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УВОД 

Скоро је невероватно да је неко градско насеље на овим нашим просторима основано 

тек 1879.године, а да је, према сачуваним подацима, постојало чак неколико векова 

раније. То насеље – варошица, део је мог  ширег завичаја. 

Реч је о насељу Медвеђа. Када се мало боље проучи, испостави се да  се Медвеђа 

спомиње још у средњем веку, за време деспота Ђурђа Бранковића, да су у периоду 

турске окупације Србије  ретки записи о Медвеђи, а да се после Друге сеобе Срба 

скоро угасила. Поново се настањује после ослобођења ових делова Србије од Турака 

1879, а тај простор је убрзо био запљуснут таласима нових миграција становништва из 

околних крајева са простора Црне Горе и Херцеговине. 

Много је чинилаца који су утицали и још увек утичу на привредни развој општине 

Медвеђа. Пре свега, то је њен геостратешки положај, недостатак путне и енергетске 

инфраструктуре. Климатски услови и планински предео у коме се налази одредили су 

правац њеног економског развоја ка ситном сточарству и занатаству, 

ситносопственичкој пољопривреди која ће производити  толико хране колико да се 

прехране људи и стока. С друге стране, у општинама где пољопривреда обезбеђује 

средства која се могу користити за проширење других делатности, стварају се 

тржишни вишкови, који  постају основа за богаћење локалне заједнице.  Да ли то значи 

да географски чиниоци одређују судбину развоја једне локалне заједнице? Ако јесте, 

који посебно и у којој мери? У овом раду покушаћу да одговорим на ова и друга 

питања везана за географске чиниоце који одређују привредни развој општине 

Медвеђа, општине и насеља које се у време деспота Ђурђа Бранковића звало „Међења“ 

(са значењем МЕЂА), а које је и данас својеврсна „међа“ на државном путу Лесковац - 

Приштина. 

Општина Медвеђа спада у девастирана подручја (степен развијености испод 50% 

републичког просека), те је једна од најнеразвијенијих и најсиромашнијих општина у 

Републици Србији (www.regionalnirazvoj.gov.rs). С друге стране, ову брдско-планинску 

област одликују еколошки чисти и здрави простори, прошарани богатим 

термоминералним изворима, гејзерима и лежиштима разних руда, што представља 

значајан потенцијал за развој привреде. Нажалост, више је разлога због којих је 

Медвеђа изразито емиграционо подручје и великом брзином губи на броју становника 
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што доводи до стагнације и назадовања (забаченост, сиромаштво, етнички састав). 

Неопходна су значајна улагања да би се превазишли  и постојећи комунални, 

грађевински, урбанистички и инфраструктурни недостаци.   

Наш задатак је да видимо како географски фактори (чиниоци) могу унапредити  

привредни развој проучаваног простора, стога, основни циљ рада је представити 

досадашњи степен развоја привреде Медвеђе. Такође, циљ рада је и указати на значај 

еколошки чисте и здраве средине, нарочито данас када је загађеност изузетно велика и 

када је екологија императив времена, са посебним акцентом на перспективе развоја 

туризма. И постојање многих минералних ресурса је, такође, један од великих 

потенцијала овог подручја који није адекватно искоришћен. 

Просторни оквир рада је територија општине Медвеђа. Физичко-географске 

карактеристике биће приказане кроз територијални оквир Горње Јабланице јер се већи 

део општине простире у оквиру ње.  

Предмет истраживања рада представља теоријско разматрање и анализа географских 

фактора привредног развоја дате општине. Од извора коришћена је домаћа литература, 

интернет сајтови и статистички подаци.  
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1. ГЕОГРАФСКИ ПОЛОЖАЈ ОПШТИНЕ МЕДВЕЂА 

Општина Медвеђа обухвата већи део Горње Јабланице и има површину 524, 24 km². На 

западу и југу граничи се са косовским општинама (Подујево, Косовска Каменица и 

Приштина), на северу се граничи са општином Бојник, а на истоку са општином 

Лебане.   Простире се на 42°50’21’’ северне географске ширине и на 21°34’60’’ источне 

географске дужине. Највећим делом се налази на надморској висини од 355 m, мада 

има махалу и на 670 m. Према попису из 2011. године на подручју општине живело је 

7.438 становника (www.wikipedia.com). 

 

Слика 1.  Географски положај општине Медвеђа 

(Извор: www.wikipedia.org) 

Област Горња Јабланица простире се у Јужној Србији, између две котлине, 

Лесковачко-нишке и Косовске, и са три стране је окружена високим развођем. Река 

Јабланица, која протиче овом територијом и по којој носи назив читав крај, у горњем 

току формира ерозионо проширење са својом притоком Лепаштицом што је и 

омогућило настанак Медвеђе. Ерозионо проширење је дугачко око 3.5 km, а широко 

око 1.5 km. Оно је условило морфолошку структуру насеља и правце ширења. Медвеђа 

заузима правац од југа ка северу као и сама река Јабланица, а уз долину Лепаштице 

http://www.wikipedia.com/
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пружа се у правцу исток-запад око 1.5 km. Примакнутија је побрђу него реци и благо је 

нагнута ка истоку (Јовић, 2005). Особеност географског положаја Горње Јабланице је и 

то што се она налази на етнографској међи – има предела насељених само српским 

живљем, али има и предела с мешовитим становништвом (на југу и западу) у којим 

преовлађују Шиптари (Васовић, 1998). 

Кроз Медвеђу пролази магистрални пут који спаја Лесковац и Приштину. Удаљеност 

од Лесковца је 43 km,  а од Лебана 22 km. Не постоји одговарајућа путна мрежа која би 

повезивала већину насеља на територији општине са седиштем општине. Асфалтним 

путем су повезана насеља: Сијаринска Бања, Газдаре, Леце, Гајтан, Туларе, Реткоцер, 

Спонце, Тупале, Боровац, Бучумет и Стубла. У близини Медвеђе се налазе Леце, 

рудник злата, олова и цинка, и Сијаринска Бања (Васовић, 1998). 
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2. УТИЦАЈ ФИЗИЧКО-ГЕОГРАФСКИХ ЧИНИЛАЦА НА 

ПРИВРЕДУ 

Деловање физичко-географских фактора готово је увек међусобно повезано и 

условљено, због чега истраживање природне средине треба извршити аналитички. 

Неопходно је анализирати и проучити најважније физичко-географске факторе као што 

су: геолошке карактеристике, карактеристике рељефа, хидролошке карактеристике, 

климатске карактеристике, педолошке карактеристике и карактеристике биљног и 

животињског света . За потребе анализа одлика природне средине, територија општине 

Медвеђа условно је поистовећена са простором Горње Јабланице.  

2.1. ГЕОЛОШКА ГРАЂА 

Геолошка карта Јабланице показује да постоји велика кружна територија која је 

састављена од андезита. Са свих страна опасана је дацитско-андезитским туфовима. 

Ова велика површина састављена од ових вулканских стена простире се у Горњој 

Јабланици на северу од Соколовице до Газдара на југу, на југозападу до Пропаштице, 

на истоку до извора Пусте реке, а на западу и северозападу до Куршумлијске Бање. 

Још већа површина изграђена је од гнајса. Она се простире од андезитско-дацитске 

зоне на северу па све до близу Коретина и Веље главе преко сливова Туларске и 

Бањске реке, Гољака и Криве реке. И читав слив Шуманске реке, као и сав простор 

Горње Јабланице, преко Медвеђе, изграђен је од ове кристаласте стене (Васовић, 1998).  

Већи део територије Горње Јабланице (77,4 % територије) изграђен је од кристаластих 

шкриљаца (Р. Илић). Они су премрежени сплетом узаних прслина и пукотина. У њима 

се скупља мања количина воде која је стална. То карактерише гравитационе изворе у 

овим теренима (Васовић, 1998). 

Изучавањем постојеће литературе на основу обављених обимних геолошких радова  у 

простору Леца (у периоду 1959–1975) и на основу сопствених запажања, Д. Пешут је 

написао студију о Лецком андезитском масиву, како га је назвао. Његова дужина је    

40 km, а ширина 15 km, а простире се у правцу север-југ (Васовић, 1998).  

Дуж велике дислокационе линије (од Лецког преко Тупалског до Бујановачког масива 

и Јужне Мораве) лоцирана су многобројна рудна лежишта. За време алпске орогенезе 
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дошло је до „екструзије великих количина андезитске магме које прате такође знатне 

количине пирокластичних стена“ (Д. Пешут). Стварање рудних лежишта и појава 

олова, цинка и злата било је предодређено тектонско-магматским процесима у току 

терцијера (Васовић, 1998). 

 

Слика 2. Прегледна карта распростирања Лецког масива 

(Извор: Васовић, Горња Јабланица) 

Једноставност геолошког састава Горње Јабланице огледа се у томе што га чине 

кристаласти шкриљци, андезити и дацитско-андезитски туфови. Пошто су ерозивно- 

денудациони процеси створили на овим стенама заобљене или заравњене облике 

рељефа, оне не пропуштају воду већ се у њиховој дубини стварају обилније изданске 

воде. Ове стене су стога чврсте па су погодне за грађевинарство, а нису подложне 

јаким и разорним земљотресима. У целој Горњој Јабланици нема великих потолина ни 

ровова, па ни јаких земљотреса (Васовић, 1998).. 

Дакле, у Горњој Јабланици су образоване масе андезита и андезитских туфова још у 

току терцијера, када је било снажне вулканске активности. У овим стенама су 

образоване оловно-цинкане руде у простору Леце, а на раседу дужине 800 метара, с 

друге стране, избијају бројни термални извори Сијаринске Бање (Васовић, 1998). 
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За привредни развој општине Медвеђа од највећег је значаја присуство многих 

минералних ресурса који могу да се експлоатишу, као што су руда, мермер и 

полудраги камен оникс. На постојање рудног блага треба усмерити много више пажње 

у будућем планирању одрживог развоја ове општине. 

2.2. РЕЉЕФ 

Јован Цвијић је почетком 20. века установио да је Панонско језеро у понту допирало на 

југу до највиших планина, а једним заливом и до Грделичке клисуре где се везивало са 

Егејским језером. Њему се учинило да се залив из Косовске котлине везивао са 

Панонским језером у Лесковачкој котлини преко данашње долине Јабланице (Васовић, 

1998). 

Сима Милојевић, истраживач рељефа Лесковачке котлине, није прихватио Цвијићеву 

претпоставку. Није могла бити утврђена долина језероузине у којој је усечена долина 

Јабланице. Али, прихваћен је Цвијићев закључак о продирању Панонског језера из 

Лесковачке котлине у правцу данашње долине Јабланице, на запад и југозапад. До 

данашње Медвеђе је допирао највиши ниво језера који је био у плиоцену. Од тада је 

река изградила „најкарактеристичније црте флувијалне пластике“. Пред крај плиоцена   

повукло  се језеро са двеју тераса које је река образовала (Васовић, 1998). 

Три су различита морфографска дела од којих се састоји долина Јабланице, од: горњег, 

доњег и средњег. Она представља клисуру стрмих страна од изворишта до Карауле. 

Дно је углавном равно, а клисура је усечена у кристаластим шкриљцима. Средњи део 

долине се разликује. Простире се од Медвеђе до котлине иза Лебана. Овај део долине 

је питомији, са благим падовима долинских страна, а честа су и ерозивна проширења. 

Река је створила низ меандара који су накалемљени. У доњем делу, од изласка 

Јабланице код Лебана до њеног ушћа у Јужну Мораву, река тече кроз широку, питому 

долину (Васовић, 1998). 

С. М. Милојевић је уочио шест етапа у развитку долине. То је шест различитих речних 

тераса. Друга тераса по висини је очувана око Медвеђе па све до Шилова. Усечена је у 

језерском поду 500 – 540 m. Такође, пронашао је и шест језерских површи на ободу 

Лесковачке котлине, које је назвао подовима. Запазио их је и у самој Горњој Јабланици 

(Васовић, 1998).  
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Низ других површи у Горњој Јабланици запажено је и другим теренским 

истраживањима и анализом топографских карата. Оне имају и еколошки значај, а на 

њима су лоцирана и поједина насеља (Васовић, 1998). 

Клисуре су бројне у јабланичком крају. Долина Бањске реке представља дубоку 

клисуру. Њена долина је уска са стрмим странама и местимичним ерозионим 

проширењима што је чини и композитном. Гајтанска река је такође издубила једну од 

најдубљих и најдужих клисура дуж југозападних падина Радана. У једном делу је 

дубока око 300 m (између Соколовог камена и Расоваче). Бутуровића поток, 

Реткоцерски поток, Рогановића речица и Брајшорска река такође су изградили изразите 

клисуре. Све ове долине имају правац југозапад – североисток и међусобно су 

паралелне. Бујне букове шуме повећавају неприступачност терена (Васовић, 1998).  

Табела 1. Висинска зоналност рељефа (М.Васовић, 1998) 

 Висинске зоне Надморска 

висина у m 

Површина у 

km2 

% територије 

општине 

1. Долинска до 400 21,12 4,03 

2. Побрђе 401-600 92,02 15,57 

3. Ниска планинска 601-800 227,96 43,48 

4. Средња планинска 801-1.000 167,88 32,02 

5. Виша планинска Изнад 1.000 15,19 2,90 

 

Анализа хипсометријске структуре рељефа указује на чињеницу да је територија 

општине Медвеђа доминантно брдско-планински простор. Као такав предодређен је за 

развој сточарства, мада погодује и гајењу свих биљних култура умереног појаса. 

 

 

 

 



9 
 

Табела 2. Нагиби падина или терена у општини Медвеђа (М.Васовић, 1998) 

Нагиби у % Површина у km2 % територије општине 

До 10% 5043,30  9,21 

10-20% 137,50 26,22 

20-30% 212,50 40,52 

Преко 30% 126,10 24,05 

Укупно  524,24 100,00 

 

Анализа нагиба терена указује да он пружа ограничене услове за развој земљорадње, 

али погодује воћарској производњи. Због овакве структуре нагиба терена рељеф 

представља лимитирајући фактор и за изградњу насеља. 

Алувијалне равни поред река и делови побрђа испод планине Радан имају најмање 

нагибе. Ратарство се може развијати на нагибима до 10%, а воћарство и сточарство на 

нагибима 10-20% (Васовић, 1998).  

У општини Медвеђа је према југу и делом према југоистоку нагнуто читавих 265,10 

km2 или 50,6% територије. Најповољнији услови за пољопривреду и изградњу 

саобраћајница су управо на овим присојним теренима и по алувијалним теренима око 

река. Ту је и лоцирано читавих 80% насеља општине (Васовић, 1998).. 

Планине Мајдан и Радан граде полукружну високу баријеру у најсевернијем делу 

општине. Ове панине штите велики део Горње Јабланице од хладних северних делова 

(Васовић, 1998). 

Радан планина (1409 m) се протеже на северозападу од Лебана, а доминира сливовима 

река Косанице, Јабланице и Пусте реке. Припада Средишњој зони старих громадних 

планина. Ова хорст планина састављена је од кристаластих шкриљаца које у 

северозападном делу прекривају наслаге терцијарних еруптива, андезити и туфови.  
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Слика 3. Радан планина  

(Извор: www.infocentarjug.rs/radan-planina-proglasena-parkom-prirode/) 

 

Мајдан планина (1052 m) се протеже у правцу југ-север. Налази на развођу сливова 

Јабланице и Косанице. Источно од ње је рудник Леце. Jугозападне, јужне и југоисточне 

пределе Јабланице заузима планина Гољак (1181 m) (Јовић, 2005). 

Планине на територији општине Медвеђа богате су долинама потока и другим 

морфолошким облицима. Велика дисецираност рељефа употпуњује визуелни доживљај 

предела  те са туристичког аспекта постоје услови за развој здравствено-рекреативног 

(организовање пешачких тура), излетничког, сеоског, еко и других видова одрживог 

туризма. 

2.3. КЛИМАТСКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ 

Клима је елеменат животне средине и један од комплекснијих фактора географске 

средине. Од појединих њених елемената зависи развој биљног и животињског света, а 

утиче и на услове коришћења природних добара као и на квалитет животне средине. 

Од великог је значаја за пољопривреду, водопривреду и за развој туризма (Јовичић, 

2009). Као законита наизменичност метеоролошких процеса, клима је одређена 

комплексом физичко-географских услова и испољава се у многогодишњем режиму 

времена, осматраном у датом месту (Ивановић и Јањић, 2005). 

https://www.infocentarjug.rs/radan-planina-proglasena-parkom-prirode/
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Микрорегија Јабланица налази се у северном умереном појасу, у континенталном 

подручју Јужне Србије, са слабо наглашеном компонентом медитеранског поднебља 

(Марковић и Павловић 1995). У Јабланици је заступљена умерено-континентална 

клима. Јављају се климатске разлике због знатне морфолошке дисецираности и 

висинских разлика (Павловић, 2019). 

2.3.1. Температура ваздуха 

За највернији приказ топлотног стања неког места или територије најчешће се користи 

средња месечна и годишња температура. Температурни режими у Србији зависе од 

различитих фактора: географска ширине, географске дужине и надморске висине 

(Јовичић, 2009). 

На основу анализе података са метеоролошких станица у Лесковцу и на Кукавици за 

посматрани период од 2010. до 2019. године, уочава се да је најхладнији месец јануар 

са средњом температуром од -3,4 ºC на Кукавици и 0,2 ºC у Лесковцу. Најтоплији 

месец у Лесковцу је јул са 22, 9 ºC, а на Кукавици август са 17,0 ºC. 

Табела 3. Средње месечне температуре ваздуха (ºC) у Лесковцу и на Кукавици за 

период 2010-2019. година 

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

Лесковац 

t(ºC) 0,2 3,2 7,5 12,5 16,5 20,9 22, 9 22,8 17,8 11,4 7,4 1,8 12,1 

Кукавица 

 

t(ºC) -3,4 -1,6 1,2 6,1 9,8 14,1 16,3 17,0 12,5 7,7 4,2 -1,4 6,9 

Извор: Републички хидрометеоролошки завод 
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График 1. Средње месечне температуре ваздуха (ºC) у Лесковцу и на Кукавици  

за период 2010-2019. година 

2.3.2. Влажност ваздуха 

Од влажности ваздуха, тј. од количине водене паре у атмосфери, директно зависи 

појава падавина. Ваздух је мешавина  сувог ваздуха и водене паре. Због присуства 

водене паре, која је лакша од ваздуха, ваздух постаје влажнији и лакши 

(Милосављевић, 1985). На основу анализе података са метеоролошких станица у 

Лесковцу и на Кукавици за период од 2010. до 2019. године, уочава се да је зимски 

период богатији влагом, јер тада има и више услова за кондензацију и излучивање 

талога.   

 

Табела 4. Средње месечне вредности влажности ваздуха у Лесковцу и на Кукавици 

за период 2010-2019. година 

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

Лесковац 

Влажност 

ваздуха у 

(%) 

81,3 77,1 69,4 68,6 70,9 67,5 63,5 61,7 67,9 75,7 78,5 83,4 72,12 

Кукавица 

Влажност 

ваздуха у 

(%) 

88,8 88,7 84,6 77,7 82,1 81,1 77,6 72,56 78,8 83,3 84,3 87,7 82,27 

Извор: РХМЗ 
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На основу анализе података са метеоролошких станица у Лесковцу и на Кукавици за 

посматрани период, уочава се да су највлажнији месеци децембар и јануар, а најмање 

влажни месеци су јул и август. На Кукавици је просечна влажност ваздуха већа током 

целе године због веће надморске висине. 

 

График 2. Средње месечне вредности влажности ваздуха у Лесковцу и на Кукавици  

за период 2010-2019. година 

2.3.3. Облачност и инсолација 

Два значајна климатска елемента за живот у целини су облачност и инсолација.  

Облачност представља величину видљивог небеског свода покривеног облацима. Овај 

метеоролошки елеменат се одређује визуелно, слободним оком (Милосављевић,1985). 

Облачност се смањује од запада према истоку и нарочино од севера према југу, али 

повећава се и са надморском висином. У обрнутој сразмери са облачношћу стоји 

инсолација или осунчавање и знатно више зависи од рељефа. Због тога планинске 

области примају годишње мању количину сунчевог сјаја од низијских региона 

(Јовичић, 2009). 
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 Табела 5. Средње месечне вредности облачности у Лесковцу и на Кукавици  

за период 2010-2019. година  

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

 Лесковац 

 6,89 6,88 5,88 5,72 5,89 4,79 3,52 2,65 4,46 4,84 5,8 6,79 5,34 

 Кукавица 

 6,95 6,89 6,24 5,77 5,91 4,99 3,81 2,92 4,34 5,01 5,58 6,11 5,38 

Извор: РХМЗ 

 

На основу анализе података са метеоролошких станица у Лесковцу и на Кукавици за 

период од 2010. до 2019. године, уочава се да је највећа месечна облачност у Лесковцу 

забележена у јануару и износила је 6,89 десетина неба. Најнижа месечна облачност је 

била у августу, 2,65 десетине неба. На Кукавици је највећа месечна облачност 

забележена  такође у јануару и износила је 6,95 десетина неба, док је најнижа била у 

августу, 2,92 десетине неба.  

 

График 3. Средње месечне вредности облачности ваздуха у Лесковцу и на Кукавици  

за период 2010-2019. година 

 

Средња годишња облачност за посматрани период је 5,34 десетине неба за Лесковац и 

5,38 десетина неба на Кукавици. Овакве вредности указују на релативно велико 

просечно колебање облачности током године. 
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2.3.4. Падавине 

Под падавинама подразумевамо све облике кондензоване водене паре у ваздуху које се 

на Земљиној површини појављују у течном или чврстом стању. Има их током целе 

године.  

На основу анализе података са метеоролошких станица у Лесковцу и на Кукавици за 

посматрани период, уочава се да се највећа количина падавина у Лесковцу излучује у 

априлу и мају, а најмања у августу и септембру. Највећа количина падавина на 

Кукавици се излучује такође у у априлу и мају, а најмања у августу и фебруару.  

Табела 6. Средње месечне количине падавина у Лесковцу и на Кукавици  

за период 2010-2019. година 

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

Лесковац 

Пада- 

вине 

57,43 47,53 61,31 67,36 82,78 60,9 60,78 24,05 40,88 62,32 55,57 63,71 684,62 

Кукавица 

Пада-

вине 

82,38 66,8 93,97 114,04 137,11 110,6 87,21 43,79 76,3 88,56 75,75 90,72 1.067,23 

Извор: РХМЗ 

Годишња количина падавина је знатно већа на Кукавици због веће надморске висине. У 

Лесковцу она износи 684,62 mm, а на Кукавици је чак 1.067,23 mm. 

 

График 4. Средње месечне количине падавина у Лесковцу и на Кукавици  

за период 2010-2019. година 
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Падавине су климатски елеменат који има велики утицај на пољопривредну 

производњу, а самим тим и на привредни развој. Недовољна количина падавина у 

вегетационом периоду може се негативно одразити на усеве, услед чега се јавља 

потреба за наводњавањем. Са друге стране, превелика количина падавина може 

узроковати поплаве које често угрожавају пољопривредне површине 

(www.ekobiolog.info).  

2.4. ХИДРОЛОШКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ 

На територији општине Медвеђа најзначајнији ток је река Јабланица, која је лева 

притока Јужне Мораве. То је река необичног и ћудљивог водног режима. Она је 

незадржива бујица и река која током лета пресуши. С обзиром на чињеницу да током 

лета потпуно пресушује, представља највећу сушицу у Србији и једну од највећих у 

Европи. Већи речни токови су, поред Јабланице, Шуманска и Бањска река, Гајтанска 

река, Лепаштица и Туларска река. Према Р.Илићу, у Горњој Јабланици се налазе 172 

значајнија извора. 

2.4.1. Подземне воде 

С обзиром на то да на овом простору превлађују метаморфне стене и еруптиви, у њима 

је прилично изражена и пукотинска порозност. Зато се тамо образује развијена 

пукотинска издан. Вода је разбијена по сплетовима прслина и пукотина, које су разних 

праваца, димензија и дубина. Интензивније кретање подземне воде је у површинским 

деловима пукотина који су шири и повезанији (Васовић, 1998).. 

Ниво пукотинске издани се креће под дејством гравитације (Р.Илић). Тај ниво се у 

Горњој Јабланици налази на различитим дубинама, у зависности од развијености 

система пукотина и дренирања терена. Р. Илић је мерењем нивоа – дубине воде у 

бунарима установио да у атару Тупала она износи 15-19 m, око Медвеђе 10-15 m, Равне 

Бање око 15 m, Буваца 6-8, Шуманима 15-18 m (Васовић, 1998). 

У подгорини Радана је стање друкчије. Тамо су наталожене знатне количине 

дробинског материјала насталог распадањем андензита. Пошто је то делувијум који 
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апсорбује већу количину атмосферских талога, у њему се током зиме образује издан 

која храни снажне изворе, а издашност је преко 6 l/s (Васовић, 1998). 

Око Медвеђе се образује обична или фреатска издан. Она лежи на дубини од 1,20 m и 

осцилира у зависности од осцилирања водостаја ове реке.  Значајна је за 

водоснабдевање и заливање башта. Бушењима и пробним црпљењем је установљно да 

вода није подложна загађивању (Васовић, 1998). 

Пукотински гравитациони извори се у Горњој Јабланици најчешће јављају на 

различитим надморским висинама у кристаластим шкриљцима и еруптивним стенама. 

Ови извори су врло променљиве издашности. Запажено је да је то најизраженије код 

извора који избијају из еруптивних стена (Васовић, 1998). 

 

Слика 4. Мркоњски вис   

(Извор: dnevnikjuga.rs/mrkonjski-vis-nova-turisticka-destinacija-opstine-medveda-2/ ) 

 

На Радану и испод Мркоњског виса су запажени и тзв. секундарни извори на местима 

где из дробинског материјала избија вода. Неки спадају у јаче изворе (један се налази у 

подножју Мркоњског виса на 750 m надморске висине, а један се користи за потребе 

школе) (Васовић, 1998). 

Контактни извори избијају на контакту туфова у повлати, који су премрежени 

прслинама и пукотинама и кристаластим шкриљцима у подини. Највише их има 

http://dnevnikjuga.rs/mrkonjski-vis-nova-turisticka-destinacija-opstine-medveda-2/
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западно од Леца. И њихова је издашност веома променљива у зависности од 

атмосферких талога (Васовић, 1998).  

Постоје и тзв. „ледени извори“. Током читаве године ови извори су са веома ниском 

температуром воде (испод Брајшора се налази такав извор с температуром око 40 С 

(Васовић, 1998).  

Током истраживања обављених 1976. и 1977. године, Р.Илић је утврдио да се у Горњој 

Јабланици налазе 172 значајнија извора. На десној страни слива Јабланице избија 119 

извора (Васовић, 1998). 

Термоминерални извори. Извори термалних и минералних вода који су везани  за 

дубоке раседне линије у Сијаринској и Туларској Бањи  називају се и „узлазно-гасни 

извори“. Сијаринска Бања лежи у дну Бањске котлинице под висом Кале (752 m), који 

је огранак планине Гољак на крајњем северу. Налази се 52 km југозападно од Лесковца, 

а од Лебана је удаљена  30 km (Васовић, 1998). 

 

Слика 5. Сијаринска Бања, гејзир 

(Извор: novinardkocic.files.wordpress.com/2015/03/sijarinska-banja-gejzir-novo-mala.jpg) 
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Воде данашњих термоминералних извора Сијаринске Бање представљају највећим 

делом „последње минијатурне знаке некадашње јаке вулканске активности“ 

(Н.Милојевић). Кристаласти шкриљци – микашисти, гнајсеви, филити и амфиболитски 

шкриљци Српско-македонске масе чине основу терена. Шкриљци су испробијани 

бројним еруптивним масама дацито-андезита, терцијарне старости. Има и андезитских 

пирокластита. Они су у зони истицања термалних вода скоро потпуно алтерисани 

(Васовић, 1998). 

У Сијаринској Бањи данас постоји 18 минералних лековитих извора, а 26 минералних 

извора чине разбијено извориште. На левој обали Бањске реке на североисточном 

контакту еруптивне жице и кристаластих шкриљаца појављује се највећи број 

термалних извора. Топла вода избија и у самом речном кориту (Јовић, 2005).  

Ослобађањем пара и гасова у великим дубинама образује се јувенилна вода која избија 

на површину под притиском. Уз пут се меша са обичном подземном водом, која се 

великим пукотинама у раседној зони спушта до знатних дубина, образујући на тај 

начин воде термалних извора Сијаринске Бање (Јовић, 2005). 

Табела 7. Извори у Сијаринској Бањи (Јовић, 2005)  

Извори Доње Бање Извори Горње Бање 

Главни извор Јабланица 

Извор за инхалирање Здравље 

Мали гејзер Сузица 

Гејзер Снежник 

Римски извор 3 извора у Блатишту 

Боровац Извор нове бушотине код Блатишта 

Спас Кисељак 

Рај Нови гејзер 

извор нове бушотине у подруму хотела (Хисар)  

 

Неки стари извори су пресушили (Римски базен, Ранији извор, Близанци и Напредак). 

Њихово пресушивање је у вези са бушотинама, које су преузеле њихову воду или су 

пак затрпани речним наносом (Јовић, 2005). 
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Вода јачих термоминералних извора избија непрестано клобучући уз велико 

ослобађање паре и гасова (вода Главног извора и Извора за инхалирање). Температура 

воде Главног извора износи 69о С, а Извора за инхалирање 68о С. Издашност првог је 

0.9 l/s а другог извора око 1 l/s. На више десетина метара шири се мирис 

сумпороводоника (Јовић, 2005). 

Укупна издашност термоминералних извора Сијаринске Бање се креће око 8 l/s. 

Температуре воде су различите. Најнижу температуру има Кисељак (20о С) а највишу 

Нови гејзер (76о С). Са тако високим температурама својих извора Сијаринска Бања је 

на трећем месту у Србији (после Врањске Бање са температуром од 92о С и Јошаничке 

Бање температуре 78о С). (Јовић, 2005). 

Један од најатрактивнијих туристичких мотива ове бање су гејзери. Заправо, ови 

сијарински водоскоци термоминералне воде настали су вештачким путем – бушењем 

(М.Васовић, 1998). Први термоминерални водоскок „Гејзер“ настао је бушењем 1954. 

године. Уз јако шиштање са водом избијају гасови и пара. Млаз вреле воде се избацује 

непрестано на висини 6-8 m, а температура је преко 70 0С. Издашност је 4 l/s. Из 

бушотине начињене 1953. избија „Мали гејзер“. Ерупција воде и гасова иде до висине 

60 cm, а избацује се велика количина воде. Карактеристичан мирис сумпорводоника се 

шири, а ерупција се понавља сваких 8 минута (Васовић,1998). 

 

Слика 6. Извор у Туларској бањи 

(Извор: www.tomedvedja.org.rs/index.php/nasi-potencijali/tularska-banja) 

http://www.tomedvedja.org.rs/index.php/nasi-potencijali/tularska-banja
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Минерални извори у Тулару везани су за расед на десној обали Туларске реке. Овде је 

формирана већа палеовулканска калдера, тако да се минерални извори појављују у 

источном ободу те вулканско-тектонске структуре. Вода избија под притиском гасова 

који долазе из унутрашњости (Јовић, 2005).  

Постоје “Кисели извор“ и “Слана вода“, чији су извори међусобно удаљени стотину 

метара. Изворишта су разбијена. Кисела вода са пет извора је каптирана у чесму. 

Каптажа је лоше изведена, па у резервоар доспева и обична вода, која деминералише 

лековиту и снижава јој температуру. Из бушотине вода отиче у реку коритом од жуте 

сиге које је сама вода наталожила.. Кисела вода има температуру 15.3о С, Слана вода 

14.8о С, а највишу има вода из бушотине – 22о С. Издашност свих туларских 

минералних извора износи око 0.2 l/s. (Јовић, 2005). 

Од великог је значаја присуство бројних термалних извора који представљају пример 

недовољно искоришћених природних лечилишта, као на пример село Туларе. Такође, 

за развој туризма је њихово постојање права атракција, али треба их у ту сврху даље 

афирмисати. Ови природни ресурси имају знатну привредну вредност, али се користе 

делимично или су запостављени. 

2.4.2. Површинске воде 

Река Јабланица са својим притокама представља највећи површински водоток на 

територији јабланичког краја. Ова речна мрежа у сливу има површину 894 km2. Као 

лева притока Јужне Мораве, Јабланица настаје од Бањске и Туларске реке код села 

Маћедонца на 375 m надморске висине. Дугачка је 75.3 km, а са Бањском реком, као 

њеним изворишним краком, њена дужина износи 94,8 km. Неуједначеност режима је 

њена основна хидролошка особина па је „највећа сушица у Србији“ по Т.Ракићевићу 

(Јовић, 2005). 

У сливу Јабланице падавине су неједнако распоређене. Веће количине кише добијају 

кишомерне станице десно од Јабланице. Та разлика се одражава и на разлике у 

површинским и подземним водама.  

У многоме се разликују планински и равничарски део Јабланице. Планински део слива 

има лепезаст, готово кружни облик и ограничен је високим развођем. Равничарски део 
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слива је издуженог облика чије развође према сливовима Пусте реке и  Ветернице 

„чине ниске косе и повијарци“ (Васовић. 1998). 

Иако има простран слив, Јабланица је прилично сиромашна водом. Одликује се и 

великим колебањима протицаја у току године, па има један краћи период изразито 

високих и један дуг период веома малих вода. Тако у само три месеца (у фебруару, 

марту и априлу) њоме протекне више од половине њених вода. Током летњих месеци 

најчешће пресуши, а крајем зиме и почетком пролећа јако набуја. Због тога је крајње 

непогодна за све видове економског искоришћавања (Васовић. 1998). 

Постоје две хидролошке станице у сливу Јабланице на којима се мери водостај и 

протицај воде. У наредним табелама, приказани су средњи месечни и годишњи 

водостаји и протицаји Јабланице за период осматрања 2010-2019. год.  

Табела 8. Средњи месечни и годишњи водостаји на реци Јабланици (cm)  

за период осматрања 2010-2019. год.  

Станица Ј Ф М А М Ј Јл А С О Н Д Год. 

Печењевце 44.6 60.3 72.1 62.8 50.6 38.0 28.3 23.0 21.4 25.7 30.05 40.6 41.45 

Сијаринска 

Бања 
22.5 32.6 39.9 36.9 26.4 15.9 10.4 7.0 7.5 9.25 12.5 17.25 19.84 

(Извор: Републички Хидрметеоролошки завод Србије) 

Водостаји на Јабланици имају максимум у марту и априлу, што је последица отапања 

снега и пролећних киша. Минимум је у августу и септембру. У тим месецима 

Јабланица најчешће пресуши.  Према С. Илешичу, реке оваквих одлика припадају 

континенталном плувијалном режиму. 

Табела 9. Средњи месечни и средњи годишњи протицаји Јабланице (m3/s)  

за период осматрања 2010-2019. год.  

Станица Ј Ф М А М Ј Јл А С О Н Д Год. 

Печењевце 3.36 6.85 10.63 7.74 4.54 2.06 0.89 0.52 0.39 0.78 1.65 2.96 3.53 

Сијаринска 

Бања 
0.88 1.62 1.99 2.26 1.19 0.34 0.16 0.08 0.09 0.13 0.21 0.51 0.79 

(Извор: Републички Хидрметеоролошки завод Србије) 

 

Максимални средње месечни протицаји јављају се у марту и априлу. Они настају услед 

отапања снега. Високи протицаји у априлу и мају настају услед пролећних киша. 

Минимални средње месечни протицаји јављају се у августу и септембру. Настају услед 

малих количина падавина и великог испаравања током летњих месеци. Највеће 
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количине воде коритима Јабланице и њених притока протекну у хладнијој половини 

године (децембар-мај).  

Према Т. Ракићевићу Јабланица је типична бујица и сушица. Мале воде на Јабланици 

дуго трају у току године. Јављају се редовно, у летњим и јесењим месецима, а 

последица су природних услова, као што су велико испаравање и мала количина 

падавина у летњим месецима. Али, оне су у великој мери резултат и утицаја човека, на 

првом месту прекомерног крчења шуме у сливу горњег и средњег тока, као и великог 

коришћења воде за наводњавање како из речног корита тако и из издани (Васовић, 

1998). 

 

 Слика 7. Јабланица током зиме 

(Извор: pecanjesaveti.blogspot.com/2013/07/) 
 

Веома изразите мале воде на Јабланици су последица природних услова, као што су 

велико испаравање и мала количина падавина у летњим месецима. Али, оне су у 

великој мери резултат и утицаја човека, на првом месту прекомерног крчења шуме у 

сливу горњег и средњег тока, као и великог коришћења воде за наводњавање како из 

речног корита тако и из издани (Васовић. 1998). 

Веома изразите велике воде на Јабланици последица су на првом месту великог крчења 

шума у њеном сливу. Услед стрмих нагиба топографске површине, велике 

рашчлањености и обешумљености терена, сливање атмосферске воде у планинском 

делу слива Јабланице и Шуманске реке и њено дотицање у речно корито је веома брзо, 

како после отапања снега тако и у време плаховитих киша. Ово изазива нагли пораст 

http://pecanjesaveti.blogspot.com/2013/07/
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водостаја и доводи до поплава. И сам облик слива омогућује концентрацију поплавних 

таласа код Лебана, тј. на излазу Јабланице и Шуманске реке из планинског обода у 

раван Лесковачке котлине (Васовић, 1998). 

 

Слика 8. Јабланица током лета  

(Фото: Костић Д) 

 

Неопходно је да се на првом месту побољша режим и водни биланс у сливу Јабланице. 

Да би се повећале подземне воде, мора се вештачким путем повећати упијање падавине 

у земљиште, односно смањити њихово површинско отицање. Најбољи начин да се то 

постигне био би пошумљавање оголелих и стрмих површина. Ракићевић сматра да је 

изградња вештачких језера скупа па даје предност агротехничким и шумскозаштитним 

мерама при радовима на побољшању режима Јабланице (Васовић, 1998). 

2.4.3. Водопривредни систем “Шуманка“ 

Сливови Ветернице, Топлице, Пусте реке и Јабланице оскудни су у падавинама и оне 

су неповољно распоређене у току године. Стога су одувек недостајале воде за људске 

потребе, па је народ у овом крају још пре петнаестак векова градио бране и водне 

акумулације (код Царичиног града и на Злати) (Васовић, 1998).  

Стручњаци Института за водопривреду “Јарослав Черни“ изградили су 1995. године 

идејно решење комплексног коришћења вода реке Шуманке, које су прихватили 

надлежни форуми. Водопривредни систем Шуманка пружио би могућност решења 

питања водоснабдевања, наводњавања и оплемењивања малих вода. На овој реци је 

изражен веома неравномеран протицај. Стога је неопходна изградња водне 
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акумулације као јединог објекта којим се може извршити прерасподела количина вода 

из водног у сушни део године (Васовић, 1998). 

Изградњом акумулације “Кључ“ обезбедило би се око 180 l/s просечно годишње, 

односно око 300 l/s максимално дневно за становништво општина Лебане и Медвеђа, а 

можда и неких насеља у општини Бојник. У Доњој Јабланици чувеној по врло 

развијеном ратарству а нарочито по повртарству, омогућиће се наводњавање око 2.500 

хектара плодне али током лета суве земље. У сезонама малих вода користиће се око 

500 l/s за њихово “оплемењивање“. Наиме, у сливу Јабланице постоји неколико већих 

загађивача воде, па је у току лета, када протицај постане минималан, врло тешко 

очувати квалитет воде (Васовић, 1998).  

Изградњом бране и акумулације “Кључ“ извршила би се прерасподела вода из водног у 

сушни део године и рушилачко, штетно дејство у време поводња претвориће се у 

драгоцен извор у летњим месецима. Обезбедиће се довољна количина воде за:  

1) снабдевање водом становништва и индустрије општина Лебане и Медвеђа,  

2) оплемењивање малих вода,  

3) испуштање гарантованог еколошког протицаја и наводњавање пољопривредних 

површина.  

Као и многи други пројекти, и овај пројекат није реализован. Теренским 

истраживањима у 2021. години, у разговору са мештанима, дошло се до информације 

да је деведесетих година била обезбеђена финансијска конструкција за изградњу бране; 

да су извршена дубинска сондирања терена у реону будуће бране ради утврђивања 

стања земљишта на коме би била саграђена брана. А онда су  дошли: санкције, 

инфлација, рат 1999. године. Та средства су обезвређена и буквално су ишчилила. 

Акумулација није саграђена.  

ЈП ''Дирекција за планирање и изградњу Лебане''   на основу Закључка Општинског 

већа 04 број 352-10 од 08.04.2014. године, овлашћена је да у име и за рачун општине 

Лебане спроводи активности на припреми документације за изградњу предбране 

''Кључ''. Од тог датума,  и тог новог почетка рада на пројекту прошло је шест година и 

још увек се све врти у круг - урађена су поновна истраживања, анализе стања 

водотокова, поново се ради финансијска конструкција.  
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Било би заиста добро да се овог пута пројекат спроведе до краја. Изградњом бране и 

акумулације ''Кључ'' извршила би се прерасподела вода из водног у сушни део године и 

рушилачко, штетно дејство у време поводња претвориће  се у драгоцен извор у летњим 

месецима. Обезбедиће се довољна количина воде за: снабдевање водом становништва 

и индустрије општина Лебане и  Медвеђа, оплемењивање малих вода, испуштање 

гарантованог еколошког протицаја и наводњавање пољопривредних површина. Поред 

тога, формирањем акумулације било би омогућено ублажавање поплавних таласа и 

створени би били услови за плански развој туризма, лова и риболова на овом подручју  

(Дирекција за планирање и изградњу, 2015). 

2.5. ПРОДУКТИВНО ТЛО 

Истраживања која су вршили стручњаци Института за проучавање земљишта општине 

Медвеђа односе се на 85,28 % њене укупне површине. Уочено је 46 земљишних типова 

који су сврстани у 9 основних педосеквенци (Васовић, 1998). 

Табела 10. Типови тла на територији општине Медвеђа (Васовић, 1998) 

 Педосеквенце Површина у km2 % 

1. литосол 13,02 2,48 

2. колувијум 2,90 0,55 

3. хумско-силикатно тле (ранкер) 104,55 20,52 

4. смоница 18,13 3,46 

5. еутрично смеђе 133,80 25,52 

6. дистрично смеђе 74,65 14,24 

7. илимеризовано 0,65 0,12 

8. алувијално 39,91 7,62 

9. комбинација типова 56,50 10,77 

 Укупно истражени део 447,11 85,28 

 

Бонитет земљишта је прави показатељ његовог значаја за вегетацију, а посебно за 

пољопривредну производњу. У овој брдско-планинској целини није се могло развити 

земљиште прве класе, али су образована земљишта која су по бонитету разврстана од 

друге до седме класе (Васовић, 1998). 
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Табела 11. Бонитетне класе земљишта на територији општине Медвеђа (Васовић, 1998) 

Бонитетне класе и поткласе Површина у км2 % 

II2 15,07 2,90 

III1 11,74 2,24 

III2 24,84 4,74 

IV1 141,37 26,96 

IV2 117,64 22,44 

V1 70,73 13,49 

V2 23,83 4,54 

VI1 37,24 7,10 

VI2 0,08  

VII 4,57 0,87 

Укупно истражени део 447,11 85,28 

 

Земљишта друге класе су средње дубока и дубока, састављена од иловаче и глинуше, 

пропусна или теже пропусна, добро и умерено добро дренирана, неутрална и слабо 

киселе реакције, са подземном водом испод 100 cm. Налазе се на равном и нагнутом 

рељефу до 8%; изложена су врло слабој ерозији, повременим и краткотрајним 

поплавама. Могу се користити, уз мања ограничења, за гајење ратарских и повртарских 

култура, уз одређене мере конзервације и одводњавања. Мало их има у општини 

Медвеђа (Васовић, 1998). 

Земљишта треће бонитетне класе су средње дубока и дубока, по текстури иловаче и 

глинуше, пропустљива или теже пропустљива, добро или непотпуно дренирана, слабе 

алкалне и средње киселе реакције, с подземном водом испод 80 cm; у равници и на 

нагибу до 16% дубоко су заслањена, изложена површинској ерозији, а у равници и 

поплавама. Умерено су добра за пољопривредну производњу уз плодоред и додавање 

ђубрива. Могу се гајити на њима само неке биљне културе, које се морају у кратком 

времену обрадити и посејати (Васовић, 1998). 

Земљишта четврте класе су дубока, средње дубока и плитка, по текстури иловаче и 

глинуше. Могу имати 30 % скелета. Дренирана су слабо или ексцесивно, различите 

пропустљивости с осредње дубоком подземном водом. На нагибу до 30% изложена су 

површинској ерозији, а у равници и поплавама. И овде се могу гајити само одређене 

биљне културе и то уз специјалне мере конзервације.Треба их и наводњавати (Васовић, 

1998). 
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Земљишта пете класе су средње дубока и плитка. Садрже до 50% скелетоидних 

честица и мгу имати екстремно киселу реакцију. Плављена су редовно и дуго, па стога 

и превлажна у равници. Изложена су свим степенима ерозије на нагибима до 45%. 

Нису погодна за обраду. На њима се могу гајити само неке ратарске културе, али се 

могу искоришћавати за травњаке и шуме (Васовић, 1998). 

Земљишта шесте класе су углавном плитка. Садрже до 70% скелета. Редовно и 

дуготрајно су плављена. Угрожена су ерозијом на нагибу. На површини су заслањена и 

алкализована , средње оштећена отпадним водама и гасовима. Неподесна су за обраду 

земљишта. Могу се искоришћавати за травњаке и шуме (Васовић, 1998).  

Земљишта седме класе су махом плитка. Садрже више од 70% скелета. На нагибима од 

60% угрожена су јаком „јаружном ерозијом“. На површини су заслањена и јако 

алкализована. Због јаких нагиба пажљивим газдовањем се могу искоришћавати за 

травњаке и шуме (Васовић, 1998).  

Основу за раст и развој вегетације, како природне (шуме, ливаде, пашњаци) 

тако и културне (пољопривредни усеви) представља земљишни покривач. Биљна 

производња у многоме зависи, поред климе, од квалитета земљишта. На територији 

општине Медвеђа најплоднија земљишта су земљишта друге и треће класе, али су она 

заступљена на малим површинама. Најмање је погодног земљишта за гајење ратарских 

и повртарских култура, а највише је земљишта погодног за травњаке и шуме, а то су 

земљишта неподесна за друге намене осим за сточарство и рекреативни туризам. 

2.6. БИОГЕОГРАФСКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ 

Једна од карактеристика и вредности Јабланичког округа јесте очувана природа. 

Богатство екосистема узроковано је специфичним климатским условима који настају 

кроз комплексно међудејство специфичних геолошких и хидролошких појава, 

еколошких и других фактора. Од посебног значаја за биолошку разоврсност овог 

региона су клисуре, кањони, специфичне речне долине и планине (Регионална 

стратегија руралног развоја Јабланичког и Пчињског округа 2013-2017). 

Захваљујући истраживањима В. Јовановића, В. Мишића и А. Динића познато је како 

изгледа шумска вегетација и, уопште, биљни свет у Горњој Јабланиици. Због природне 

отворености према долини Јабланице, у овом делу Србије је омогућено струјање 
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ваздуха са југа. Лета су стога топла и сува. Дубоке и уске долине усечене су у 

кристаластим шкриљцима и у магматским стенама, а надморске висине се крећу до 

1409 m. Превлађује силикатна подлога, а речна мрежа је прилично густа. То је 

погодовало стварању богате шумске вегетације (Васовић, 1998). 

Одлика ове регије је вертикална биљна зоналност. На различитим висинским 

појасевима налази се различита вегетација. Шуме су претежно изданачке. Боље су 

очуване на већим надморским висинама Тамо је најраспрострањенија шумска 

заједница храстова сладуна, цера и грабића. Има и шума планинске букве које расту по 

највишим тачкама Радана. У долинама се претежно налази букова шума. Има у мањој 

мери и заједнице китњака и граба по платоима Мајдан планине до 1050 m. Заједница 

шума сладуна, цера и граба простире се у широј околини Медвеђе до 1.100 m. 

Сладунова шума на андезитској подлози расте на Мајдан планини на надморској 

висини 700-800 m, а цер је ређи. То је због  јужног положаја овог дела Србије (Васовић, 

1998). 

Јужно од Тулара налази се Мркоњски вис  (1.014 m),  вулканска купа од андезита. 

Најпотпуније је описана „реликтна шумска вегетација“ на њему и то још 1982. године 

од стране споменутих истраживача. Откривене су „три полидоминантне и четири 

реликтне, осиромашене шумске заједнице са мечјом леском и црним грабом“. 

Полидоминантне шумске заједнице се налазе на северним странама и то су: заједница 

јасена, мечје леске, црног граба и других врста. Од осиромашених реликтних  

заједница ту су: заједница букве и мечје леске;  заједница букве и мечје леске са црним 

грабом; заједница букве, јавора и црног граба; заједница букве и црног граба. 

Установљено је и пет врста у спрату жбунова, а у спрату зељастих биљака установљене 

су чак 62 врсте (Васовић, 1998).  

Биљни свет је најлепши украс Јабланице. Високе листопадне  и четинарске шуме 

прошаране су пашњацима и ливадама што ствара мозаични изглед природе. Такође, 

присуство разних врста папрати (љутић, шумски каранфил, дивље љубичице, 

маховина) улепшава ову слику. Среће се и велики број јестивих гљива (вргањ, 

шампињон, рудача), али и отровних. Разне врсте детелина су такође присутне у овим 

ливадским и пашњачким заједницама, као и бројне лековите биљке (мајчина душица, 

кантарион, камилица) (Јовић, 2005). 



30 
 

Шуме и пропланци овом простору дају пуну еколошку вредност. Нажалост, често се и 

шумска и ливадско-пашњачка вегетација користе нерационално, јер су највећим делом 

у приватном власништву (Васовић, 1998). На многим местима здраву и густу шуму 

смениле су огољење површине, шикаре и камењари (Стратешки развојни план 

општине Медвеђа 2007 – 2011).  

На територији општине Медвеђа постоји ловачко друштво „Јабланица“. Богати 

шумско-травни комплекси, многобројни потоци и извори погодују размножавању 

дивљачи. Биљни покривач се састоји од травнатих и шумских формација. Од шумских 

састојина преовлађују: храст, цер, граб, леска и липа. Такође, у шумама је присутна 

дивљач. Због тога постоје услови и за развој одрживог ловног туризма. Ловишта су 

богата разним врстама дивљачи: срна, зец, вук, лисица, ласица, дивља свиња. Присутна 

је и перната дивљач: сури орао, јастреб, соко, велики тетреб, фазан, јаребица, дивља 

патка, препелица Подручје је богато ловном дивљачи која се још увек недовољно 

користи у ловној привреди. Потребан је развој ловног туризма који се не заснива на 

експлоатацији дивљачи већ на организованом и рационалном одвајању простора за лов 

(Јовић, 2005).  

Велики економски потенцијал овог подручја представљају флора и фауна. Још увек 

није довољно истражен огроман потенцијал лековитих, ароматичних и јестивих врста 

на овом подручју. У шумама, осим дрвећа, расту и шумски плодови и бобичасто воће 

који могу да се прерађују у домаћој радиности. То је основа за туристичке и научне 

активности и афирмацију заштите и квалитета животне средине, као и за добробит 

локалног становништва и гостију у здравственом и естетском смислу. Потенцијали 

дивље фауне скромно су сагледани и слабо експолатисани.  
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3. УТИЦАЈ ДРУШТВЕНО-ГЕОГРАФСКИХ ЧИНИЛАЦА НА 

ПРИВРЕДУ 

На структуру и обим привреде, поред природних,  утичу и друштвени фактори. У 

друштвено географске чиниоце спадају демографски потенцијали, привредне 

делатности и насеља. 

3.1. СТАНОВНИШТВО 

Скуп људи који живи на једној географској територији чини становништво те 

територије. Демографија је наука која проучава величину становништва, његов састав, 

развој и његове опште карактеристике (Кицошев и Голубовић, 2004). У овом раду биће 

дат осврт на становништво и насељеност у прошлости, а биће објашњени кретање 

броја становника, полно-старосна структура, национални, верски и језички састав, као 

и структура становништва према активности и образовању становништва. 

3.1.1. Становништво и насељеност у прошлости 

Кроз Горњу Јабланицу водио је значајан римски пут који је преко Тулара, Медвеђе, 

Лебана и Лесковца повезивао и удаљеније градове: Приштину и Пирот ( правац 

Дубровник – Константинопољ). Тај пут био је интересантно и погодно место да се 

поред њега насељавају људи . То је доказао и први објавио познати археолог, етнолог, 

истраживач, заљубљеник у античко наслеђе, картограф, уметник и – што је за нас, 

разумљиво, најважније – писац научних и путописних књига о Србији, Феликс Каниц, 

приликом археолошких истраживања с почетка овог века, откривши остатке римских 

кастела југозападно од Тулара. 

Осим споменуте, значајне путне комуникације, добри разлози за насељавање у овом 

крају били су и могућност рударења и   доступност мноштва лековитих минералних 

термалних извора. Васовић спомиње Брвеник (данашње село) око 1280. године, а и 

касније, око 1520. године, као важна которско-дубровачка колонија, што значи да је у 

рударском и лечилишном смислу простор око Туларске Бање већ тада био активан. 
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Доласком Турака ствари су се битно измениле. С пропадањем рударства у млађе 

турско доба настаје стагнација Горње Јабланице и све се мање спомиње у писаним 

документима. Становништво почиње да тражи погоднија места за живот. На подручју 

Горње Јабланице живи све мање људи.  У такорећи испражњену Горњу Јабланицу 

доселили су се Шиптари (Арбанаси, Арнаути) пореклом из северне Албаније. Њихово 

насељавање отпочело је око 1697. године и до друге половине 19. века преплавило је 

читаву Горњу Јабланицу. Само су Шумане и  Шилово остала хомогено српска села 

(Васовић, 1998). 

Путујући по Србији 1878. године, Мита Ракић је записао: „Одмах преко реке 

(Јабланице) дижу се планине, све огранци великог Голака  (Шуманска река са 

Липовицом) гњездо дивљег и неприступног Арнаутлука“: Још је написао да сваки 

Арнаутин у овим кршним крајевима има по једно брдо и по један поток (Васовић, 

1998).  

У Другом српско-турском рату (1877—1878)  Дунавска дивизија Тимочког корпуса   

водила је озбиљне битке сукобљавајући се са локалним Шиптарима 1878. године 

(sr.wikipedia.org/sr). У борбама са турско-шиптарском војском придруживали су се и 

многи сељаци. На своје изненађење, српски војници су тада у пределима Јабланице и 

Медвеђе у доскорашњим арбанашким насељима налазили рушевине православних 

српских цркава, а било је и локалне топономастике и географских номенклатура на 

српском језику. Сви главни речни токови носили су српске називе (Васовић, 1998). 

После повлачења Шиптара и окончања ратних операција тај простор је убрзо био 

запљуснут таласима нових миграција српског становништва из околних крајева. 

Турске власти су настојале да избегле Шиптаре разместе око новоповучене границе 

према Србији – исто онако као што су и српске власти плански размештале по својој 

пограничној територији Црногорце. На овој необичној међи два храбра горштачка 

елемента – шиптарски и црногорски – живела су  ратнички од 1878. до 1912. године. 

Све до Првог светског рата то је ометало процес устаљивања становништва (Васовић, 

1998). 

По пореклу становништва Горња Јабланица се јасно дели на западни и југозападни део 

(искључиво црногорски), источни (србијански) и средишњи и југоисточни 

(шиптарски). Тако је било педесетих година 20. века. Од тада до данас била су многа 

одсељавања, али и мешања црногорског и србијанског живља (Васовић, 1998).  
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Закон о насељавању који је у Србији донесен 1880. године пружао је приличне 

погодности досељеницима (бесплатну земљу и бесплатну грађу за кућу, као и 

ослобађање од дажбина за одређени период). И у Медвеђу су пристигли први 

досељеници те године. Године 1883. у Медвеђи је било 17 кућа, а досељавање се 

нарочито наставило 1885. године (Васовић, 1998). 

Након крупних политичких промена у Србији 1889. године отворене су границе за 

Црногорце. Те се године 757 црногорских породица населило у Јабланичком срезу. 

Непосредно по насељавању, живот досељеника је био мукотрпан (Васовић, 1998). 

Са завршетком Првог светског рата нестало је границе на јабланичком развођу, а са 

њоме и турске војне посаде која је хушкала Шиптаре на Србе. Прилике су се 

нормализовале, али ове промене ни до данас нису уништиле многе антропогеографске 

и етнографске разлике, које се одмах запазе чим се дође на некадашњу државну 

границу (Васовић, 1998). 

После Другог светског рата, сеобе Јабланичана су ишле у правцу Војводине, ка бољем 

животу. Међу њима су била и 33 становника Медвеђе (Васовић, 1998). 

Потрага за бољим животом није ишла само у правцу Војводине. У октобру 1968. 

године, СФР Југославија и ДР Немачка су направиле џиновски корак у отопљавању 

односа. Тај корак био је потписивање споразума о размени радника између две земље. 

У пракси, то је означило почетак масовне емиграције Југословена на рад у Немачку. 

Немачка је постала земља која је запошљавала највећи број радника из СФР 

Југославије. Почетком 1970. године, на привременом раду у Немачкој било је око 

400.000 Југословена. Велики део становништва Горње Јабланице био је део тих 

емиграната.  

Тенденција напуштања ових простора наставила се и деведесетих година двадесетог 

века. Распад СФРЈ, међународне економске санкције наметнуте СРЈ, енормна 

инфлација, пропаст великих предузећа (рудник Леце, кожарска и текстилна 

индустрија), нестабилна политичка ситуација у том делу Србије због близине Косова и 

Метохије, додатно су подстакли становништво да потражи боље место за живот.  

Ни демократске промене 2000. и смиривање тензија на релацији Србија - Косово -

Међународна заједница, нису успеле да много промене демографске процесе у Горњој 

Јабланици. Млади људи су и даље одлазили. Мало се само променио образац 
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исељавања. Средњошколци који су одлазили на студије у Београд, Крагујевац, Ниш, 

или су остајали у тим градовима, или су, ако се тамо не би снашли, одлазили у 

иностранство. Мали трачак наде за ревитализацију демографске слике овог дела 

Србије је државно субвенционисање и подстицање производње здраве хране и сеоског 

туризма. У прошлој деценији учињени су први кораци у том правцу.  

3.1.2. Кретање броја становника и густина насељености 

Основни развојни ресурс сваке заједнице је становништво. Нажалост, број становника 

је у сталном опадању у општини Медвеђа. Велика миграциона кретања шездесетих и 

седамдесетих година овог века ка индустријским центрима (Приштина, Београд, Ниш, 

Лесковац) као и економске миграције које почињу током 90-их па све до данашњих 

дана (индустијски центри у нашој земљи и суседним државама), пре свега младог 

радно активног становништва, условили су рапидно опадање броја становника у 

општини и погоршање њене старосне структуре. 

Табела 12. Број становника  (Стратешки план општине Медвеђа) 

 1953 1961 1971 1981 1991 2002 2011 

Јабланички 

округ 244.128 254.855 260.983 262.531 251.301 240.923 216.304 

Медвеђа 24.300 24.244 20.792 17.219 12.953 10.760 7.438 

(Извор: Републички завод за статистику, 2011) 

У демографији се промена броја становника на одређеној територији и у одређеном 

временском периоду назива кретање становништва или укупно кретање 

становништва. Под утицајем природног кретања (наталитет и морталитет) и под 

утицајем миграција (емиграција и имиграција) мења се укупан број становника 

одређеног простора (Кицошев и Голубовић, 2004.) 
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Табела 13. Природно кретање становништва 1961 ─ 2019. 

 

Број становника 24244 6466 

Живорођени, број 681 48 

Умрли, број 200 129 

Природни прираштај, број 481 -81 

Умрла одојчад, број 58  

Живорођени, на 1 000 становника 28  

Умрли, на 1 000 становника 8 20 

Природни прираштај, на 1 000 становника 20 -13 

Умрла одојчад, на 1 000 живорођених 85  

(Извор: Републички завод за статистику, 2019) 

У периоду од 1961. до 2019. године општина Медвеђа имала је негативну стопу 

пораста укупног становништва. Смањује се и број живорођених (681 током 1961. 

године и само 48 током 2019. године), а самим тим и умрлих (200 током 1961. године и 

129 током 2019. године). Али, повећан је број умрлих на 1000 становника (8 током 

1961. године и чак 20 током 2019. године). 

 

График 5. Дијаграм природног кретања становништва (број становника) 

 

3.1.3. Структуре становништва 

Анализа основних података о становништву из 2018. године показује да су у општини 

Медвеђа била 44 насеља. Према подацима из 2019. године, на површини од 524 км2, у 

општини је било 6.466 становника; густина насељености је износила 12 ст/km²; стопа 

умрлих је била већа од стопе живорођених, јер је била негативна стопа природног 
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прираштаја (-13‰). Просечна старост те година износила је 44 године, а индекс 

старења  је био 60+ год./0-19 год. Према попису из 2011. године, просечан број чланова 

домаћинства је био 2,85. Према виталној статистици, пројектован број становника за 

2041. годину без миграција износи 5.933, а са миграцијама 5.338. 

Табела 14. Становништво (основни подаци) 

Површина (км2)1 524 (2018) 

Број насеља 2 44 (2018) 

Становништво – процена средином године3 6.466 (2019) 

Густина насељености (број становника2)3 12 (2019) 

Стопа живорођених3 7 (2019) 

Стопа умрлих3 20 (2019) 

Стопа природног прираштаја3 -13 (2019) 

Очекивано трајање живота живорођених (просек 

година)3 

74 (2019) 

Просечна старост (у годинама)3 44 (2019) 

Индекс старења (60+ год./0-19 год.)3 148 (2019) 

Просечан број чланова домаћинства4 2,85 (2011) 

Пројектован број становника (средња варијанта – нулти 

миграциони салдо)3 

5.933 (2041) 

Пројектован број становника (средња варијанта са 

миграцијама)3 

5.338 (2041) 

 

Извор: 
1 Републички геодетски завод 
2 Територијални регистар 
3 Витална статистика 
4  Попис становништва, домаћинстава и станова. РЗС 

 

Полна и старосна структура су најважније структуре укупног становништва. Полна 

структура представља пропорционални однос између мушког и женског становништва 

у укупној популацији. Балансирана структура је она у којој је пропорција уједначена, а 

у супротном, реч је о небалансираној полној структури. Структура становништва по 

старости директна је последица наталитета, али и друга компонента природног 

прираштаја. На старосну структуру велики утицај има и морталитет (Кицошев и 

Голубовић, 2004). 
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Табела 15. Становништво према старосним групама и полу, 2018-2019.  

 2018 

Ж               М 

2019 

Ж                М 

Деца старости до 6 година (предшколски 

узраст) 

190 199 180 199 

Деца старости до 7-14 година (узраст 

основне школе) 

270 277 274 264 

Деца старости до 15-18 година (узраст 

средње школе) 

145 142 144 144 

Деца старости 0-17 година 571 584 559 570 

 

Број младих (15-29 година) 551 632 533 596 

 

Радни контингент становништва (15-64 

година) 

1.874 2.307 1.844 2.242 

Укупан број становника 3.126 3.464 3.080 3.386 

(Извор: Републички завод за статистику, 2019) 

Анализом података виталне статистике може се закључити да је 2019. године број 

становника у свим датим категоријама у знатном опадању у односу на претходну 

годину – и број деце старости 0-17 (од 1.155 на 1.129), и број младих узраста 15-29 

(1.183 на 1.129), и радни контингент становништва 15-64 година (4.181 на 4.086), и 

укупан број становништва (6.590 на 6.466). Између женског и мушког становништва, 

доминира мушко становништво и 2018. и 2019. године. У млађим узрастима је та 

разлика мања, а код најмлађих је број мушких и женских становника скоро изједначен, 

са незнатним разликама.  
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График 6. Дијаграм становништва према старосним групама, 2019.  

(Извор: Републички завод за статистику, 2019) 

 

Према попису из 2011. године, у општини Медвеђа је било 7.438 становника. Највећи 

број становника били су Срби – било их је 6.429 (86,43%); Албанаца је било 7,98% 

(527) од укупног броја становника; Роми су чинили 1,95% (145) од укупног броја 

становника; Црногораца је било 1,92% (143) од укупног броја становника; и било је 374 

становника осталих националних мањина (1,72%). 

Табела 16. Национални састав у општини Медвеђа према попису из 2011. 

Срби 6.249 86,43% 

Албанци 527 7,98% 

Роми 145 1,95% 

Црногорци 143 1,92% 

Остали 374 1,72% 

Укупно:  7.438  

(Извор: Републички завод за статистику, 2011) 

Што се тиче верске опредељености, према попису из 2011. године, у општини 

Медвеђа је било 6.546 православаца што чини 88,0% од укупног броја становнука. 

Било је 7,8% (581) Муслимана и 311 (4,2%) других вероисповести или неопредељених. 
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Табела 17. Верски састав у општини Медвеђа према попису из 2011. 

Православци 6.546 88,0% 

Муслимани 581 7,8% 

Остали 311 4,2% 

Укупно:  7.438  

(Извор: Републички завод за статистику, 2011) 

Језички састав је у општини Медвеђа према попису из 2011. показао сличне односе 

као и подела становништва према вероисповести и етничка подела. Велика већина 

говори српским језиком. 

Табела 18. Језички састав у општини Медвеђа према попису из 2011. 

Српски 6.597 88,7% 

Албански 527 7,1% 

Ромски 140 1,9% 

Црногорски 37 0,5% 

Остали 137 1,8% 

Укупно:  7.438  

(Извор: Републички завод за статистику, 2011) 

Структура становништва према активности и образовању. Лица која обављају неко 

активно занимање сврставају се у активно становништво. У групу са личним приходом 

су укључена и лица која живе од прихода који потичу из њиховог ранијег рада, а не 

обављају активно занимање. Постоји и издржавано становништво – ту спадају лица 

која немају споствених прихода од којих би се издржавали, него их издржавају 

родитељи, рођаци или друга лица (Кицошев и Голубовић, 2004.) 

Из статистике запослености и зарада за период 2017-2019 види се константно повећање 

броја запослених и према општини рада и према општини пребивалишта. Анализом 

приказаног периода види се да то повећање износи 82 запослена према општини рада и 

117 запослена према општини пребивалишта. 
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График 7. Дијаграм регистрованих запослених, 2017-2019 

(према општини рада и према општини пребивалишта) 
(Извор: Републички завод за статистику, 2019) 

Из статистичких података незапослености и зарада према полу за период 2017-2019 

види се да је сваке године било више незапослених жена него мушкараца. Анализом 

приказаног периода види се да се број незапослених и жена и мушкараца смањује, што 

је усклађено са порастом броја запослених. 

 

 

График 8. Дијаграм регистрованих незапослених према полу, 2017-2019 

(жене/мушкарци)  (Извор: Републички завод за статистику, 2019) 
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Дијаграм незапослених према старосним групама у укупном броју незапослених 2019. 

показује да је најмањи број незапослених старости 15-29 година (20%). Становници са 

више од 55 година чине 24% од укупног броја незапослених. Забрињавајући је податак 

да је највећи број незапослених старости 30-54 године. 

 

График 9. Дијаграм незапослених према старосним групама у укупном броју незапослених 

2019. (Извор: Републички завод за статистику, 2019) 
 

Активно становништво је статистички еквивалент за радну снагу. Са аспекта 

економског развоја, ова категорија је најважнија. Она укључује све запослене и 

регистроване незапослене људе. 

Још једну важну карактеристику сваке популације  представља образована структура 

становништва. Веома битан фактор за сваку земљу јесу достигнути ниво образовања, 

као и његова структура. Образована структура одређује се на основу писмености и 

степена образовања, односно школске спреме. Писменост је први степен у процесу 

образовања и уједно је и основни предуслов за даље образовање становништва. Под 

писменим становништвом подразумевају се лица стара десет и више година која знају 

да читају и пишу (Кицошев и Голубовић, 2004). 
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График 10. Дијаграм - Становништво старости 15 и више година према школској спреми и 

полу, 2011. (%) (Извор: Републички завод за статистику, 2011) 

Према подацима Пописа из 2011. године, највећи је проценат становника старих од 15 

и више година са средњом школом (32% жена и 47% мушкараца). Исти је проценат 

учешћа са непотпуним основним образовањем (26%) за оба пола. Најмање је оних са 

вишим и високим образовањем чије је процентуално учешће далеко испод просека за 

Републику Србију. Забрињавајући је податак да је и код жена и код мушкараца знатан 

број оних без школске спреме и са непотпуним основним образовањем. Према 

подацима, образованији су мушкарци, али је разлика највећа код средњег образовања – 

жене (32%), мушкарци (47%).  

Оваква образовна и старосна структура утичу на развојну угроженост региона. 

Креирање нових радних места је отежано у таквим условима  и због тога је и 

становништво сиромашно. 
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4. ПРИВРЕДА 

Привреда је основна друштвена делатност која обухвата производњу и расподелу 

производа. Обухвата различите врсте делатности и услуга које омогућавају испуњење 

свих човекових потреба. Носиоци привредног развоја у општини Медвеђа су од 

постанка овог насеља: сточарство, воћарство, ратарство, шумарство и прерада дрвета, 

рударство, индустријска производња и туризам.   

Медвеђа припада групи од 25 најнеразвијенијих општина у Србији. Привреда у 

Медвеђи је у веома лошем стању, а од 1500 запослених више од трећине не ради због 

неискоришћености капацитета и застареле технике. 

4.1. ПОЉОПРИВРЕДА 

Пољопривреда је област у којој се производе или прерађују примарни производи 

биљног и животињског порекла ради задовољавања човекових потреба за храном и 

самоодржањем. Основни задатак ове привредне делатности је производња хране и 

сировина органског порекла за постојеће становништво у свету (Жакић и Стојановић, 

2008). 

Природни услови у општини Медвеђа нису најповољнији за развој земљорадње, али 

погодују развоју сточарства с обзиром на то да се ради о брдско-планинској области. 

Пољопривредне површине у општини обухватају: оранице, баште, воћњаке, винограде, 

пашњаке и ливаде. 

4.1.1. Структура земљишног фонда 

Основни услов за живот и опстанак људи зависи од укупног расположивог земљишног 

фонда, а посебно од земљишта намењеног пољопривредној производњи. Од квалитета 

овог природног извора и његове локације зависи и степен примене технике и 

технологије. С обзиром на то да необновљив, овај природни ресурс је  незамењив 

фактор производње у пољопривреди (Ђурић и Његован, 2016). 

У општини Медвеђа расположиво земљиште захвата 15.464 ha, од чега је 14.903 ha 

земљиште у власништву. Земљиште узето у закуп захвата 670 ha, земљиште дато у 
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закуп захвата 109 ha, а неискоришћено је 1.654 ha. Навећа површина је под шумама и 

захвата 6.096 ha. Ливаде и пашњаци захватају 4.027 ha, оранице, баште и окућнице 

заузимају 2.231 ha, а воћњаци и виногради 849 ha. 

Табела 19. Пољопривредне површине према начину коришћења у Медвеђи   

за 2012. годину (у хектарима) 

 Окућница Оранице 

и баште 

Воћњаци Виногради Ливаде Ливаде и 

пашњаци 

Остало 

Медвеђа 37 1353 841 8 2961 4027 1447 

Извор: Пољопривредни попис 2012 (www.popispoljoprivrede.stat.rs) 

Према пољопривредном попису из 2012. године на територији општине Медвеђа 

регистровано је 1654 пољопривредних газдинстава. Укупан број газдинстава са 

расположивим земљиштем је 1653. 

4.1.2. Ратарство 

Структура земљишта и његов квалитет у највећој мери утичу на развој ратарства. С 

обзиром да је у питању брдско-планински простор, ситуација није најповољнија. За 

продуктивну производњу на располагању је само 5,5% земљишта од II до IV класе. Чак 

60 % земљишта се састоји од V до VIII класе земљишта (Васовић, 1998). 

У овој општини има и других потешкоћа за развој ратарства: ниски приноси свих 

ратарских култура, слаб квалитет производа, нестабилна производња, недостатак 

техничке опремљености и агротехничких мера. Мање је људи, мање се гаји стока па је 

и потреба за људском и сточном исхраном смањена. Укупна површина под баштама и 

вртовима у Медвеђи износи само 5,6 хектара (Васовић, 1998). 

На територији општине Медвеђа је под ораницама и баштама 1353 ha према 

пољопривредном попису из 2012. године. Од 898 ha под житом, највише је кукуруза 

(463 ha) и пшенице (371 ha), а најмање ражи (5,8 ha). Од махунарки највише се гаји 

пасуљ (27 ha). Од крмног биља које се гаји на 282 ha, највише има детелине (149 ha) и 

луцерке (72 ha). 
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Табела 20. Површине под ораницама и баштама (ha) у општини Медвеђа у 2012. години 

Укупно Жита Махунарке Инд. 

биље 

Крмно 

биље 

Поврће Кромпир Остало 

1353 898 30 1.5 282 27,5 57 57 

Извор: Пољопривредни попис 2012 (www.popispoljoprivrede.stat.rs) 

Поврће, бостан и јагоде гаје се на 30.04 ha и то углавном на отвореном. Под 

пластеницима и стакленицима је само 0.62 ha. Највише се гаје парадајз (7,86 ha) и црни 

лук (5,84 ha). Бостана има врло мало (0,17 ha), као и јагода (2,47 ha). Кромпир је под 

површином од 57 ha. 

4.1.3. Воћарство 

Неке природне особености општине Медвеђа погодују воћу. Најпре је 

горњојабланички крај био познат по шљивовици, што говори да су гајили шљиве од 

давнина. Има и ситног воћа: малина, вишња, рибизла и купина. Агроном-воћар Душан 

Јовановић сматра да су присојне долине и падине лево од Јабланице погодније за 

шљиву, јабуку и крушку, а да су за ситно воће погодниије осојне долине и падине због 

доста падавина и влаге (Васовић, 1998).  

Да се и на великим надморским висинама могу гајити разне врсте воћа и поврћа, прави 

пример је била фарма извесног домаћина Миодрага Шакића, како наводи Васовић. Он 

је у атару Губаваца на надморској висини око 1.000 m искрчио шуму и засадио шљиве, 

јабуке и винову лозу. Уредио је и башту са парадајзом, кромпиром и паприком у 

стакленику.  Шакић је успео да гаји чак и цвеће: руже и хризантеме (Васовић, 1998). 

Према попису пољопривреде из 2012. године, под воћним засадом је укупно 841 ha, а 

укупан број родних стабала плантажног воћа је 186.297. Има: јабука, крушака, брескви, 

вишања, шљива, дуња, ораха, лешника и мало малина, купина и другог бобичастог 

воћа. Највећу површину заузимају шљива са 163.820 стабала засађених на 472 ha и 

јабука са 7.077 стабала засађених на 21 ha.  
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Површина под екстензивним воћем износи 301 ha. Највише су заступљене шљиве и то 

171 ha, а најмање лешници и бадеми 5 ha. Ораха има на површини од 28 ha,  а јабука је 

на површини од 43 ha (www.popispoljoprivrede.stat.rs). 

Општина Медвеђа би развојем воћарства успела да се извуче из привредне 

неразвијености. Потребно је обезбедити још боље предуслове за то: материјалне, 

техничке и организационе. 

4.1.4. Виноградарство 

Климатски услови на територији општине Медвеђа нису баш повољни за 

виноградарску производњу. Виногради су у општини Медвеђа засађени на 8,44 ha. Од 

укупно 1654 пољопривредних газдинстава, само је 14 регистровано као газдинства која 

имају винограде. Сорте са географским пореклом обухватају 3,4 ha, а остале винске 

сорте 4.92 ha.    На територији општине, винске сорте највише се гаје баш у Медвеђи 

(2,6 ha) (www.popispoljoprivrede.stat.rs). 

4.1.5. Сточарство  

На територији општине Медвеђа (ливаде и пашњаци) обухватају 58,6% од укупне 

пољопривредне површине, а то чини одличну основу за развој сточарства. Али, 

квалитет трава и начин искоришћавања нису увек били задовољавајући. Било је и 

претераног искоришћавања, а нису постојале ни одговарајуће агромелиорационе мере. 

Сточарству је била посвећивана пажња од самог почетка насељавања, од деведесетих 

година 19. века. Најпре се прочуо Гајтан као најјаче сточарско упориште у читавој 

Горњој Јабланици. Гајило се доста оваца и добијала се знатна количина вуне, а свако 

гајтанско домаћинство држало је од 40 до 200 оваца и коза. У околини Гајтана су бујни 

пашњаци и ливаде, па је стока могла да се напаса чак шест месеци. Богатији људи су 

давали Гајтанчанима своју стоку на чување „под кесим“ те су тако брже развијали 

сточарство и подмиривали и своје потребе. Најчешћи облик кесима било је прихватање 

оваца од пролећа до октобра на летње испаше. Захваљујући кесиму, многи Гајтанчани 

су крајем 19. века поседовали велика стада. То је трајало до 1918. године. Између два 
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светска рата овце су гајили сви домаћини и за своје потребе и за тржиште. И козе су 

биле цењене као домаће животиње, а понегде су чуване и ћурке (Васовић, 1998).  

Док је растао број становника, развијало се и сточарство, али са смањивањем броја 

становника од половине прошлог века до 1981. смањивао се и број радне снаге и број 

стоке. Било је више покушаја у том периоду да се унапреди говедарство и овчарство. 

Између 1950. и 1960. настојало се да домаћу бушу оплемене са монтафонцем. Уследио 

је период без организованих акција тог типа од 1960. до 1970. године. Значајна је била 

акција у склопу програма „Морава 2“ када је уложен новац у даљи развој говедарства. 

Од 1980. до 1985. основано је 90 говедарских фарми. Што се тиче овчарства, акција 

унапређења је постојала 1956. године када је набављено 50 овнова сврљишког соја 

праменке и дато је најбољим овчарима. Године 1957. је спроведена масовна 

меринизација која ипак није успела и до пројекта „Морава 2“ није било успешних 

акција. До 1985. године је изграђено 78 овчарских мини-фарми предвиђених овим 

пројектом (Васовић, 1998).   

Према попису пољопривреде из 2012. године, од 1.654 газдинства стока се чувала у  

1.200 газдинстава. Највише је било оваца (3.532 грла) која су се чувала у 200 

газдинстава, а најмањи је број грла – 24, исти као и број газдинстава која су их чувала. 

У 624 газдинства било је 1.967 грла говеда, у 789 газдинстава чувано је 3.038 свиња, а у 

103 газдинства чуване су 446 козе. У оквиру живинарства, у 1.016 газдинстава чувано 

је 19.432 грла. 

Табела 21. Број газдинстава и број грла у општини Медвеђа, 2012.година 

 Говеда  Свиње  Овце  Козе  Коњи  Живина Кунићи  

Број 

газдинства 

624 789 200 103 24 1.016 18 

Број грла 1.967 3.038 3.532 446 24 19.432 82 

Извор: www.popispoljoprivrede.stat.rs 

Сточарство пропада деценијама због недостатка радне снаге. Тренутно стање у 

примарној пољопривредној производњи је економски нарушено. У складу са 

иницијативама заједнице, очекује се да ће пољопривреда добити своје место које по 

значају заслужује да постане важан учесник развоја општине Медвеђа (Регионална 

стратегија руралног развоја Јабланичког и Пчињског округа, 2013-2017). 
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4.1.6. Пчеларство 

Пчеларство је грана сточарства које подразумева гајење и искоришћавање медоносне 

пчеле у кошницама. Задњих неколико година на територији целе Србије па и у 

општини Медвеђа дошло је до експанзије пчеларске производње. 

Укупан број кошница на територији општине Медвеђа износи 2.326 и има тенденцију 

даљег раста. Са покретним саћем је 2.109 кошница, а са непокретним саћем 217. Чува 

их 151 газдинство. 

Табела 22. Број кошница на територији општине Медвеђа у 2011. години 

Број 

газдинстава 

Број пчелињих 

друштава 

Кошнице са 

покретним саћем 

Кошнице са 

непокретним саћем 

151 2.326 2.109 217 

Извор: Пољопривредни попис 2012 (www.popispoljoprivrede.stat.rs) 

Љубав према пчеларењу и добри природни услови подстичу пчеларе, којима је то до 

сада био само хоби и додатни извор прихода, да држе више пчела, а појединци су се и 

професионализовали. Постоје напори да се побољша технологија гајења пчела, а ради е 

и на унапређењу пласмана, али у овом смислу и даље постоји пуно простора за 

унапређивање и даљи рад на повећању броја кошница (Регионална стратегија руралног 

развоја Јабланичког и Пчињског округа, 2013-2017). 

4.2. ШУМАРСТВО И ПРЕРАДА ДРВЕТА 

Горња Јабланица је изнад просека шумовитости Србије. Шумама припада 28.361,1 

хектар или читавих 54,1% територије општине. Друштвеним власништвом руководи 

предузеће „Србијашуме“ и њој припада 22,04% дрвне масе, док приватним власницима 

припада 77,96% (Васовић, 1998). 

Газдинска јединица „Горња Јабланица“ обухвата шуме у 26 села и обухвата површину 

од 2.602 хектара. На њој су заступљене следеће врсте дрвећа: буква, граб, остали тврди 

лишћари, јавор, јасен, храст, цер, багрем и црни бор. У овој газдинској јединици храст 
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и цер чине 59,5% свеколике дрвне масе. Изданачке шуме чине 59%, од тога 95,4% 

отпада на храстове шуме (Васовић, 1998).  

Табела 23. Газдинска јединица „Горња Јабланица“ 

Врсте дрвећа Запремина Запремински прираст 

m3 % m3 % 

Буква  55.209 31,1 1.692 25,14 

Граб 4.731 2,7 229 3,40 

Остали тврди лишћари 8.584 4,8 342 5,08 

Јавор 553 0,3 15 0,22 

Јасен 415 0,2 10 0,15 

Храст 70.722 39,8 2.887 42,90 

Цер 35.002 19,7 1.405 20,88 

Багрем  657 0,4 26 0,39 

Црни бор  1.657 1,0 123 1,84 

Укупно 177.530 100,0 6.729 100.00 

Извор: Васовић, 1998 

Саобраћајнице су од великог значења за експлоатацију шума и пласман дрвних 

„сортимената“. Јабланичко подручје дотичу важне саобраћајнице (Лесковац - Медвеђа 

- Приштина, Маћедонце - Сијаринска Бања - Равна Бања) и повезују ово подручје са 

околним општинама. Због релативно добрих саобраћајница  и постојања постројења за 

прераду, постојао је добар пласман дрвета на тржишту. Али, нажалост, у газдинској 

јединици „Јабланица“ само 6,3% је чинило техничко дрво, док је огревно дрво чинило 

75,9% од укупне посечене масе дрвета, а остало је био отпад (Васовић, 1998). 

У појединим периодима, дрво се секло немилице, али је, услед масовнијег исељавања 

становништва, то престало. Као мера обнављања шума, сеча дрвета је неопходна, али 

то треба да се ради плански и у дозвољеном обиму. Шуме су веома важан природни 

ресурс општине Медвеђа, обновљив. Шумарство, заједно са сточарством и воћарством, 

спада у привредне гране које могу извући ову област из сиромаштва. 
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4.3. РУДАРСТВО 

Постоје многи историјски и археолошки трагови рударења који говоре да Леце веома 

дуго постоји. И у Медвеђи су пронађени трагови из преисторијског и римског 

раздобља (остаци керамике, рударског алата. Нажалост, писана документација о 

новијим истражним радовима у Лецу уништена је током Првог и Другог светског рата 

(Васовић, 1998). 

Данашњи рудник „Леце“ „открио је“ Гаја Николић још 1931. године. Он је 1933. 

године био на челу Акционарског друштва које је удружило свој капитал са немачком 

фирмом из Келна. Тада се фирма звала Рудник злата „Слишане“. Године 1937. 

акционари су продали рудник британском акционарском друштву „Устипрача“ који су 

тежиште ставили на производњу и извоз концентрата цинка, олова, злата, сребра и 

других метала. Опет долази до промене власника 1940. године када је рудник продат 

француском акционарском друштву Борских рудника. Иначе, од самог отварања, у 

руднику су се запошљавали околни становници из Гајтана, Дренаца, Леца, Бучумета 

(Васовић, 1998). 

Од 1962. до 1980. године рудник се интегрисао са Рударско-металуршко-хемијским 

комбинатом „Трепча“. Тада се одвојио и створио самосталну радну организацију. Било 

је наизменично неколико узлазно-силазних периода до краја 20. века. Док су остали 

метали варирали, рудник је постојао превасходно као рудник олова и цинка (Васовић, 

1998). 

По последњим подацима РУДНИК „ЛЕЦЕ“ МЕДВЕЂА има око 400 запослених 

радника и бави се прерадом оловно-цинкане руде. Ово предузеће ради у саставу 

ФАРМАКОМ МБ из Шапца. 

4.4. ИНДУСТРИЈА  

У општини Медвеђа је прошло готово 40 година од завршетка Другог светског рата до 

отварања првих фабрика. Са радом је 1980. године отпочела фабрика медицинских 

шприцева у Газдару; фабрика опреме за грејање и вентилацију „Термовент“ и фабрика 

тепиха „Сијарина“ почеле су са радом 1984. године. Иначе, седишта ових радних 

јединица су у Лесковцу, Нишу и Београду (Васовић, 1998). 
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Слика 9. Фабрика медицинских шприцева у Газдару  

(фото Сања Николић) 

 

Тренутни стаус предузећа која су у ранијем периоду била носиоци привредног развоја 

у Медвеђи је следећи: 

• ДП „НИТЕКС“ НИШ, ПОГОН „ТКАЧНИЦА РУЧНО-ЧВОРОВАНИХ 

ТЕПИХА“ У МЕДВЕЂИ, бавила се призводњом ручно-чворованих тепиха и 

запошљавала је 126 радника. Ово предузеће не ради последњих неколико годинајер је у  

реструктуирању. 

• „ЗДРАВЉЕ“ ЛЕСКОВАЦ – Фабрика пластичних шприцева Газдаре је фабрика 

која се бавила производњом пластичних шприцева и запошљавала 91 радника који су 

били радно ангажовани. Погон фабрике је продат и сада је у власништву фабрике 

„Спектар“ из Чачка. 

• „ТЕРМОВЕНТ“ БЕОГРАД – ЗАВИСНО ПРЕДУЗЕЋЕ „МЕДВЕЂА“ - бавило се 

производњом термо-техничке опреме и запошљавало је 98 радника. Последњих 

неколико година фабрика не ради. Приватизована је на републичком нивоу, а погон у 

Медвеђи дат је у закуп општини Медвеђа на период од 10 година. 

• РХ ЦЕНТАР „ГЕЈЗЕР“ У СИЈАРИНСКОЈ БАЊИ - бави се пружањем 

здравствених и турустичких улуга. Запошљава 136 радника који за сада редовно 

примају зараде.  

• ДП „ТУЛАРКА“ ТУЛАРЕ - бавила  се производњом радних одела. 

Запошљавала је 58 радника. Фабрика тренутно не ради. Зграда је у власништву 
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општине, а дата је на коришћење уз уговорну обавезу предузећу „АВАЛА РЕСУРСИ“ 

Београд. 

• „АИК“  ЛЕСКОВАЦ - бавило се производњом пољопривредних производа. 

Предузеће је пререгистровано, а сада   се зове „АИК“ Медвеђа и није у функцији. 

• ТРГОВИНСКО ПРЕДУЗЕЋЕ „ПРОГРЕС ПРОМ“ МЕДВЕЂА - бавило се 

трговином на велико и мало и запошљавало 37 радника. Ово предузеће се налази у 

аутоматском стечају и тренутно не послује. Зграде и имовина су у власништву 

Републике Србије. 

•  „ИЦИ ИНЖИЊЕРИНГ“ ЛЕЦЕ се бавило производњом малих трансформатора 

и електроопреме. Запошљавало је 15 радника којима скоро од оснивања 1998. године 

нису исплаћене зараде као ни доприноси за пензијско и инвалидско осигурање. 

Предузеће је под стечајем. 

4.5. ТУРИЗАМ  

Сијаринска Бања чини главни туристички потенцијал општине Медвеђа. Удаљена је 

330 km од Београда, 90 км од Ниша, 50 km од Лесковца, а смештена је на обалама реке 

Јабланице, у подножју планине Гољак, на надморској висини од 520 метара. Највећи 

њен потенцијал су минерални  извори, којих је 18, на дужини од 800 метара. Сви су 

различитог физичко-хемијског састава воде и температуре. 

 

Слика 10. Сијаринска бања (Извор: juznasrbija.info) 
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Поред привлачног места за запошљавање у лечилишним и угоститељско-туристичким 

објектима, Сијаринска Бања  је подстакла и развој домаће радиности (израда фрула, 

преслица, сувенира, разних предмета од дрвета). Посетиоци бање радо купују ове 

сувенире (Васовић, 1998). 

Слика 11. Сувенири из Сијаринске Бање, рад Веселиновић Велимира и Радославе 

(Фото Мирјана Алексова, 2020. година) 

За смештај су на располагању Специјална болница "Гејзер" са 277 лежаја и кућна 

радиност која нуди бањским гостима око 1.600 постеља I и II категорије. Бањски гости 

који су смештеним у кућној радиности хране се у ресторанима хотела "Гејзер" чији је 

капацитет прилагођен потребама бање. Гостима стоји на располагању затворени базен, 

комплекс базена на отвореном, олимпијски базен и велики број терена за мале 

спортове. Туризам је развијен кроз бањско лечење али и рекреативно купање и 

обилазак околних туристичких атракција. Лечење се обавља у Специјалној болници за 

рехабилитацију „Гејзер“. Медицински блок обухвата најсавременију опрему за: 

хидротерапију, електротерапију, кинезитерапију, терапију блатом, топле куре и 

инхалацију лековитом водом. У бањи се лече: реуматска обољења, обољења 

локомоторног система и посттрауматских стања, обољења дигестивног тракта, 

неуролошка обољења, гинеколошка обољења, обољења бубрега и мокраћних путева, 

обољења органа за дисање, обољења крви, обољења метаболизма, кардиоваскуларна 

обољења и кожна обољења. 
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Слика 12. Сијаринска Бања 

(Извор: www.kt.gov.rs/sr/news/arhiva-vesti/velika-posecenost-sijarinske-banje/ ) 

Сијаринска бања је 2015. године забележила једну од најуспешнијих година. 

Лековитост вода, јединствени гејзир и повољне цене, као и акција Министраства 

трговине и туризма, били су разлог  добре посете. У медицинском блоку је све било 

попуњено, као и у приватним смештајима (www.kt.gov.rs/sr/news/arhiva-vesti/velika-

posecenost-sijarinske-banje/). 

Према природним и створеним ресурсима подручја, планира се развој нових и 

оснаживање старих облика туризма: ловни, еколошки, спортско-рекреативни, бањски, 

сеоски (етно-туризам). Најзначајнији постојећи туристички капацитети остају из 

области бањског и здравствено-рекреативног туризма ( Регионална стратегија руралног 

развоја Јабланичког и Пчињског округа, 2013-2017). 

 

 

 

 

 

 

 



55 
 

5. НАСЕЉА 

Општина Медвеђа има статус градског насеља.  У саставу општине се налазе 44 

насељена места.  Многа насеља су основана у време средњовековне државе. 

Материјални трагови средњовековне насељености налазе се широм Јабланице (Јовић, 

2005). 

 

 

Слика 13. Насеља општине Медвеђа  
(Извор: webrzs.stat.gov.rs/axd/Registar/SlikeRegioni/Mapiranemape/CentralnaSrbija/ReMedvedja.pdf) 

Рељеф, близина воде и природне хране, као и погодан терен за експлоатацију шуме, 

имали су одлучујућу улогу на положај насеља у општини Медвеђа. Како је рељеф врло 

шаролик, тако се и насеља развијају по различитим надморским висинама (од 350 до 

1.000 m надморске висине) (Јовић, 2005)  

Брдска насеља. У ову групу спадају: Газдаре (400 m), Гургутово  (420 m), Леце (500 

m), Медвеђа (400 m), Негосавље (350 m), Рујковац (350 m), Сијаринска Бања (450 m), 

Црни Врх (480 m) (Јовић, 2005). 
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Брдска насеља чине природну везу између равничарских и планинских насеља. Овој 

групи припадају и два градска насеља – Медвеђа и Сијаринска Бања. (Јовић, 2005) 

Планинска насеља. Овој групи припадају: Богуновац (740 m), Боровац (720 m), 

Варадин (780 m), Велика Брајина (900 m), Врапце (730 m), Горња Лапаштица (600 m), 

Горњи Бучумет (640 m), Горњи Гајтан (1.000 m), Грбавце (830 m), Губавце (920 m), 

Доња Лапаштица (570 m), Доњи Бучумет (540 m), Доњи Гајтан (700 m), Дренце (560 

m), Ђулекаре (720 m), Капит (580 m), Мала Брајина (760 m), Маровац (910 m), 

Маћедонце (620 m), Маћедонце Реткоцерско (590 m), Медевце (760 m), Мркоње (640 

m), Петриље (520 m), Пороштица (Медвеђа) (700 m), Пусто Шилово (520 m), Равна 

Бања (610 m), Реткоцер     (720 m), Свирце (840 m), Сијарина (740 m), Спонце (880 m), 

Средњи Бучумет (600 m), Стара Бања (840 m), Стубла (650 m), Туларе (550 m), Тупале 

(707 m) и Чокотин (520 m) (Јовић, 2005).  

Предност брдских и планинских насеља је у томе што се она налазе у незагађеним, 

живописним пределима. Због мале густине насељености, села разбијеног типа 

располажу простором у коме се могу одвијати разне активности: шетње, спорт и 

рекреација. Атрактивност сеоске средине је и здрава храна што може омогућити 

продају сопствених производа (млеко, месо, сир, поврће, воће) туристима.   
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6. ЗАКЉУЧАК 

Географски положај општине Медвеђа је релативно повољан. Општина 

располаже низом природних ресурса знатне привредне вредности, али, нажалост, неки 

се користе делимично, а други су запостављени. То се може закључити на основу 

положаја општине у односу на Републику Србију.  

На подручју Медвеђе постоје многи минерални ресурси који могу да се 

експлоатишу, као што су руда олова и цинка, мермер и полудраги камен оникс. И 

поред постојања рудног блага и дуге рударске традиције, руднику „Леце“ се није 

поклањала значајна пажња ни у истраживању лежишта, ни у изградњи рудника и 

приступних саобраћајница. Овај је рудник дуго таворио. На постојање рудног блага 

треба усмерити много више пажње у будућем планирању одрживог развоја ове 

општине. 

Природни ресурси општине Медвеђа су толики да би становништво могло 

заиста добро живети. Већина тих ресурса је обновива и трајно погодна за богат и 

савремен живот. Реч је о шумама, травним површинама, плодном тлу и 

термоминералним водама. Шуме су изузетно важне као произвођачи кисеоника, 

пречишћивачи ваздуха, регулатори површинске и подземне воде, као оазе освежења и 

предаха људи. Такође је присутна и дрвна маса као ресурс, како енергетски (огревно 

дрво), тако и потенцијални ресурс за грађевинску индустрију. Дрво постаје све 

драгоценија сировина у разним гранама индустрије и незаменљиви материјал у 

грађевинарству. Једна од најперспективнијих делатности свуда где има добре шуме 

јесте савремено шумарство.  

Овај географски простор поседује и посебне потенцијале за развој туристичке 

привреде. Несумњива је његова еколошка вредност,  јер највећи део покривају 

еколошки чисти и здрави простори који имају једну од пресудних улога за развој 

туризма данас. Највећи део пространства Радан планине чини питомије средње и ниско 

подгорје, простор са благо заталасаним пределима испресецаним потоцима и речицама, 

прошарани шумама и шумарцима. Много је могућности за целогодишњи боравак у 

природи, који је погодан за: „стазе здравља“, скијашке терене и кампове. Симбол 

целокупног простора могла би бити управо та - највреднија компонента – еколошка 

компонента. Уз квалитетну промоцију, општина Медвеђа би могла да постане 

познатија туристичка дестинација.  
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Присуство бројних термалних извора је од великог значаја. Близина Сијаринске 

Бање одређује туристичко-географски положај као врло повољан, али има и примера 

недовољно искоришћених природних лечилишта. Село Туларе је право излетиште и 

пример неискоришћеног природног лечилишта.  

На територији општине Медвеђа најмање је погодног земљишта за гајење 

ратарских и повртарских култура, а највише је земљишта погодног за травњаке и 

шуме. Ипак, флора представља економски потенцијал. Климатски, хипсометријски, 

педолошки и још неки природни услови погодују развитку воћарства. Нарочито су 

погодни услови за гајење „ситног воћа“ (купина, малина и вишања). Лековите, 

ароматичне и јестиве врсте нису довољно истражене. У шумама има и бобичастог воћа 

и шумских плодова који се могу прерађивати и којима се, уједно, може афирмисати и 

квалитет ове животне средине у оквиру сеоског туризма. Атрактивност сеоске средине 

је и здрава храна што може омогућити продају сопствених производа (млеко, месо, 

сир, поврће, воће) туристима. 

Анализирањем кретања становништва може се закључити да у посматраној 

општини долази до константног опадања становништва. Миграције, негативан 

природни прираштај и депопулација не утичу нимало повољно на одрживи развој 

општине. Зато треба нарочито ставити акценат на јачање демографских потенцијала 

при изради стратегија одрживог развоја. 

Општина Медвеђа има изузетно повољне услове за развој сточарства, али оно 

деценијама пропада због недостатка радне снаге. Тренутно стање је економски 

нарушено. Очекује се да ће, у складу са иницијативама заједнице, пољопривреда 

добити своје место и постати важан учесник развоја општине. 

На основу свега изнетог, може се закључити да у општини Медвеђа има пуно 

потенцијала који нису довољно искоришћени. Требало би у будућем планирању 

привредног развоја,  између осталог, нагласити значај свеобухватније популационе 

политике која би подразумевала и бригу о младима, као и њихово задржавање на овим 

просторима.  
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