалитет који се 

назива Манастириште везује се постојање српског манастира Светог Архангела 

Михаила у време цара Душана. Овде су приликом изградње ОШ ''Бранко Радичевић'' 

пронађене опеке и надгробне плоче из римског времена. 
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Слика 15 – ОШ Бранко Радичевић 

Извор: фото Марија Филиповић 

 

Вероватно је да рецентни урбани ареал Владичиног Хана има знатан значај и у време 

насељавања Словена на Балканско полуострво. Познато је да су правце кретања словенских 

племена и зоне њиховог сталног насељавања одредили римски путеви и несеобине. Такав 

значај овај геопростор има и касније. У средњовековној жупи, или предеоној целини 

Иногоште, чије границе се различито одређују а којој је неспорно припадала данашњ 

урбана територија Владичиног Хана, помињу се многобројна насеља. Наводи се да 

села у Иногошту, од Грделичке клисуре до Врања, а самим тим и насеље претече 

данашњег Владичиног Хана, леже с обе стране Јужне Мораве. Све чињенице указују да 

полазиште насеобинске генезе Владичиног Хана представља село Калиманце. 

Данашња градска територија Владичиног хана у времену по ослобођењу од Турака 

1879.године, подељена је водотоком Јужне Мораве, на две административно-управна 

дела: источни који са селом Калиманцем припада Пољаничком срезу и западни где је 

лоцирано сеоско насеље истог географског назива Калиманце, у склопу Масуричког 

среза. Због тога ова сеоска насеља сматрамо претечама данашњег града. Иницијално 

језгро постанка и развоја Владичног Хана у садашњим границама представљају: Рудеж, 

део урбане територије у источном делу насеља између токова Калиманске реке и 
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Дулана, и насеља на брду и у подножју Леменче, на десној обали Јужне Мораве. Ови 

делови садашњег насеља су вероватно још у давној прошлости били повезани мостом 

преко Мораве. Тешко је рећи поуздано када је мост изграђен. Постоје наводи да је мост 

изграђен око 1910.године, али постоје и подаци да је он изграђен много пре, још 

1889.године, и има посебну улогу за генезу и насеобинску еволуцију насеља. 

 

Слика 16 – Мост на Јужној Морави у Владичином Хану 

Извор: фото Марија Филиповић 
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7. ДЕМОГРАФСКИ РАЗВИТАК 

У склопу хетерогених и комплексних антропогених својстава Владичиног Хана, 

демографски развитак има вишеструко истакнуту и значајну улогу. Демографски 

утицаји очитују се у сфери привредног развоја (становништво као фактор економског 

развоја), свеукупне насеобинске трансформације (унутрашње и спољне) и интеграцији 

и дезинтеграцији окружавајућих општинских насеља. Евидентно је то да су се 

демографска обележја данашњег града током његове насеобинске историје 

континуирано мењала носећи увек у себи карактеристике одређених историјских 

периода. У свим фазама развоја цивилизације на овом простору пресудан утицај на 

демографско обликовање Владичиног Хана имали су и географски различити 

популацијски и културогени утицаји. У националним и интернационалним оквирима 

доминантну улогу имали су културогени и популацијски токови са севера 

(средњоевропски и централносрпски), југа (јужнобалкански) и југозапада (косовско-

метохијски), а у интрарегионалним локални утицај из свих географских праваца. 

Истакнуто место у историјско-демографском развитку града има низ историјских 

догађаја којима је становништво било захваћено, а и у којима је активно учествовало, 

као што су: вишевековна османлијска окупација, планско насељавање Шиптара-

Албанаца, масовне сеобе Срба на север, Балкански ратови и Први и Други Светски рат. 

Сви ови догађаји су утицали на темпо демографског развитка и обим мењања 

антропогеографске, етнографске и уопште антрополошке основе насеља. Са овог 

гледишта битне су следеће чињенице: 

➢ насељавања словенско-српског живља крајем VI и почетком VII века; 

➢ вишевековна владавина Турака; 

➢ метанастазичка кретања словенско-српског етноса ка северним српским земљама; 

➢ планско насељавање ''Арнаута''; 

➢ ослобођење од вишевековне турске владавине и  поновно припајање матици – 

Србији; 

➢ миграције становништва српске, влашке, цинцарске и циганске етногенезе према 

граду након ослобођења од Османлија; 

➢ условљеност, међузависност и синхронизованост између савременог економског и 

демографског развитка; 
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➢ савремена индустријализација града и значајан демографски пораст са крупним 

променама структурних својстава урбане и општинске руралне популације; 

➢ нове селидбене и етнички хомогене миграције ка граду, са краћих географских 

дистанци и сеоских насеља; 

➢ знатне диспропорције у нивоу развоја, обиму и квалитету демографских промена 

између града и оклних општинских насеља. 

Модерни цивилизацијски утицаји допринели су формирању особене демографске 

ситуације у Владичином Хану и његовој околини. Она је, по много чему, различита од 

исте у ранијим историјским периодима, али је, слична популацијским приликама 

других урбаних центара у Србији приближно идентичног демографског значаја. Њена 

основна кретања одређена су динамичним развојм урбане популације, и у већим 

случајевима, негативним рурално-демографским трендовима.  

7.1. САВРЕМЕНИ РАЗВОЈ УРБАНЕ ПОПУЛАЦИЈЕ 

Кретање укупне популације територијаног комплекса Владичин Хан – општинско 

гравитационо залеђе, као интегрални део свеукупног демографског развитка, резултат 

је комбинованог деловања природног и механичког прираштаја (Стамнековић, 1997). 

Оно је, уз то, као основна демографска величина и одраз мноштва разнородних 

утицаја, антропогеног карактера. Карактеристичне промене и тенденције у развоју ове 

врсте су:  

➢ динамичан урбани демограски пораст и континуирано јачање демографске позиције 

града у склопу матичне општине и Пчињског округа; и  

➢ значајно смањење укупног руралног становништва. 

Темпо урбано-популацијског раста одређен је динамиком општег друштвеног развоја 

града  и повећањем степена његове економске развијености. У савременом периоду, од 

завршетка Другог светског рата, до данас, демографски пораст града има 

карактеристике убрзаног развоја. 

Уопште узето, први демографски подаци о становништву Владииног Хана потичу још 

из давне 1890.године, када Хан као самостално насеље броји око 101 становника, од 

тога 68 мушких 33 женских становника. Ово су у ствари  први писани подаци у Хану 
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као уском подручју, док подаци за шире подручје Владичинг Хана се јављају нешто 

касније, тачније речено после проглашења Владичиног Хана за варошицу 1921.године 

(Филиповић,1985). У послератном периоду, по обиму и динамици промена броја 

становника града, могу се издвојити две основне фазе развоја. Прва, умерена фаза, 

обухвата време до средине 60-их година, а друга – динамична, од тада до данас. Време 

од средине 60-их година, па надаље, обележено је крупним променама у свим 

демографским сегментима. Оне су резултантна динамичног економског развоја града, 

нарочито развоја индустрије, а одражавају се истовремено и на промену демографске 

ситуације у општинском руралном залеђу Владичиног Хана. Током целокупног 

послератног прериода Владичин Хан је једино градско насеље и првостепени 

демографски пол (најатрактивније насеље за досељење) на својој општинској 

територији, али и једно од централних у мрежи насеља Пчинског округа, где, заједно, 

са Врањем, Бујановцем и Сурдулицом има водећу просторно-функционалну улогу. 

Развој укупне популације, као и других структурних демографских карактеристика, 

већине насеља на територији општине Владичин Хан обележен је негативним 

трендовима.  

7.2. ГУСТИНА НАСЕЉЕНОСТИ 

Приликом праћења уравнотежености развоја подручја Јужног поморавља и Региона 

Јужне и Источне Србије, густина насељености представља значајан показатељ. 

Издвојено су праћене промене у густини насељености градских и осталих насеља на 

подручјима општина/градова Јужног поморавља у периоду 2011 - 2016. године.У свим 

градским насељима Јужног поморавља је у овом периоду дошло до опадања густина 

насељености (највише у Владичином Хану, са 1867 ст./km2 1796 ст./km2) 

(www.mgsi.gov.rs). 

Промене у географском распореду становништва Владичиног Хана различито се 

испољавају у насељима одређене популацијеске величине и насеобинског статуса. У 

том смислу карактеристични индикатори су: општа, рурална, градска и стамбена 

густина насељености.  

http://www.mgsi.gov.rs/
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Слика 17 – Приказ густине насељености 

Извор: www.mgsi.gov.rs 

Према овим тенденцијама у развоју урбане и руралне популације настале су крупне 

промене у премештају становништва и густини насељености. Оне су присутне у свим 

деловима општинске територије и свим врстама насеља. Њихово настајање и развој 

условљени су процесима концентрације, који су везани за урбану и приградску 

територију, и разређивања становништва својственог већини сеоских насеља на 

општинској територији. Синхронизовани, вишедеценијски развој ових процеса и низа 

других, као што су: урбанизација, поларизација и деаграризација допринели су 

значајним променама преразмештају становништва и густини насељености. Промене 

су приказане у виду:  

➢ преразмештаја становништва на релацији: сеоска насеља – Владичин Хан; 

➢ извесних осцилација у кретању опште густине насељености општинске територије: 

➢ смањење опште руралне густине насељености, изузев код неких приградских села; 

и  

➢ пораст урбане и стамбене густине насељености Владичиног Хан. 

У општини Владичина Хан, према попису становништва, домаћинства и станова 

2011.године, које је спроведено од 1. до 15.октобра 2011.године, живело је укупно 

http://www.mgsi.gov.rs/
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20.871 становник, што преставља 0,29% од укупног броја становника Србије, односно 

13,12% од укупног броја становника Пчињског округа, тако да је густина насељености 

износила по том попису 57 становника на km2 (Закон о попису становништва, 

домаћинства и станова у 2011.). А према најновијим подацима из 2019.године 

Владичин Хан има 18.738 становника, док густина насељености износи 51 становник 

на km2 (https://www.stat.gov.rs/oblasti/stanovnistvo/rodjeni-i-umrli/). Значајно је да општа 

рурална густина насељености видно опада, због смањења сеоског становништва, а 

паралелно с тим општа урбана и стамбена урбана густина насељености се значајно 

повећава. 

7.3. ПРИРОДНО КРЕТАЊЕ СТАНОВНИШТВА 

Групи важних популацијских промена са вишеструким геопросторним импликацијама 

које, у великој мери, одређују општу демографску ситуацију Владичиног Хана, 

припадају и оне које настају под утицајем наталитета и смртности (морталитета) 

становништва. Њихове карактеристике, укључујући  ту и склапање и развод брака, су 

показатељи природног кретања становништва Владичиног Хана, као уосталом и 

других насеља, одређена је интеракцијским деловањем многобројних биолошких, 

друштвених и социо-психолошких фактора. 

Наталитет или општу стопу родности становништва града карактеришу знатне 

осцилације. Уочљиво је постепено смањење стопе наталитета. Општа стопа наталитета 

указује да је популација Владичиног Хана на нивоу развијених региона Европе (испод 

20 ‰).  

Фертилитет представља однос броја живорођене деце и контингента женског 

фертилног становништва у току једне године. Општа стопа фертилитета становништва 

Владичиног Хана показује тенденцију опадања као у осталом и код других насеља 

Србије, изузев Косова и Метохије. Стопа фертилитета 2019.године је 8,1‰. 

Морталитет (умирање) становништва је биолошки процес инегативна компонента 

природног прираштаја и демографског развитка. У условима побољшавања животног 

стандарда становништва после Другог светског рат, нарочито квалитета исхране, 

услова становања, рада и здравствене превентиве и заштите, учесталост смртности 

популације Владичиног Хана доведена је до скоро најнижег нивоа. Општа стопа 
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морталитета 2019.године је била 15,7‰. Осим наведених карактеристика, евидентно је 

извесно повећање ниво смртности становништва града, јер општа стопа морталитета по 

десетогодишњим периодима, у новије време показује тенденцију пораста.  

Природни прираштај становништва града одређен је карактеристикама наталитета и 

морталитета. Стопа природног прираштаја произилази из нумеричких вредности 

рођених и умрлих, где наталитет карактерише тенденција опадања, а морталитет 

известан пораст, тако да се ова стопа постепено смањује. Максималнан природни 

прираштај на територији општине евидентиран је 1965.године (20 ‰), а минималан 

1992.године (4,1‰), док 2019.године стопа природног прираштаја на 1000 становника 

износи -7,6‰. 

Табела 1 – Природно кретање становништва 

2019. 

Процењe

н број 

становни

ка [број] 

Живорођ

ени 

[број] 

Умрли 

[број] 

Умрла 

одојчад 

[број] 

Природн

и 

прирашт

ај [број] 

Стопа 

живорођ

ених [на 

1 000 

становни

ка] 

Стопа умрлих 

[на 1 000 

становника] 

Стопа 

смртност

и 

одојчади 

[на 1 000 

живорођ

ених] 

Стопа 

природн

ог 

прирашт

аја [на 1 

000 

становни

ка] 

Владичин 

Хан 18738 151 295 0 -144 8,1 15,7 0,0 -7,6 

Извор: https: //data.stat.gov.rs/Home/Result/180304?languageCode=sr-Cyrl 

Основна обележија природног кретања становништва Владичиног Хана, су : 

➢ знатне годишње осцилације; 

➢ уочљиво смањење ове стопе, а нарочито од почетка 90-их година, до наших дана. 

Разлике у природном прираштају између појединих година и већих временских 

интервала, и до сада испољене развојне тенденције, одраз су деловања обиља 

хетерогених чинилаца (социолошких, демографских, психолошких). По генези, ови 

фактори су више стихијског, ако не и у потпуности, него планског карактера. 

Опадајућа стопа природног прираштаја урбаног становништва Владичиног Хана 

упућује на потребу предузимања конкретних планских мера у области обнављања 
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становништва (популационе политике). Деловање на становништво преко система 

планских мера различитог друштвеног нивоа – савезног, републичког, регионалног и 

локалног, мора бити усмерено у правцу пораста, или бар ка одржавању садашњег 

нивоа, биолошке сфере демографског развитка (Стаменковић, 1997). 

7.4. МИГРАЦИОНА СВОЈСТВА 

Динамичан економски развој Владичиног Хана иницирао је крупне геопросторне 

промене морфо-урбног (просторно-физичког), демографског и функционалног 

карактера. У обиљу тих промена, миграциона својства становништва предсављају 

релевантно и посебно насеобинско-демографско обележије. Миграције су, у ствари, 

главни регулатор и индикатор трансформације – позитивне и негативне, свих врста и 

типова насеља на општинској територији. С тог становишта, град је, у условима 

убрзаног индустријског развитка после Другог светског рата, постао централно 

миграционо одредиште на својој општинској територији. Према њему су усмерени, по 

својој суштини, обиму и интензитету, разноврсни миграциони токови сталног 

(селидбени) и повремени (дневни, недељни, месечни, сезонски и сл.) карактера. Они су 

подстакнути повећањем градских потреба за радном снагом које аутохтони урбани 

демографски потенцијал није могао да задовољи. Тиме је остварен видан урбано-

демографски пораст, али и негативан развој, или демографска стагнација, знатног броја 

рурарних насеља. 

Главне миграционе карактеристике становништва Владичиног Хана и његове околине, 

у последњих 30 година су:  

➢ доминантна улога Владичиног Хана у мрежи општинских насеља као миграционог 

одредишта, а у новије време, и као полазишта дневних миграционих токова; 

➢ видне промене у структури урбане аутохтоне и имиграционе популације; 

➢ вишедеценијска континуирана доминација селидбених миграција село – град; 

➢ негативан апсолутни миграциони салдо територије општине Владичин Хан; 

➢ просторно развијено и разгранато апсорпционо (ка граду) и дисперзивно (из града) 

дневно кретање радне снаге и школске омладине. 
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7.4.1. АУТОХТОНО И ИМИГРАЦИОНО СТАНОВНИШТВО 

Важни су показатељи актуелне демографске ситуације и њеног развоја, како у самом 

граду тако и у његовом гравитацијском окружењу. У том смислу битан демографски 

значај, али и економски, имају промене у њиховом међусобном структурном односу, 

нарочито оне које су везане за период убрзане индустријализације и урбанизације. 

Према подацима Републичког завода за статистику из 2019.године, у Владичин Хан се 

доселило 205 становника, одсељених је 313, а миграциони салдо износи -108.  

Структуру имиграционог урбаног становништва по основним статистичким типовима 

насеља – градска, мешовита, и сеоска, из којих је оно досељено карактеришу три битне 

развојне тенденције: 

➢ континуирано максимална заступљеност досељеника из сеоских насеља са знатним 

смањењем у новије време; 

➢ повећање досељених из мешовитих насеља; 

➢ значајно опадање учешћа досељених из градских насеља.  

7.4.2. ДНЕВНЕ МИГРАЦИЈЕ СТАНОВНИШТВА 

На територији општине Владичин Хан су просторно разгранате и обимне. Велики 

значај имају дневне миграције школске омладине (ученика и студената). Гравитацијско 

дневно дејство града – апсорпционо и дисперзивно, најјаче је на истоку, ка Сурдулици, 

и југу према Врању. Насеља лоцирана у зони природно предиспонираних саобраћајних 

линија – долинама Врле и Јужне Мораве, најинтензивније су просторно обједињена и 

функционално повезана са Владичиним Ханом.   

7.5. СТРУКТУРЕ СТАНОВНИШТВА 

7.5.1. БИОЛОШКЕ И ДРУШТВЕНЕ СТРУКТУРЕ 

Састав становништва – биолошки (полни и старосни) и друштвени (економски, 

образовни, конфесионални и етнички) укључујући ту и асоцијације у којима 

популација биолошки и економски егзистира (породице, домаћинства и насеља), 
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представљају битну карактеристику и важно обележје демографског развитка. Ова 

својства се због тога називају виталним компонентама формирања и развоја 

насеобинско-географске средине. Уз то, поменуте структуре показују квалитативне 

односе у популацији између појединих њених сегмената, група и слично.  

Станње биолошке и друштвене структуре становништва Владичиног Хана одређено је 

специфичним и индивидуалним карактеристикама  популације (пол, старост, 

активност, народност, вероисповест и др.). Ова својства су узрочно-последично 

повезана. Отуда су промене и развојне тенденције ових структура, у условима 

динамичног економског развоја града, временски честе, распрострањене и 

најинтензивније разгранате у зонама најјачег урбаног гравитацијског дејства. Из 

суштине ових промена и тенденција очитују се позитивне или негативне 

карактеристике урбаног развоја, али и битна својства руралног гравитацијског залеђа 

Владичиног Хана.  

 

7.5.2. ПОЛНА СТРУКТУРА  

Садашњи полни састав урбаног становништва Владичиног Хана је стабилан, позитиван 

и  као такав погодује просперитетном и хомогеном унутарградском развитку. Развој 

ове структуре до последњег пописа становништва, има следеће главне карактеристике: 

➢ незнатно веће учешће женске популације у у купном урбаном становништву; 

➢ постепено и стално смањење разлике у квантитативном односу мушког и женског 

градског становништва;  

➢ актуелна неравнотежа у односу мушког и женског становништва нема значајнији 

утицај на брачно стање градске популације, а самим тим и на њену репродукцију 
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Слика 18 – Полна структура у Владичином Хану према подацима из 2020.год. 

Извор: https://www.agromedia.rs/opstine/vladicin-han-opstina/ 

 

7.5.3. СТАРОСНА СТРУКТУРА 

У процесу демографског развитка Владичиног Хана, како ради сагледавања 

досадашњег развоја тако и због откривања будућих развојних тенденција, старосна 

структура представља вишеструко значајно обележије. И поред неких промена у 

одређеним компонентама, ова структура урбаног становништва показује стабилнос и 

позитиван развој. Њене опште карактеристике јесу извесне промене у структури по 

великим старосним групама: од 0 до 19 – омладина, 20-39 – млађи средовечни, 40-59 – 

старији средовечни и 60 и више – старо становништво (Брезник 1980), које се 

испољавају кроз континуирано максимални заступљеност омладине и млађих 

средовечних са тенденцијом постепеног смањења обе категорије и пораст старијих 

средовечних и старог становништва у укупној популацији. 

По старосној расподели становништва у општини Владичин Хан по попису из 

2011.године, број становника из категорије омладина (0-19 годиан) износи 4185, 

категорија млађи средовечни (20-39 год.) броји 5238 становника, старији средовечни 

(40-59 год.) има 6121, док у  старо становништво улази 5327 становника општине. По 

https://www.agromedia.rs/opstine/vladicin-han-opstina/
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овом истом попису најзаступљенија је група од 55 до 59 година и броји 1828 

становника општине.  

Многе чињенице указују да се становништво Владичиног Хана, најблаже речено, 

налази на почетку процеса старења, а његовог руралног окружења у фази демографске 

старости.  

 

7.5.4. ЕКОНОМСКА СТРУКТУРА 

Економска (економско-социјална) структура радне снаге (активног становништва), њен 

развој и промене одраз су мењања привредне структуре града. Отуда су обим и темпо 

промена економских карактеристика становништва Владичиног Хана, као што су: 

активно становништво, лица са личним приходима, издржавана лица, пољопривредно 

и непољопривредно становништво (по гранама и делатностима), занимање и 

квалификациона структура радне снаге и становништва по секторима привређивања, 

адекватни динамици његовог свеукупног економског развитка. У том смислу највећи 

значај има планска индустријализација града. За кратко време индустрија је постала 

водећа привредна делатност по броју запослених, квантитету производње и учешћу у 

формирању народног дохотка града и истоимене општине. Уз то индустија је и главни 

фактор обликовања и трансформације насеобинско-географког пејзажа – урбаног, 

прелазног (рурално-урбаног) и руралног, али и аграрно-географског, јер су њеним 

утицајима захваћене скоро све компоненте географског и економског простора. Због 

тога су и  промене у економској структури становништва град и околних општинских 

насеља многобројне и присутне у свим деловима територијалног комплекса Владичин 

Хан – околина. 

Структуру активног и издржаваног становништва карактерише складан развој. Ова 

складност испољава се у виду постепеног смањења јаза у учешћу активног, с једне 

стране, и издржаваног, с друге стране, у укупном градском становништву кроз пораст 

активног и опадање учешћа издржаваних лица, као и пораст лица са личним приходом. 

Динамичан развој феномена индустријализације подстакао је трансфер радне снаге из 

других делатности у индустрију, али и у остале пратеће неаграрне делатности. Осим 

руралне деаграризације која је везана за сеоска насеља у околини Владичиног Хан 
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присутна је урбана деаграризација (Стаменковић, Бачевић 1992) – прелазак градког 

аграрног у градско неаграрно становништво.  

Осим индустрије, позитиван развој са становишта пораста запослености радне снаге и 

имају следеће градске делатности: саобраћај, туризам, угоститељство, стамбено-

комунална, здравствена, социјална заштита и трговина. Другу групу делатности чине 

оне које имају континуирано смањење учешћа у урбаном активном становништву. То 

су: шумарство и водопривреда, грађевинарство, занатство и личне услуге.  Трећој 

групи припада пољопривреда у друштвеној, задружној и мешовитој својини са 

осцилирајућим учешћем које указује на неке њене  негативне развојне трендове. У 

периоду 2015. и 2016.године Владичин Хан спада у групу општина Пчињског округа 

које су имале највећи удео запослених у рударству, прерађивачкој индустрији, 

снабдевању електричном енергијом, гасом и паром, снабдевању водом и управљању 

отпадним водама и грађевинарству (www.mgsi.gov.rs). 

  

7.5.5. ОБРАЗОВНА СТРУКТУРА 

У склопу позитивних урбаних развојних промена, после Другог светског рата, 

истакнуто место заузимају и побољшање степена школованости, квалификационе 

структуре радне снаге и уопште културно-просветног стања становништва. Томе је 

допринело континуирано, систематско и плански организовано описмењавање 

становништва града и околних сеоских насеља, формирање и динамичан развој 

образовно-васпитних установа – основних и средњих школа, и школовање младих са 

ове територије на факултетима и вишим школама у свим универзитетским центрима 

Републике Србије. С друге стране, у условима развоја технолошки и организационо 

модерно структуиране привреде Владичиног Хана, образовање је остало битна 

детерминанта његовог урбаног развоја и напредка. Отуда су се и на тржишту радне 

снаге током последњих деценија, а нарочито у фази корените промене урбане 

привредне структуре, континуирано повећавале потребе за високообразовним и другим 

стручним кадровима. У таквим друштвено-економским приликама, где је степен 

образовања један од  одлучујућих критеријума социјалне диференцијације, који, 

између осталог, одређује и хијерархијски положај појединца у друштву, промене у 

http://www.mgsi.gov.rs/
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образовној структури Владичиног Хана и његовог руралног окружења су честе, 

крупне, динамичне и позитивне тачке.  

Основне карактеристике ове врсте су:  

➢ веће учешће женског неписменог становништва старог десет и више година и 

позитивне промене овог демографског сегмента које се манифестују кроз 

постепеног смањења разлика између учешћа мушког и женског у урбаном и 

руралном неписменом становништву; 

➢ временска променљивост и потитиван развој структуре неписменог урбаног 

становништва по старости који се очитује преко опадања учешћа млађих и пораст 

старијих генерација, нарочито старог становништва; 

➢ пораст општег образовног нивоа становништва, где је свака нова генерација 

школованија од претходне, што најбоље илуструје учешће становништва без 

школске спреме у укупној градској популацији; 

➢ позитивне промене у структури становништва са завршеном основном школом, 

гимназијом и другим средњим школама, и наглашен пораст факултетски 

образованих и завршеном вишом школом у градском становништву. 

Образовни састав становништва Владичиног Хана је повољан, и као такав, погодује 

стабилном развоју скоро свих сегмената урбаног начина живота и рада. На територији 

општине има 4 основне и 2 средње школе. Становништво старо 15 и више година 

према школској спреми  у Владичином Хану, по попису из 2011.године, износи:  

❖ без школске спреме 1224 становника 

❖ непотпуно основно образовање 2967 ст. 

❖ основно образовање 4380 ст. 

❖ средње образовање 7551 ст. 

❖ више образовање 738 ст. 

❖ високо образовање 945 ст 
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Слика 19 – Средње школе у Владичином Хану 

Извор: фото Марија Филиповић 

 

 

7.5.6. ЕТНИЧКА СТРУКТУРА 

И поред многобројних историјских догађаја различитог политичког и етничког 

карактера (турска освајања, балкански ратови, Први и Други светски рат, насилна и 

планска бугаризација и др.), којима је становништво Владичиног Хана, директно или 

индиректно захваћено, урбана етничка композиција има дугорочно идентична својства. 
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Отуда је општа одлика народносног састава Владичиног Хана: висок степен етничке 

територијалне концентрације српског живља и његов историјски континуитет. Етничке 

особености урбаног становништва  скоро да су идентичне становништву сеоских 

насеља на општинској територији, с тим што је код општинске популације већи распон 

разлике у учешћу доминантног српског етноса, с једне стране, и других етничких 

припадности, с друге. То практично значи: да је урбано становништво етнички 

стабилније и хомогеније. 

Осим српског становништва, у граду живе и припадници других националности – 

Роми, Бугари, Црногорци и Македонци. Учешће осталих етничких припадности је 

незнатно (0,25% градског становништва). Ову урбану етничку категорију чине Мађари, 

Муслимани, Хрвати, Словаци, Словенци, национално наизјашњени и неопредељени и 

становници који су се национално декларисали у смислу регионалне припадности. 

 

 

Слика 20 – Становништво према националној припадности у општини Владичин Хан према 

попису из 2011.године 

Извор: http://www.vladicinhan.org.rs  

 

Главна и временски континуирана обележја урбане етничке структуре су: 

- висок степен територијалне концентрације српског живља са незнатним 

осцилацијама; 

http://www.vladicinhan.org.rs/
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- мала заступљеност осталих етничких припадности међу којима су најбројнији: 

Роми (Цигани) и становници који се национално декларишу као Срби; и  

- компактност етничке географије града, где становници других етничких 

припадности са доминантним српским живљем живе и станују једни поред других, у 

суседству, на истим деловима урбане територије, у истим улицама или стамбеним 

објектима, изузев Рома који егзистирају у посебним деловима града. 

 

8. РАЗВОЈ И ДАНАШЊЕ СТАЊЕ ИНДУСТРИЈЕ ВЛАДИЧИНОГ 

ХАНА 

Развој и  данашње стање индустрије Владичиног Хана показује да општина полако 

излази из периода кризе, где је постојала велика стопа незапослености, стечај и 

затварање великих фабрика, гиганата индустрије јужне Србије и некадашње 

Југославије. Развој треба да се заснива потпунијем искоришћавању сопствених 

потенцијала и сопствених компаративних предности. Не треба само радити на 

искоришћавању сировинског потенцијала, већ и на искоришћавање радног 

потенцијала. Радно способно становништво је битан фактор садашњег развоја 

индустрије, у процесу деаграризације и ублажавања процеса повремених, а нарочито 

трајних миграција. Ако се изузму неке прерађивачке активности везане за рударство и 

мануфакторно-занатску производњу, о значајним почецима индустријског развоја у 

Србији може се говорити тек од друге половине XIX века (Атлас Србије, 2007). Што се 

тиче почетка развоја индустије у општини Владичин Хан, може се рећи да је то период 

пред крај XIX века, што је касније у односу на развој у осталим деловима Србије. 

Од свог настанка до данашњиег времена, Владичин Хан континуирано мења своју 

унутрашњу просторно-функционлну структуру и регионално-функционална својства. 

Темпо и интензитет ових промена одређени су деловањем мноштва фактора, од којих 

посебан значај имају опште друштвено-политичке околности и развој мреже 

саобраћајница у Србији. Под сплетом прожимајућих и различитих утицаја локалног, 

регионалног и националног карактера у новије време, поготово после Другог светског 

рата, Владичин Хан се развио у мање градско средиште знатног функционалног 

капацитета. 
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У генетском погледу, јачи регионално-функционални развитак града почиње на самом 

почетку самосталне насеобинске фазе развоја, стварњем некадашњег ''хана'', претече 

данашњег града, на месту где се из Јужног Поморавља одваја пут ка Сурдулици, 

Власини и Крајишту. ''Хан'' је представљао саобраћајну станицу на важној раскрсници 

путева кроз Јужно Поморавље, где се трговало, па се на основу тога, саобраћајна и 

трговинска функција, уз аграрну, сматрају полазиштем регионално-функционалног 

развитка Владичиног Хана. Поред ових поменутих, током времена, град добија и друге 

функције, од којих су најзначајније: занатска, пољопривредна, административно-

управна општинског нивоа, здравствена, просветна, културна и индустријска. 

Битне карактеристике функционалног развитка Владичиног Хана су:  

➢ изразита просторна неравнотежа у нивоу функционалног капацитета града, у 

односу на окружујућа општиннска насеља; 

➢ различит значај појединих регионалних функција у просторном обједињавању и 

повезивању града са околином; 

➢ територијална диференцијација степена социјално-економске и уопште свеукупне 

трансформације околних насеља, где се највећим обимом и интензитетом промена 

истичу равничарска и брдска насеља лоцирана у долнама Јужне Мораве и Врле, 

северно, јужно и источно од града. 

 

8.1. ОПШТЕ ОДЛИКЕ РАЗВОЈА 

Промене у привредној структури и развоју Владичиног Хана настају у фази такозване 

социјалистичке изградње нашег друштва. Изградњом нових индустријских објеката, 

проширењу и модернизацији некадашњих малих занатских предузећа и њиховом 

прерастању у индустријска, Владичин Хан после Другог светског рата прераста 

примарно индустријско и развојно жариште, и у мањи урбани центар југоситочне 

Србије. У том развоју имамо две фазе: прединдустријску и савремену индустријску.  

Прединдустијска фаза је период времена од почетка самосталне насеобинксе фазе до 

средине 50-их година XX века, а савремена индустријска фаза од тада па до данашњих 

дана. Главне карактеристике савремене индустријске фазе, одређене су савременим 

индустријским развитком, где је индустрија постала за кратко време водећа, а може се 
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рећи и главна делатност у привреди Владичиног Хана. Главна својства су: број 

запослених радника, обим производње, остварени економски ефекти и др.  

Индустијализација околине Владичиног Хан, као и  њен развој почиње крајем XIX 

века, тачније 1884.године оснивањем Каменолома у Мом Камену (Џеп). Осим тога, 

зачеци  индустријског развоја су везана за период између два светска рата. Прво је 

1930. године почела са радом приватна Фабрика цигле и црепа ''Балкан'', да би 1938. 

године био основан државни Монопол за производњу, откуп и прераду дувана.  

 

Слика 21 – Обновљена зграда некадашњег ''Монопола за производњу, откуп и прераду дувана'' 

Извор: фото Марија Филиповић 

 

На територији општине Владичин Хан су некада постојале и успешно пословале 

следеће фирме и фабрике: ''Ерозија'' 1953. година, дрвна индустрија ''Слога'' 1954. 

године, ''Младост'' 1958. година, ''Делишес'' 1960. године, ''Јужна Морава'' 1963. године, 

''Фабрика омотног паприа и амбалаже – ФОПА'' 1964. године, ''Ханпласт'' 1975.године. 

Неке од њих су имале добро развијену производњу и пословање, па су својим 

производима снабдевали читаву Србију и Југославију, као и извоз ван територије наше 
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земље. То су фабрике које су биле носиоци економског развоја града и његове 

свеукупне урбане изградње и прогреса. 

У знатном периоду свог постојања ''Ханинг'' је био носилац интеграционих процеса у 

владичино-ханској привреди обједињавајући у свом организационом саставу сродна 

градска предузећа (''Јединство'' Џеп, ''Бетоњерка'' Владичин Хан и др.).  Нека од њих су 

се раније осамосталила ( ''Бетоњерка''). Основана је 1961. године. Интеграцијом, од 1. 

јануара 1975. године улази у састав ''Ерозије'', касније ''Ханинга'', да би 18.марта 1996. 

године поново добило статус самосталног друштвеног предузећа. У протеклих 36 

година ово предузеће имало је динамичан производно-технолошки развитак. Рад је 

започело са ручном производњом уз коришћење коњске запреге. Данас је то модерно 

предузеће за производњу бетонске галантерије, бетонских елемената за путоградњу и 

грађевинарство. 

 

Слика 22 – АД Бетоњерка, Сува Морава – Владичин Хан 

Извор: Фото Марија Филиповић  
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Некадашњи пољопривредни комбинат ''Делишес'', а данас ''Нектар'',који је назив добио 

по америчкој врсти јабуке, је био највеће привредно предузеће у Владичином Хану. У 

време оснивања 1960. године, као мало пољопривредно предузеће, бави се воћарством. 

Компанија Нектар из Бачке Паланке је 2003. године постала власник некадашње 

компаније Делишес, и дан данас успешно послује и запошљава релативно добар број 

радника. 

 

Слика 23 – Нектар - Владичин Хан 

Извор: фото Марија Филиповић 

 

У пословним и производним објектима некадашње дрвне индустрије Слога, данас се 

постоји турска компанија Теклас. У четвртак, 7. априла 2016. године, на свечаној 

церемонији у Владичином Хану отворена је фабрика турског инвеститора Теклас 

Аутомотиве. Kомпанија Теклас је из стечаја купила привредно друштво АД Слога из 

Владичиног Хана како би започела сопствену производњу. Инвестиција је вредна 11,35 

милиона евра и биће заокружена до 2018. године, уз 400 запослених током првог 

периода, до најављених 1.200 радника. Планирано је да фабрика у Србији производи 

системе за циркулацију флуида ниског притиска. Kомпанија Теклас је основана 1971. 
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године, када је отворена прва фабрика за делове од екструдиране гуме и делове од 

бризгане пластике. Данас компанија дизајнира, развија и производи системе за 

циркулацију течности и системе брисача за велике произвођаче у аутомобилској 

индустрији. Са седам фабрика у четири земље и преко 3.600 запослених, Теклас 

представља глобалног добављача у ауто-индустрији (http://ras.gov.rs/otvorena-fabrika-

teklas-automotive-vladicin-han).  

 

Слика 24 – Компанија ТЕКЛАС 

Извор: фото Марија Филиповић 

Услед актуелних промена у друштвено-политичком и економском систему наше 

земље, дошло је до знатних промена у главним својствима привредне структуре 

владичино-ханске општине. Међу њима најзначајније су: преструктуирање својинских 

односа, где долази до смањења важности друштвене својине, с једне стране,  и пораста 

значаја других облика власништва – приватног, задружног и мешовитог. 

На територији општине Владичин Хан заступљен је моноцентрично-дисперзиван тип 

индустријског развитка, где је истоимени општински центар главно индустријско 

жариште – носилац, иницијатор и регулатор ширења процеса индустријализације по 

руралној околини, а друга насеља у његовом непосредном окружењу – Прекодолце, 

Џеп, Сува Морава и Лепеница, мања индустријска седишта са једним или више 

индустријских предузећа организационо-технолошки повезаних са градском 

привредом.  

http://ras.gov.rs/otvorena-fabrika-teklas-automotive-vladicin-han
http://ras.gov.rs/otvorena-fabrika-teklas-automotive-vladicin-han
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ЗАКЉУЧАК 

Варошица Владичин Хан спада у млада насеља варошке насеобинске структуре у 

нашој земљи, чија је рурално – урбанистичка прошлост новијег датума. Име насеља 

везано је за усамљену кућу, звану Владичин Хан, иза тога следи настанак и формирање 

сеоског насеља око усамљене куће. Ово формирање је извршено с једне стране од 

неких махала села Калиманца, што значи од старинског или староседелачког 

становништва и од досељеника ближе и  даље околине. Ова усамљена кућа Владичин 

Хан је била саграђена на атару села Калиманца поред Царског друма и реке Јужне 

Мораве, где се Владичин Хан лоцирао на овом тлу, са језгром где је био стари друмски 

хан. Насеље је добило назив по функцији (хан) и црквеној титули (владика, један од 

власника хана). Почетком 20.века се развија у варошицу. Могу рећи да има изузетно 

важан положај у односу на ближе и даље околинско подручје. На западној страни 

Владичиног Хана издижу се стрми обронци планине Кукавице, највећи врх Влајна 

1441m., који условљавају терасасти тип развоја Владичиног Хана. На северу је 

Грделичка клисура којом је Хан повезан са Лесковцем и даље на север. На истоку се 

налази Масуричко поље које условљава добру повезаност Хана са Сурдулицом. На југу 

се налази отворена Врањска котлина. 

Много је градских насеља у Србији која, као Владичин Хан, имају толико 

специфичности у развоју, структуирању и обликовању своје насеобинско-географске 

физиономије. Те специфичности одраз су сплета разнородности природних и 

антропогених геофактора и њихове историјске променљивости. Владичин Хан се може 

сврстати у стара насеља са новим именом. Град је прошао дуг еволутивни пут, од 

некадашњег римског кастела (Леменча и Калиманце), преко  засеока Калиманца и 

самосталног сеоског насеља до насеобине (село – варошица - град) назване Владичин 

Хан. 

Општина Владичин Хан има изванредне услове за развој туризма. Туристичка 

функција Владичиног Хана добија на значају, постаје израженија. Томе доприносе, у 

првом реду, туристичко-географски положај, јер урбану територију пресеца источно-

европски туристички правац, један од најзначајнијих туристичких праваца који из 

Западне и Централне Европе води ка обалама атрактивног Средоземног мора, и 

близина међудржавних граница ка Бугарској и Македонији. 
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