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1.  Увод 
 

 

У овом раду биће обрађена тема која се односи на географске промене у Лесковачкој 

котлини. Ове промене се односе на период с краја XX и на почетку XXI века. Физичко-

географске као и друштвено-географске промене коју су се дешавале су у великој мери 

утицале на данашњи изглед Лесковачке котлине. 

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

Јужна Србија, планинско-долинско-котлинске макрорегије. (Марковић, Ј., Павловић, М., 

1995) 

Град Лесковац је највећи у Лесковачкој котлини и налази се у њеном источном делу. 

Лесковачка котлина лежи у средњем току Јужне Мораве односно између Врањске котлине 

на југу и Нишке котлине на северу.  

Повољни климатски услови, надморска висина, богатство шумама, водама итд. омогућава 

развој пољопривреде, шумарства и сточарства, а на бази њих и делатности прераде 

примарних производа. Због свог повољног положаја положаја, Лесковачка котлина је 

одавнина била насељена иако се у последње време јавља мигрирање ка другим регијама.  
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2.  Географски положај 
 

 

Пространа Лесковачка котлина лежи у средњем току Јужне Морава, која је настала 

спајањем Биначке Мораве и Прешевске Моравица. Простире се у оквиру Родопског 

система (Српско-македонске масе).  Надморска висина дна Лесковачке котлине се креће 

од 210 m дo 240 m. Дужина у правцу север-југ износи око 50 km, а највећа ширина у 

правцу исток-запад (Власотинце-Радан) је око 45 km и обухвата површину од 1928,6 km² 

(Шушић, В. 2000). Лесковачка котлина је благо је нагнута према северу. 

Ова колина се налази између Нишке котлине на северу и Врањске на југу. (Павловић, 

1994) Изнад саме котлине се уздижу планине и то са трију страна: на југу Гољак, 

Кукавице и Буковик, Крушевица и Бабичка гора на истоку, на западу Пасјача, Петрова 

гора и Радан планина. Све се ове планине ређају у скоро непрекинутом низу по ободу 

котлине као заобљене простране планинске масе. Ободни део котлине је састављен од 

веома убраних кристаластих шкриљаца, местимично просеченим еруптивним стенама. 

Град Лесковац заузима најниже делове односно централне и источне делове. На југу 

залази у Грделичку клисуру све до  Џепа а на северу се пружа до Брестовца.  Територија 

града Лесковца обухвата целу долину Јужне Мораве од  Курвинградског сужења до 

Врањске котлине на југу, а осим долине Јужне Мораве њој припадају ниска побрђа старе 

језерске заравни у коју се ова долина усекла и доњи долински делови Моравиних 

источних и западних притока, Ветернице, Јабланице, Пусте Реке и Власине. Праву 

природну границу, Лесковачка котлина  има само на истоку и југу. Источна и 

североисточна граница је Бабичка гора док на југу гребен Кукавице чини природну 

баријеру према општини Владичин Хан. Остале границе се пружају највећим делом дуж 

ниских развођа између Јужне Мораве и њених притока или између ових притока 

међусобно. Западна граница према општини Бојник води развођем између Јабланице и 

Пусте реке, које је ниско и веома проходно. Део западне границе која је одваја од општине 

Лебане, иде развођем између Ветернице и Горње Јабланице и сече басен Доње Јабланице 

на два једнака дела. Овде нема праве природне границе, пошто дуж Јабланице иде главни 

пут који представља главну саобраћајницу којом се одржавају везе Лесковца и Лебана. 

Источну граница према Заплању, води гребеном Бабичке горе. 

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

водотоци су: Ветерница, Јабланица, Пуста река и Власина. Од језера имамо три вештачка: 

Брестовачко, Барје и Власинско језеро. 
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Територијом Лесковачке котлоне воде важне међународне саобраћајнице, али и 

саобраћајни правци нижег реда. Главни саобраћајни правац повезује Западну и Средњу 

Европу са Македонијом, Грчком и Малом Азијом. Поред самог града пролази ауто-пут и 

железничка пруга Београд-Скопље-Солун. 

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

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

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

Крајиштем односно са суседном Бугарском.  

 

Карта 1: Територија града Лесковца 

 

Извор: https://sr.wikipedia.org 

 

 

 

https://sr.wikipedia.org/
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3.  Физичко-географска обележја 
 

 

Током дугог временског периода Лесковачка котлина и њени ободни делови, а самим тим 

и општина Лесковац прошли су кроз неколико фаза развоја. Промене које су се дешавале 

за време тих фаза утицале су на физичке одлике какве и данас познајемо. 

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

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

испресецан рекама које се сливају са околних планина. 

 

 

Слика 1: Геолошки профил Лесковачке котлине 

 

Извор: Милојевић, С., Лесковачка котлина и околина, 1924 
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3.1. Геолошке одлике 
 

 

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

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

обод од метаморфних стена. Ове творевине испробијане су магматским стенама. 

(Милојевић. С., 1924) 

Метаморфне стене су представљене кристаластим шкриљцима различитог степена 

метармофозе. Јужни и западни планински обод од микашиста и гнајсева док је источни 

планински обод изграђен од зелених шкриљаца.Кристаласти шкриљци покривени су 

смеђим и хумусно-силикатним земљиштем.  

Седиментне стене заузимају ниже средишње делове котлине и чине их алувијалне, 

пролувијалне и делувијалне творевине, слатководни језерски седименти као и наслаге 

језерских тераса. Језерски седименти допиру до висине од 600 m н.в. (Шушић, В. 2000). 

Они су представљени хетерогеним наслагама конгломерата, пешчара, шљунка, песка, 

глина и сл. (Шушић, 2000) 

Најраспрострањенији су алувијални и терасни седименти. Протежу се у виду појаса дуж 

речног тока. Завршне серије седимената алувијалне равни чине песковито-глиновити 

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

сочивима песковитих глина, прашинастих и глиновитих пескова. Терасни седименти 

простиру се изнад алувијалних равни већих река. 

У подножију котлинског и ободног побрђа простиру се делувијалне и пролувијалне 

творевине. Земљиште је овде плодно. 

Магматске стене учествују у мањем обиму. Од површинских, највеће распрострањене 

имају андезитско-дацитске творевине. Обично се јављају у облику сочива и жица, док су 

већа интрузивна тела представљена плутонитима габра и гранита. На стрмим падинама 

земљишта су изложена ерозији. 

Каснијим геолошким истраживањима за потребе сачињавања Регионалног просторног 

плана општина Јужног Поморавља (2010) и Просторног плана града Лесковца (2011) 

дошло се до следећих констатација: У Лесковачкој котлини констатовани су комплекси 

метаморфних стена Српско-македонске масе и Власинског комплекса, кредни седименти, 

као и творевине терцијарне и квартарне старости. Кристаласти шкриљци Српско-

македонске масе, изграђују ободне делове Лесковачке котлине, а стене Власинског 

комплекса изграђују источне ободне делове котлине (Бабичка Гора и источни део 

Грделичке клисуре). 
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3.2. Рељеф и ерозивни процеси 
 

 

У прејезерској фази у олигоцену на територији данашње Лесковачке котлине, постојала је 

само ерозивна површ, Грделичка површ, у којој је била удолина Грделичке клисуре, 

тектонски је предиспонирана. У олигомеоцену, за време набирања, родопска маса, у чијем 

склопу лежи Лесковачка котлина, испресецана је раседима док су неки њени делови су 

спуштени. Створене су Лесковачка потолина и још две оближње. У плиоцену језеро 

испуњава Лесковачку котлину. Ниво овог језера достиже висину од 850 м после чега 

почиње да с повлачи. Истовремено са повлачењем језера, реке, које су биле језерске отоке, 

почињу да се усецају и да поступно односе језерски материјал, да дисецирају језерске 

подове, тако да се њихови трагови данас могу наћи само на извесним местима где је 

одношење било слабије. 

Кад се језеро сасвим повукло остала је језерска зараван на којој је Морава почела да се 

усеца заједно са својим притокама. Оне су однеле оне дебеле наслаге плиоценских 

седимената (140 m) и изградиле подове Добре Главе, Рударску Чуку, под Сушице и др., 

чија су темена заравњена, а саме косе су поступно нагнуте ка средишту котлине и веома 

погодне за обраду. Морава и њене притоке су усекле своје долине у језерску зараван. 

Најкарактеристичнији облици рељефа су долине. Код већих река одликују се пространим 

равнима и блажим странама усеченим у подове заостале од језерске заравни, на којима се 

опажају речне терасе настале услед сукцесивног усецања река. Клисурасте, дубоке и 

стрмих страна су долине младих и кратких потока, нарочито оних који се сливају низ 

стране Грделичке клисуре. 

 Други облик рељефа јесу косе од језерских наслага, заравњене на теменима и нагнуте 

према средишту котлине. Њихове бочне стране су дисециране потоцима.  

Највиши елеменат рељефа су ободни планински гребени на којима се такође налазе терасе 

и подови настали раом језера и река, као на пример Бабичка Гора. На југу, Грделичка 

клисура се у рељефу издваја од северних делова територије Лесковца својом високом 

површи и прегибима дуж стрмих клисурастих страна. Посебан значај она има и због 

својих просторних и висинских димензија. 
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Највећи део површине захвата раван Јужне Мораве, која се поступно спушта од југа према 

северу. На излазу из Грделичке клисуре, она има апсолутну висину од 243 m, а код 

Брестовца, њена висина износи 203 m. Раван је врло пространа и то нарочито на левој 

обали, док је десна обала сужена, јер Јужна Морава тече непосредно уз подножје Бабичке 

Горе. Раван Мораве је најшира на месту где у њу улазе речни токови Власине, Јабланице и 

Ветернице, око 15 km, идући ка северу се сужава и најужа је између Добре Главе и 

Бабичке Горе, свега 5 km, па се даље на север опет шири, јер ту у раван улази долина 

Пусте реке. 

Заравњени делови су и алувијалне равни Ветернице, Јабланице, Власине и Пусте реке и 

раван Јужне Мораве у Грделичкој клисури. Алувијална раван Доње Ветернице просечно је 

висине од 259 до 229 m, на југу је широка 0,5 до 2 km. Раван Доње Јабланице, која се као и 

раван Ветернице, пружа од југозапада ка североистоку, опада у истом правцу од 256 на 

219 m апсолутне висине. На северу се налази раван Пусте реке, која је доста широка и има 

благ пад од 220 m код Међе, на 205 m код Брестовца. Равница незнатног пространства је и 

раван Јужне Мораве у Грделичкој клисури. И њена висина опада од југа према северу, од 

285 m код Џепа, на 254 m код Копашнице. Раван око Доње Власине се спушта благо од 

истока према западу и саставни је део моравске равни. На истоку је најужа, око 2 km, 

близу Власотинца, а у делу који територијално припада Лесковцу, на линији Конопница – 

Ладовица, знатно је шира, око 6 km. 

Побрђа чине косе и подови заостали од некадашњег језера на којима су усечене терасе 

данашњих река. Изнад њих се дижу планински гребени који су чинили обод језера. У 

североисточном делу је гребен Бабичке Горе са највишим врховима Терзина Горица 1022 

m и Крива Бука 1057 m. Он се пружа од северозапада ка југоистоку, тако да територији 

Лесковца припада његова западна падина. Ова падина се спушта доста стрмо од висине 

преко 1000 m до 700 m надморске висине. 

На западу територија Лесковца захвата под Добре Главе, део некадашње језерске заравни, 

који чини развође између Пусте реке и Јужне Мораве. 

Јужни део територије града је знатно виши од северног, јер и реке текући од југа ка северу 

имају на југу више алувијалне равни. Осим тога, на југу се налазе високе и стрме стране 

Грделичке клисуре усечене у Грделичку површ високу од 950 до 1200 m. 

У јужном делу се налазе и подови Сушице, Хисара и Рударске Чуке, који чине развођа 

између Јабланице и Ветернице, Ветернице и Јужне Мораве, а који су такође остатак 

некадашњег језерског басена. Просечна висина ових подова је 300 до 350 m. Изнад ових 

подова диже се гребен Кукавице. Северне падине Кукавице, које припадају територији 

града Лесковца, испресецане су потоцима који се уливају у Ветерницу на северу и Јужну 

Мораву на истоку. 

Ове старе облике рељефа савремени ерозивни процеси разарају и стварају нове.  
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Процес денудације помоћу својих агенаса, падавина и температуре заобљава и снижава 

постојеће облике и нарочито јако делује у вишим деловима. 

Рецентна ерозија речних токова, нарочито Јужне Мораве је други веома битан чинилац. 

Својом снагом, Морава стално односи плодно земљиште, с једне стране, а таложи 

неплодне шљунковите спрудове на супротној обали, где не удара матица. Сличне појаве, 

мада слабије изражене, јер је у питању мања водена снага, види се око Јабланице, 

Власине, Ветернице и Пусте реке. Поред тога што стално подривају обале и односе 

плодну земљу, ове реке се врло често изливају, нарочито у јесен и пролеће. При повратку 

воде у корито на обали остаје доста речног муља и стварају се нове плавине. Савремени 

ерозивни процеси нарочито су карактеристични и веома јако изражени у Грделичкој 

клисури. 

Иако Грделичка клисура представља најизразитије ерозионо подручје у Лесковачкој 

котлини, она није једино такво подручје. Релативно кратко одстојање од врха Бабичке 

Горе до јужноморавске долине, као и знатна енергија рељефа створила је на њеним 

падинама више вододерина и јаруга, кроз које теку бујице у доба пролећних и јесењих 

киша које носе огромне количине материјала, шљунка и камена са Бабичке Горе. Пример 

за то су вододерине јужно од села Дрћевац, затим долине потока Буков Дол и потока 

Попов Дол код села Црковнице. 

Савремени ерозивни процеси, као и облици који они стварају, делују у негативном смислу 

на привредни развој ове области, а нарочито на њену пољопривреду. До овог долази тако 

што се под дејством бујица и клижења разоравају уравњене терасе и места плодног 

хумусног земљишта бивају оголићена до камене подлоге. На тај начин се смањују 

обрадиве површине. Осим пољопривреде, они делују негативно и на развој саобраћаја. 
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3.3. Клима 
 

 

Једину познату климатску рејонизацију у Србији дао је Ракићевић, Т. (1980), који је на 

територији Србије издвојио три климатске области: континенталну, умерено-

континенталну и измењено-средоземну. У склопу њих, издвојене су јединице нижег ранга, 

односно подобласти. 

Лесковачка котлина се налази на око 43ºСГШ, у централном делу Балканског полуострва, 

па је стога у великој мери изолована, односно, утицаји најближихмора су веома слаби. 

Услед оваквог положаја, континенталност је веома изражена. (Ивановић, 2007). 

Град Лесковац се налази у средишњем делу Лесковачке котлине, која припада субрегији 

Јужно Поморавље у ужем смислу. Клима Јужног Поморавља је умерено-континентална са 

јачим утицајем панонске климе са севера, односно егејске климе са југа. Котлине овог 

краја се одликују топлим и сувим летом и хладном зимом и имају карактеристике жупне 

климе. (Марковић, Ј., 1967) 

Најхладнији месец је јануар са средњом температуром од 2°C, док је најтоплији јули са 

средњом дневном температуром од 22°C а годишња амплитуда износи 22,3°C. Средња 

годишња температура ваздуха на подручју града износи 11,4°C.  

Просек падавина за Лесковац је 630 mm, Грделицу 795 mm, Предејане 811 mm, Вучје 764 

mm и Кукавицу 934 mm. Минимална годишња количина падавина у Лесковцу је 470mm, а 

максимална 917 mm, док је на Кукавици минимална 764 mm, а максимална 1126 mm. 

Доминантни ветрови на овом подручју су западни и северни, док је највећа средња брзина 

северног и југозападног ветра 3,2 m/s, југозападног 3,8 и северног 3,4 m/s у Предејану, а на 

Кукавици југозападног са 3,8 и западног са 3,6 m/s. (Просторни План Лесковца, 2011) 
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Карта 2: Климатске области Србије 

 

Извор: http://www.sepa.gov.rs/ 
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3.3.1. Температура ваздуха 
 

 

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

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

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

вредности. 

Апсолутна минимална температура у Лесковцу забележена је 13. Јануара 1985. године и 

износила је -30,3°C, а апсолутно максимална 24. јула 2007. године са вредношћу од 

43,7°C. 

 

Табела 1: Средње месечне и средња годишња температура ваздуха (C°) у Лесковцу (1980-2019) 

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

1980. -3,2 1,9 6,1 9,2 14 18,2 20 19 14,8 11,6 6,8 -1,4 9,8 

1985. -5,4 -4,8 5,9 12,2 17,6 17,7 21 21,4 15,2 9,2 5 4,1 9,9 

1990. -2,7 4,8 9,2 10,7 15,1 19,2 21,3 20,9 14,9 12,3 7,5 0,6 11,2 

1995. -0,6 5,8 6,2 10,5 15,1 20,1 22,9 19,7 15,4 9,9 2,9 2,7 10,9 

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

2005. 0,2 -2,5 4,9 10,9 16,4 18,6 21,5 19,7 16,8 11,1 4,4 3,3 10,5 

2010. 1,2 2,9 7,3 12,4 16,7 20,4 22,4 23,0 17,0 9,4 10,8 2,2 12,2 

2015. 1,3 3,0 6,2 10,8 17,8 19,7 24,4 23,6 19,0 11,5 6,5 1,8 12,2 

2019. -0,5 3,5 9,0 13,2 14,7 22,1 22,4 23,3 17,7 12,7 11,1 4,1 12,8 
Извор: Републички Хидрометеоролошки завод Србије 

 

На основу табеле можемо закључити да је најхладнији месец јануар. На овако високу 

средњу годишњу температуру пресудан утицај имају високе летње и рано јесење 

температуре и благе зиме. Међутим, у неким зимским данима температура ваздуха у 

котлини образује „језеро хладног ваздуха“, тј.јављају се тзв. температурне инверзије. 
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3.3.2. Влажност ваздуха 
 

 

Влажност ваздуха представља количину водене паре у атмосфери и један је од 

најважнијих климатских елемената. 

 

Табела 2:  Средње месечне вредности и средња годишња вредност влажности ваздуха у Лесковцу 

(1980-2019) 

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

1980. 82 79 76 70 78 74 72 75 78 79 82 89 77 

1985. 82 76 77 67 73 70 62 59 72 77 86 83 73 

1990. 85 74 63 74 74 69 58 58 72 73 79 86 72 

1995. 77 70 65 62 68 64 63 70 74 74 81 84 71 

2000. 82 76 64 61 61 53 48 47 68 74 73 79 66 

2005. 83 79 71 67 74 67 68 75 76 75 79 81 74 

2010. 80 80 71 72 71 71 68 63 70 80 72 79 73 

2015. 82 79 76 68 68 69 58 64 72 84 79 88 74 

2019. 84 75 60 65 78 74 69 64 70 74 80 85 73 
Извор: Републички Хидрометеоролошки завод Србије 

 

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

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

пропорционална температури ваздуха, онда је разумљиво што зимски месеци имају 

највећу релативну влажност ваздуха. Средња годишња релативна влажност ваздуха у 

Лесковцу за 2019. годину је 73%, највећу средњу месечну вредност релативне влажности 

ваздуха има децембар 85%. 

Дефицит влаге изразит је у летњим месецима, па ово може негативно да утиче на биљне 

културе.  

Са порастом надморске висине дефицит влаге се постепено смањује. Све ово указује на 

изражену сушност у нижим хипсометријским зонама. 
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3.3.3. Падавине 
 

 

Лесковачка котлина се одликује малом годишњом сумом падавина. Уз то, 

плувиометријски режим је такав да се велики део падавина излучу у топлијем делу године.  

Гледано по годишњим добима, готово једнака количина падавина је у пролеће и јесен а 

лето је само мало кишовитије од зиме. Највлажније годишње доба је пролеће (165 mm), а 

најсувља је зима (132 mm). Овако мала количина падавина излучи се у 102 дана па је 

интензитет падавина доста велики - 5,9 mm по дану.  

Максимум падавина је у мају (97,7 mm) а појављује се и слабо изражен секундарни 

максимум у октобру. Најмање падавина је у јануару, а малу количину имају још и март и 

јули. Овакав плувиометријски режим је карактеристичан за места са истакнутом 

континенталношћу. Гледано по годишњим добима, готово једнака количина падавина је у 

пролеће и јесен а лето је  мало кишовитије од зиме. Може рећи да су падавине готово 

једнако распоређене током године. 

 

Табела 3 - Средње месечне и средња годишња количина падавина (mm) у Лесковцу (1980-2019) 

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

1980. 21 7,3 11,9 6,1 28,9 13,7 13,5 39 18,5 24,5 23,2 37 266,6 

1985. 22,9 12 25,1 13,7 13,1 14,9 12,8 37,5 6,6 4,8 27,4 10,8 201,6 

1990. 18,1 34,1 20,7 76,6 34,8 35,5 2,3 8,6 28,7 32 15,6 108,7 415,7 

1995. 112,3 39,2 60,6 53,4 56,7 30,6 69,2 76,2 84,4 5,8 83,5 74,7 746,6 

2000. 35,9 38,3 28,4 36,1 50,8 47,9 42,4 6,9 76,8 19,1 16,6 25,6 424,8 

2005. 64,4 58,0 66,8 59,6 95,1 73,7 40,3 123,6 42,0 39,3 29,9 67,8 760,5 

2010. 44,6 96,1 58,7 104,8 68,3 82,5 12,4 10,6 28,8 82,5 67,1 95,3 751,5 

2015. 70,2 45,0 129,2 65,2 39,6 52,5 11,7 54,2 54,4 115,0 62,6 0,9 700,5 

2019. 79,4 28,3 7,8 38,4 97,9 124,0 68,6 20,3 22,8 8,1 41,6 52,7 589,9 
Извор: Републички Хидрометеоролошки завод Србије 
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3.3.4. Ветар 
 

 

Највећу учесталост имају ветрови из северног правца, због отворености Лесковачке 

котлине према северу долином Јужне Мораве. Најмању учесталост имају ветрови из 

источног правца. 

Лесковац има највећу честину тишина у котлини, а доминантни ветрови су из северног и 

јужног квадранта. У Предејану доминантни ветрови су из југоисточног, северног и јужног 

правца и јавља се мала честина тишина. Доминантни ветрови на Кукавици су из 

југозападног квадранта и често доносе велику количину падавине. 

 

Табела 4: Средње месечне и средња годишња брзина ветра (m/s) у Лесковцу (1990-2019) 

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

1990. 0,4 1,0 1,4 1,1 0,8 0,8 1,2 1,1 1,1 0,6 0,8 0,8 0,9 

1995. 0,8 0,8 1,5 1,2 1,2 1,2 1,0 1,1 0,8 0,6 1,0 0,7 1,0 

2000. 0,9 1,2 1,5 1,4 1,1 1,3 1,5 1,0 1,2 0,7 1,1 1,2 1,2 

2005. 0,9 1,2 1,1 1,1 1,2 1,2 1,1 0,9 0,7 1,0 0,8 0,9 1,0 

2010. 1,1 1,0 1,2 1,0 1,0 1,1 1,1 1,4 1,0 0,7 1,0 1,1 1,1 

2015. 0,6 0,8 1,0 1,2 0,9 1,0 1,0 0,7 1,0 0,7 0,7 0,6 0,9 

2019. - - - - 1,0 0,7 - 0,7 0,8 0,7 0,7 1,1 - 
Извор: Републички Хидрометеоролошки завод Србије 
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3.3.5. Облачност 
 

 

Облачност је још један значајан климатски елеменат, јер утиче на трајање Сунчевог сјаја, 

то јест, на интензитет зрачења, односно количину примљене топлоте, колебање 

температуре у току дана и године, количину падавина и друго. Облачност је величина 

видљивог неба покривеног облацима. 

Облачност по годишњим добима је највећа зими, а најмања лети.  

 

Табела 5: Средње месечне и средње годишња облачност (1/10) у Лесковцу (1980-2019) 

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

1980. 7,4 6,1 7,0 6,2 7,3 4,7 4,5 3,6 3,9 5,4 6,0 7,3 5,8 

1985. 7,3 6,9 6,3 5,6 5,0 5,4 2,9 3,1 2,1 4,7 7,9 5,6 5,2 

1990. 6,1 3,9 4,5 7,3 5,9 4,4 3,0 2,3 5,4 4,4 6,1 7,3 5,0 

1995. 7,7 4,6 6,5 5,1 5,8 5,0 4,2 5.2 5,7 2,9 7,4 8,7 5,7 

2000. 6,9 6,4 5,7 5,9 4,4 3,2 2,6 1,5 4,6 4,8 4,9 5,8 4,7 

2005. 6,4 7,2 6,0 5,3 6,0 4,0 4,2 5,2 6,2 6,0 6,3 8,3 5,9 

2010. 7,6 8,3 6,4 6,4 6,6 5,6 4,5 2,6 5,3 6,7 5,5 6,9 6,0 

2015. 6,4 5,5 6,6 5,5 5,7 5,0 2,1 3,6 5,2 5,6 4,5 5,8 5,1 

2019. 8,5 5,9 4,1 6,7 7,2 4,6 3,8 2,0 3,7 2,6 7,3 6,8 5,2 
Извор: Републички Хидрометеоролошки завод Србије 
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3.3.6. Инсолација 
 

 

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

други назив за глобално зрачење. (Ивановић, 2005) Трајање сунчевог сјаја у неком месецу 

је у непосредној вези са облачношћу, као и са дужином дана. Најмања инсолација је 

приликом зимског солстиција 21. децембра, а најдужа током летњег солстиција. Из тих 

разлога стварно трајање осунчавања најкраће је у децембру када су дани најкраћи, а 

облачност највећа, док је најдуже у јулу када су и дани најдужи, а облачност најмања. 

 

Табела 6: Средње месечне вредности и годишња вредност инсолације (h) у Лесковцу (1980-2019) 

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

1980. 61,7 108,2 127,7 191,6 146,1 260,3 272,5 277,0 224,4 157,9 96,0 56,1 1979,5 

1985. 49,0 68,8 110,5 165,0 226,7 228,7 328,7 295,3 281,5 155,8 55,1 105,1 2070,2 

1990. 69,2 160,9 213,6 129,4 209,6 255,1 334,8 342,6 192,3 192,0 81,4 53,3 2234,2 

1995. 57,7 142,3 135,0 226,4 204,1 276,6 295,5 221,2 190,5 214,8 47,9 5,6 2017,6 

2000. 86,4 91,7 166,6 192,5 309,4 322,4 351,6 357,1 188,5 145,8 120,4 90,7 2423,1 

2005. 87,4 75,1 156,5 180,3 228,2 274,4 277,9 229,7 150,5 137,2 84,2 48,1 1929,5 

2010. 53,4 38,7 141,2 170,4 199,0 243,1 286,6 315,8 191,2 84,7 130,1 76,5 1930,7 

2015. 67,8 101,2 108,1 215,3 216,1 250,4 356,6 291,0 177,9 116,5 115,9 69,9 2086,7 

2019. 41,2 82,7 199,6 188,6 144,2 259,7 296,3 327,8 205,5 170,3 59,8 55,0 2030,7 

Извор: Републички Хидрометеоролошки завод Србије 
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3.4. Хидрографска обележја 
 

 

Хидрографска мрежа Лесковачке котлине је веома развијена. Реке на територији општине 

Лесковац припадају Црноморском сливу који захвата 92% од укупне површине. Главна 

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

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

Морава је дугачка река, али је водом сразмерно сиромашна. На њен слив падне годишње 

просечно 710 mm атмосферских талога. 

Најзначајније притоке Јужне Мораве у Лесковачкој котлини су: Ветерница, Јабланица и 

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

српско Петоречје. 

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

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

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

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

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

Просечан годишњи протицај Ветернице код Лесковца је 4,8 m³/s.  Познато је да у летњим 

месецима 1952. и 1968. године корито Ветернице било потпуно суво. (Станковић, 2005) 

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

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

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

тада њена дужина износи 94,8 km. Коефицијент развитка тока Јабланице износи 1.90. 

Укупан пад је 642 m, а просечан 6.7% (за почетак Јабланице узета је Бањска река). Највећи 

пад Јабланица има у свом планинском делу тока, до Лебана, 570 m. Падови су знатно 

мањи у равничарском делу тока 72m или просечно 1.5%. (Дукић, 1952) 

 

Власина је река дугачка 70 км.  Утиче у Јужну Мораву на око 8 km источно од Лесковца. 

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

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

неколико крашких врела. (Дукић, 1952) 

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

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

шири када уђе у Лесковачку котлину и при већим водама река плави Бојничко поље. Код 
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места Бојник притиче јој најдужа притока Каменичка река. Због бујичарског тока, а и 

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

Ветерница има годишњи протицај је 3,4 m³/s, на Јабланици на станици Печењевце 3,27 

m³/s, на Јужној Морави на станици Грделица 24,61 m³/s, док је на Козарској реци на 

станици Тупаловце, средњи годишњи протицај 1,26 m³/s. На овим хидролошким 

станицама највећи протицај река је током пролећа због отапања снега и атмосферских 

падавина које доспевају у водотоке. 

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

Копашничка, Сушица и Вучјанка. 

У близини Лесковца налазе се и вештачка језера Брестовачко и Барје (акумулација за 

водоснабдевање града). 

Вештачко језеро Барје, у долини реке Ветернице изграђено је регулацијом корита реке у 

периоду од 1984-1991. године. Налази се 30 km узводно од Лесковца. Обухвата површину 

од 139 km². Просечна ширина износи 0,2 km, а дужина језера је 7 km. Представља виталан 

део водосистема „Барје“, кога чине фабрика воде, цевоводи, резервоари у Рудару и Вучју. 

Вода се користи за потребе водоснабдевања Лесковца.  

Према степену способности самопречишћавања и концентрацијом штетних материја воде 

већих река котлине припадају II и III класи. Степен загађености је одређен темпом 

испуштања отпадних вода и колебањем протицаја водених токова. Површинске воде се 

могу користити за наводњавање, али је коришћење временски, а и просторно ограничено. 

Дистрибуција расположивих количина речних вода у односу на потребе пољопривреде је 

изразито неповољна. 

По ободу Лесковачке котлине на контакту кристаластих шкриљаца и еруптивних стена 

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

у Тулару. 
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Слика 2: Река Јабланица 

 

Извор: https://mapio.net/ 

 

 

 

Слика 3: Река Ветерница 

 

Извор: https://novinardkocic.wordpress.com/ 

https://novinardkocic.wordpress.com/
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3.5. Педолошки покривач 
 

 

Земљиште се сврстава у условно обновљиве ресурсе и представља танак растресити 

површински слој земљине коре који је настао дуготрајним узајамним деловањем геолошке 

подлоге, климе и живих бића. Основне карактеристике земљишта су плодност, присуство 

кисеоника, воде, минералних и органских материја. Земљиште има своје еколошке 

функције  и социоекономске. У зависности од намене земљишта, активности које се на 

њему врше, земљиште има различите карактеристике и угрожено је различитим видовима 

загађења. 

Земљиште представља јединствену и динамичну компоненту географске средине и уједно 

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

растресити слој литосфере, који је сачињен од органоминералних једињења. С обзиром на 

генезу и дејство основних педогенетских фактора, на територије Србије издвајају се:  

• типска (развијена) 

• атипска (неразвијена) земљишта. 

У развијеној групи земљишта спадају чернозем, смонице, подзоли, гањаче, црвенице, 

планинске црнице, слана земљишта, мочварна земљишта и литогена земљишта.  Што се 

тиче развијеног земљишта, на простору Лесковачке котлине и њеног обода су 

најзаступљеније смонице, гањаче и оподзољене гањаче. 

Међу атипским земљиштима, су најважнија: селективна, делувијална, алувијална, еолска и 

антропогена земљишта. Што се тиче заступљености атипског земљишта у Лесковачкој 

котлини могу се уочити делувијална и алувијална земљишта. 

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

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

су заступљена јужно од Лесковца.  (Група аутора, 2012) 
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Највеће комплексе земљишта на овој територији захватају плодна тла 

алувијалноделувијалних акумулација. Ова земљишта захватају углавном алувијалне равни 

долине: Јабланице, Ветернице, Пустереке,  Власине и Јужне Мораве до Грделичке клисуре 

према северу. И у самој клисури у равни Мораве се налазе као основни типови земљишта, 

смонице, алувијум и делувијум. 

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

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

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

Гањача доминира на брдском земљишту средње висине. 

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

Јабланице, као и Јабланице и Ветернице, углавном однете раније језерске наслаге и 

створени подзоли. Мањи комплекс земљишта подзоластог типа налази се и на падинама 

Бабичке Горе у њеном средишњем делу. 

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

најнеполоднији делови. Овде се углавном наилази на скелетна и скелетоидна оподзољена 

земљишта. (Крстић, 1961) 
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3.6. Биљни и животињски свет 
 

 

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

очувана природа. Богатство биодиверзитета овог краја је узроковано специфичним 

микроклиматским условима, који настају кроз комплексно међудејство специфичних 

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

еколошких фактора. Од посебног значаја за биолошку разноврсност овог краја је и њен 

геодиверзитет, преко клисура, кањона, специфичних речних долина, који су потенцијални 

и доказани центри ендемизма и реликтости у Републици Србији. 

Флора и фауна су велики економски потенцијали овог простора, како у погледу 

туристичких, тако и у погледу развијања свести о очувању и заштити животне средине.  

Прво истраживање овог простора спровео је Јосиф Панчић  крајем XIX века заједно са 

својим сарадницима, Јосиф Панчић је нашао на Оштрозубу терцијарни ендемореликт 

ловорвишњу – зеленичје (Prunus laurocerasus). Подручје обода Лесковачке котлине је 

богато ловном дивљачи, срнаћа дивљач, дивља свиња, зец, вук, јаребица, фазан, куна и 

лисица. (Профил града Лесковца) 

Према подацима Завода за заштиту природе Републике Србије, на територији Лесковачке 

котлине се налазе следеће категорије заштићених подручја:  

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

Зеленичје“ (Оштрозуб – Црна Трава - Лесковац); 

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

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

запис (село Кутлеш, Лесковац);  

• Природни простор око непокретног културног добра: Шумски комплекси око 

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

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

природних реткости.  

(Група аутора (2012)) 
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Регистрована је појава следећих биоценоза: 

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

• Шума букве са зеленичетом (Lauro cerraso Fegetum Jov.)  

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

• Српска шума китњака (Qu. montanum serbicum Cert. et Jov.)  

• Српска шума букве (Fagetum montanum serbicum Rud.) 

 

Слика 4: Зеленичје 

 

Извор: https://mojgradleskovac.wordpress.com/2014 
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4. Друштвено-географска обележја 
 

4.1. Трагови насељености 
 

 

Лесковачку општину карактерише велики број археолошких налазишта. Узрок тога су 

плодно земљиште, повољни климатски услови као и рељеф. 

 

 

4.1.1. Млађе камено доба (неолит) 
 

У Лесковачкој регији до данас нису констатовани налази из палеолит и мезолит, али је 

евидентиран велики број локалитета из неолита. Под неолитом се подразумева период 

праисторије у коме се развија пољопривреда, посуде се израђују од печене земље, а алатке 

од окресаног камена и од глачаног камена. 

То раздобље завршава се појавом бакра, односно његовом производњом и употребом у 

свакодневном животу. (Булатовић, А., Јовић, С, 2009) 

Неолитски период на централном Балкану дели се на старији, средњи и млађи. Према 

најновијим истраживањима почетак старчевачке културе датује се у другу половину VII 

миленијума пре н.е., а почетак винчанске културе приближно у половину VI миленијума 

пре н.е. Позне фазе старчевачке културе, којима припадају насеља из средњег неолита у 

Лесковачкој регији, у овом случају могле би се датовати у прву половину VI миленијума 

пре н.е. У старијем неолиту егзистира протостарчевачка култура, у средњем неолиту 

старчевачка, док у млађем неолиту овај простор насељавају носиоци винчанске културе.  

У Лесковачкој регији евидентирано је 49 локалитета из неолита. На 33 локалитета 

установљен је неолитски слој који припада само винчанској култури, док је на 4 

локалитета евидентиран слој чији налази припадају искључиво старчевачкој култури. 

Евидентирано јеи  10 двослојних неолитских локалитета, односно локалитета који садрже 

слојеве и старчевачке културе и винчанске културе.  

На узвишењима, на обалама Јужне Мораве, смештени су локалитети Прогончука у Малој 

Грабовници,  Шљивче у Живкову и Градац у Злокућану.   
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Локалитети равничарског типа који припадају старчевачкој култури смештени су, 

углавном, на гредама или обалама већих река у Лесковачком пољу (локалитети: 

Извориште и Састанци у Бобишту; затим Селиште, Састанци и Шеварике у Чекмину; 

Црквиште у Липовици; Севдин гроб у Грајевцу и Селиште у Винарцу), или, у мањем броју 

у Пустој Реци (Црквиште у Брестовцу) или на благо заталасаним источним падинама 

Радана (Кућиште у Сакицолу и Крушкар и Царичин град у Штулцу). 

Под млађим неолитом подразумева се само старији период винчанске културе, односно 

Винча - Тордош период, док се тзв. градачка фаза винчанске културе, као и Винча - 

Плочник период опредељују у рани енеолит. (Булатовић, А., Јовић, С, 2009) 

У Лесковачкој регији евидентирана су 33 локалитета који припадају млађем неолиту, 

односно старијем периоду винчанске културе. Од укупног броја тих локалитета, 7 

локалитета је градинског типа (пет припада искључиво винчанској култури, док су два 

двослојна, односно припадају старчевачкој и винчанској култури), а 23 локалитета је 

равничарског типа (14 винчанских локалитета и 9 двослојних, који припадају и 

старчевачкој и винчанској култури). Градински локалитети махом су лоцирани у 

Лесковачком пољу, на обалама притока Јужне Мораве, у близини њиховог ушћа (Прогон-

чука у Малој Грабовници, Градац у Злокућану и Врања нога у Горњем Губеревцу). 

Смештени су на узвишењима у средњем и јужном делу Лесковачког поља, која 

доминирају околином и са којих се могу пратити кретања становништва у већем делу те 

регије. 

Слика 5: Придворица, Језеро, глава антропоморфне фигурине, млађи неолит, винчанска култура 

 

Извор: Булатовић, А., Јовић, С.: Лесковац, Културна стратиграфија праисторијских локалитета у 

Лесковачкој котлини, Археолошки институт, Београд, 2009 
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4.1.2. Бакарано доба (енеолит) 
 

 

Бакарно доба је период праисторије у коме је човек овладао металургијом бакра, а бакром 

је замењено кост, дрво, камен и други материјали који су до тада коришћени за израду 

оружја, накита и оруђа. 

У Србији се енеолит (бакарно доба) може поделити на три хронолошка периода: рани или 

старији, средњи или развијени и позни или млађи енеолит. Установљено је да рани 

енеолит Лесковачке регије чине две културне групе: тзв. градачка фаза винчанске културе, 

која би се могла назвати и протоенеолитском културом и Бубањ - Хум I културна група. 

У Лесковачкој регији евидентирана су укупно 24 локалитета из енеолитског периода:  18 

припада раном енеолиту, односно тзв. градачкој фази винчанске културе (7 локалитета) и 

Бубањ - Хум I културној групи (11 локалитета). Локалитети тзв. градачке фазе винчанске 

културе градинског типа смештени су на доминантним узвишењима на обалама Јужне 

Мораве (Прогон-чука у Малој Грабовници и Градац у Злокућану), док се локалитети 

равничарског типа налазе на косама на ободу Јабланичке долине или на обалама 

Јабланице (Међа у Подримцу и Селиште у Чекмину). Културној групи Бубањ - Хум I 

припадају 3 градинска насеља, смештена у Лесковачком пољу, на обалама Јужне Мораве и 

8 равничарских насеља, од којих су 3 лоцирана у Лесковачком пољу, док се остала насеља 

налазе у Јабланичкој области (локалитети Окућница Б. Ивковића у Рујковцу и Фабрика 

шприцева у Газдару), 20 Лесковачком Поречју (локалитет Поток у Лалинцу) и Власинској 

области (локалитети Иза хотела „Грозд“ и Водоводлука у Власотинцу). 

 

Слика 6: Бобиште, Састанци, део посуде од печене земље, развијени енеолит, костолачка 

културна група 

 

Извор: Булатовић, А., Јовић, С.: Лесковац, Културна стратиграфија праисторијских локалитета у 

Лесковачкој котлини, Археолошки институт, Београд, 2009   
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Према стилско-типолошким особинама керамичких посуда из Злокућана, Мрштана, затим 

керамике из Поморавља (Дреновац, Супска), са локалитета у Врањскобујановачкој 

котлини (Врање, Клиновац) и Косова (Горње Гадимље) може се закључити да су тзв. 

градачка фаза и културна група Бубањ - Хум I културно сродне и хронолошки блиске. 

Налази из развијеног, односно средњег енеолита у овој регији припадају културним 

групама Баден и Костолац. Средњем енеолиту припадају 4 локалитета. Са једног 

локалитета потичу искључиво налази који припадају баденској културној групи 

(локалитет Селиште у Братмиловцу), док налази са остала 3 локалитета припадају и 

баденској и костолачкој културној групи (Извор и Састанци у Бобишту и Дачки рид - 

Ортачки рид у Доњој Слатини). Један локалитет је градинског типа, смештен у 

Лесковачком пољу, на обали Јужне Мораве (Дачки рид - Ортачки рид у Доњој Слатини), 

док су остала 3 локалитета равничарског типа, а лоцирани су на обали Јужне Мораве. 

У Лесковачкој регији евидентирано је 6 локалитета који припадају позном енеолиту, 

односно културној групи Бубањ - Хум II. Три локалитета су лоцирана на доминантним 

узвишењима на обалама Јужне Мораве, док је једини локалитет равничарског типа 

смештен на тераси Јужне Мораве, надомак Лесковца. 

 

Слика 7: Бобиште, Састанци, део посуде од печене земље, развијени енеолит, костолачка културна 

група 

 

Извор: Булатовић, А., Јовић, С.: Лесковац, Културна стратиграфија праисторијских локалитета у 

Лесковачкој котлини, Археолошки институт, Београд, 2009 
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4.1.3. Бронзано доба 
 

 

Бронзано доба је период у развоју људске заједнице када човек производи и користи се 

предметима од бронзе. Из раног бронзаног доба у Лесковачкој регији констатована су 2 

налазишта:  Састанци у Бобишту и Плужевина у Јарсенову. Прво налазиште је лоцирано 

на тераси Јужне Мораве источно од Лесковца, док је друго градинског типа, а смештено је 

на обронцима Бабичке горе. (Булатовић, А., Јовић, С, 2009) 

Локалитети из средњег бронзаног доба у Лесковачкој регији су: Падина у Братмиловцу, 

Састанци у Бобишту и Гробље ново у Каштавару. Сви локалитети су равничарског типа, а 

смештени су у Лесковачком пољу, на пространим терасама Јужне Мораве, односно 

Јабланице (Гробље ново у Каштавару). Диспозиција и топографија локалитета указују на 

релативно миран живот у средње бронзано доба у том делу басена Јужне Мораве. 

У Лесковачкој регији постоји 28 локалитета из позног бронзаног доба, од чега 7 

локалитета градинског типа смештено је на доминантним узвишењима на ободу 

Лесковачког поља, док се градински локалитет Скобаљић град налази у планинској 

области јужно од Поречја.  

Насеља равничарског типа имамо 14 и налазе се у Лесковачком пољу, али и у долинама 

Јабланице, Власине и Ветернице. Чини се да је у том периоду, после дужег временског 

интервала од краја винчанске културе, поново насељен већи део Лесковачке регије. 

 

Слика 8: Јарсеново, Плужевине, керамички пехар, рано бронзано доба 

 

Извор: Булатовић, А., Јовић, С.: Лесковац, Културна стратиграфија праисторијских локалитета у 

Лесковачкој котлини, Археолошки институт, Београд, 2009 
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Слика 9: Бобиште, Састанци, део посуде, позно бронзано доба 

 

Извор: Булатовић, А., Јовић, С.: Лесковац, Културна стратиграфија праисторијских локалитета у 

Лесковачкој котлини, Археолошки институт, Београд, 2009 

 

 

 

 

Слика 10: Каштавар, Гробље Ново, средње бронзано доба 

 

Извор: Булатовић, А., Јовић, С.: Лесковац, Културна стратиграфија праисторијских локалитета у 

Лесковачкој котлини, Археолошки институт, Београд, 2009 
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4.1.4. Гвоздено доба 
 

 

У овом добу, гвожђе почиње да се користи за израду оружја, оруђа, накита и осталих 

предмета.  За израду гвоздених предмета потребна је много виша температура топљења 

руде гвожђа него што је захтевала руда бакра, али је већа и разноврснија експлоатација 

рудних богатстава. То подстиче развој привредних средишта, као и развој занатства и 

трговине, чиме су иницирана шира популациона кретања, а међусобна комуникација и 

размена добара у том периоду знатно су интезивније. (Булатовић, А., Јовић, С, 2009) 

 

Према Милутину Гарашанину, гвоздено доба је подељено на гвоздено доба I, II, III и IV.  

У Лесковачкој регији евидентирана су 24 локалитета из гвозденог доба I.  Равничарског 

типа је 11 локалитета, а 3 локалитета подигнута су на доминантним узвишењима на ободу 

Лесковачког поља (Хисар у Лесковцу, Прогончука у Малој Грабовници и Куманлук у 

Горњем Губеревцу), један локалитет налази се у Јабланичкој области (Реџов вис у 

Тулару), а један локалитет лоциран је на Бабичкој гори (Пусто семче у Семчу). 

Из гвозденог доба II, из Лесковачке регије потиче 5 локалитета: 2 су равничарског типа, 2 

су градинског типа, док је један локалитет непознат (Конопница), те му се топографија не 

може одредити. Равничарског типа су локалитети Јеричиште у Липовици (Лесковачко 

поље) и Бублане у Маћедонцу (област Јабланица), док су локалитети градинског типа 

Кале у Грделици (јужна периферија Лесковачког поља, односно улаз у Грделичку клисуру 

са севера) и Градиште у Големој Њиви (западна падина Бабичке горе). 

Гвоздено доба III, презентовано је у Лесковачкој регији са 9 локалитета. Сви локалитети, 

осим локалитета Змијин камен у Сакицолу (област између Пусте Реке и Радан планине), 

евидентирани су у Лесковачком пољу. 

Гвоздено доба IV у Лесковачкој регији презентују локалитети који припадају 

хеленистичкој култури (локалитет Лусарије у Орашцу на западним обронцима Кршевице) 

и латенској култури. Латенска култура, према досадашњим налазима, заступљена је на 

простору југоисточне Србије од друге половине II века пре н.е. Локалитети из Лесковачке 

регије који припадају латенској култури јесу: Шеварике у Чекмину, Извор у Бобишту, 

Јеричиште у Липовици, Двориште школе у Великом Трњану и Градац у Злокућану. Сви су 

равничарског типа, осим локалитета Градац у Злокућану које је градинског типа и налази 

се на ободу Лесковачког поља. Три равничарска локалитета смештени су у Лесковачком 

пољу, док се један налази у Лесковачком поречју. (Булатовић, А., Јовић, С, 2009) 
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Налази латенске културе из Лесковачке регије истоветни су налазима који припадају 

келтском племену Скордиска из Подунавља и Поморавља, па је извесно да и ти налази 

припадају култури Скордиска. Материјални остаци Скордиска у басену Јужне Мораве, 

заправо, потврђују писане изворе који наводе да су се Скордисци крајем II и у I веку пре 

н.е. проширили до Илирских, Трачких и Пеонских  планина и да су са те територије 

сталним пљачкашким походима угрожавали суседну римску провинцију Македонију. 

Пљачке и стална пустошења римске територије изазвали су бројне римске походе против 

њих.  

Из праисторијског периода евидентирано је у Лесковачкој регији укупно 106 локалитета. 

Од укупног броја локалитета, највећи број припада млађем неолиту, односно винчанској 

култури (43 локалитета), затим брњичкој култури из позног бронзаног доба (18 

локалитета) и старијем и млађем хоризонту гвозденог доба I (14 локалитета, односно 8 

локалитета). Да се на том простору интензивно живело већ од средњег неолита потврђује 

14 локалитета из тог периода, који припадају старчевачкој култури. Почетком раног 

енеолита, у време тзв. градачке фазе винчанске културе у Лесковачкој регији егзистира 7 

насеља, а у наредном периоду, који такође припада раном енеолиту, а обележила га је 

културна група Бубањ - Хум I, на овом простору налазило се 11 насеља.  

Значајан допринос познавању праисторијске археологије у Србији јесте податак да су у 

једном кратком историјском периоду и у Лесковачкој регији боравили Келти, односно 

Скордисци, што потврђују керамички налази карактеристични за латенску културу, 

евидентирани на неколико локалитета у Лесковачкој регији. Свакако један од најважнијих 

резултата истраживања налазишта у Лесковачкој регији, који је, такође потврђен 

истраживањем праисторијских локалитета у Врањској регији, јесте потврда да је у 

праисторији Грделичка клисура избегавана као комуникациони правац, а да су, уместо ње, 

коришћени алтернативни комуникациони правци долинама Јабланице и Ветернице.  

Лесковачка регија у праисторији била је под знатно јачим утицајем културних група са 

севера и истока него са југа и запада Балканског полуострва. Та регија била је веома 

погодна за живот у свим периодима праисторије, о чему сведочи велики број локалитета 

са богатом вертикалном стратиграфијом (локалитети у Чекмину, Братмиловцу, Бобишту, 

Горњем Губеревцу, Каштавару, затим локалитети Јеричиште у Липовици, Хисар у 

Лесковцу, Градац у Злокућану, Прогон-чука у Малој Грабовници и Дачки рид - Ортачки 

рид у Доњој Слатини). (Булатовић, А., Јовић, С., 2009) Све до појаве првих држава на овој 

територији су живела племана у својим племенским организацијама и обичајима. Кад су 

римљани заузели Лесковачку котлину и проширили своју територију, они су на овој 

територији затекли и покорили Дарданце, који су овде имали пуно робова. Два значајна 

момента која су вредна помена римске владавине овим просторима јесу: први, појава 

конопље коју су гајили Дарданци, и, други, подизање утврђења на Хисару, где је касније 

основано најважније насеље из којег ће израсти Лесковац, Дубочица. 



32 
 

Словенске државе су се јако рано појавиле на територији Византије, тако да је и 

Лесковачка котлина рано ушла у састав немањићке државе. Стеван Немања, који је под 

своју власт држао Топлицу, Ибар и Расину, добија од цара Манојла и Дубочицу. (Ракић, 

Х., Ђорђевић, С., Соколовић, А., 1961) 

Касније, доласком Турака на Балканско полуострво и њиховим упадима на територију 

старе српске државе, Лесковац се често помиње у борбама. Први пут Турци заузимају 

Лесковац 1427. године, који бива ослобођен 1444 године, Сегединским миром, али опет 

пада под Турску власт и 1455. године улази у састав крушевачког санџаката. У XVIII веку 

у Лесковцу се налази средиште алаџа-хисарског пашалука, који се одржао све до 1833. 

године. Под Турском влашћу, биле су веома тешке прилике које су праћене честим 

бунама. Српском становништву овог краја је било све теже, па су зато све чешће биле 

жалбе истог, које приморавају Турке да им олакшају живот. Године 1860. дошло је до 

сељачког револуционарног покрета, а као последица тога прокламован је Лесковачки 

закон, којим би били регулисани односи између земљопоседника и сељака, али ове 

одредбе нису усвојене. Када је Лесковац коначно ослобођен, из периферних делова 

Лесковачке котлине се у град враћају људи који су, пре доласка Турака, побегли у више и 

25 неприступачније пределе. То су области Горње Јабланице, Горње Ветернице и Горње 

Пусте реке. У ове области се паралелно са исељавањем Лесковчана, насељава шопско и 

становништво са динарида. (Булатовић, А., Јовић, С, 2009) 

Поред измена становништва, постоје три битна момента за даљи развој града:  

• Аграрна реформа - губе се спахилуци и господарлуци, а земља долази у руке 

сељака; 

• Стварање границе према Турској царевини 1878. године, када престаје надалеко 

чувена трговина конопљом;  

• Подизање железнице 1886. године, које је омогућило продирање нових културних 

новина са севера. (Димитријевић, С., 1951)  

Аграрна реформа, железница и појава првих индустријских постројења су покренули 

развој града.  

Слика 11: Липовица, Јерчиште, део амфоре од печене земље, гвоздено доба I

 

Извор: Булатовић, А., Јовић, С.: Лесковац, Културна стратиграфија праисторијских локалитета у 

Лесковачкој котлини, Археолошки институт, Београд, 2009 
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4.2. Порекло становништва 
 

 

Развој становништва на територији Лесковачке котлине условљен је друштвено-

економским кретањима, природним условима и историјским процесима. 

Лесковачка котлина је насељена, према археолошким истраживањима, још од друге 

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

главна карактеристика становника котлине је мигрирање зарад бољег живота. 

Становништво моравске долине у целини потиче углавном од косовске струје која се 

насељава од Бујановца до Лесковца, односно у јужном делу општине, од моравско-

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

постепено захвата и област Јужног Поморавља. Становништво ове две струје, населивши 

се на територију данашње Лесковачке општине, ствара нову струју, која се сад креће даље 

на север у моравску Србију, Шумадију, а понекад прелазе и преко Саве и Дунава. 

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

пораст броја становника, услед чега се увећао и значај ових руралних подручја. Нека 

сеоска насеља су увећала број становника 2-2,5 пута (Доње Синковце), нека 3-5 

(Братмиловце, Горње Стопање), а нека чак и 9 пута (Подримце). Код села која су ближа 

Лесковцу то повећање је износило 2 до 3 пута и то се објашњава тиме да ова насеља осим 

пољопривредне добијају и другу функцију, а увећање Подримца, које иако је удањеније од 

града, објашњава се већим досељавањем. (Савић. О., 1969). 
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4.3. Кретање броја становника 
 

 

Скуп људи на одређеној територији чини становништво и најважнији је друштвено-

географски елемент који условљава развој привреде и насеља.  

Број становника представља скуп људи који живи и ради на одређеном простору и који се 

временом мења у квантитативном смислу. Свака промена броја становника означава се 

као укупно кретање (A.Wartheimer-Балетић, 1982.). Промена броја становника последица 

је више фактора, пре свега природног и механичког кретања. 

 

Табела 7: Кретање броја становника на територији Јабланичког округа и општине Лесковац у 

периоду од 1961. до 2011. године 

Година 1961. 1971. 1981. 1991. 2002. 2011. 

Јабланички 

округ 

254855 260982 262531 255011 240923 216304 

Општина 

Лесковац 

134250 147487 159001 161986 156252 144206 

Градска 

насеља 

38564 50549 61632 67976 68826 65289 

Сеоска 

насеља 

95686 96938 97369 94010 87426 78917 

Извор: РЗС (2014), Упоредни преглед броја становника 1948-2011, Књига 20 

 

Из података у претходној табели може се закључити да је број становника у општини 

Лесковац био у порасту све до 1991. године како би после ове године падао. 

Сам град се ширио процесима индустријализације, урбанизације и миграцијама село-град. 

Број становника у граду био је у порасту све до 2002. након чега следи благи пад. Сеоска 

популација бележи раст до 1981. године, али је након тога њен број почео да опада. 

Чињенице које су довеле до тога су исте оне које су заслужне и за пораст броја становника 

у граду, а то су отварање фабрика, урбанизација, школовање деце и младих, посао. 

Популација општине Лесковац свој максимум достигла је 1991. године и износио је 

161986 становника. Након тога следи пад броја становника. 
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4.4. Густина насељености 
 

 

Густина насељености становништва представља просечан број становника на површини 

одређеног подручја (држава, регија или слично), и у правилу се наводи као просечан број 

становника по квадратном километру (ст./km²).  Другим речима, густина насељености је 

однос између броја становника и величине неке територије. 

Према густини насељености становништва постоји следећа класификација територија:  

1) ретко насељени предели (15 ст/км²),  

2) средње насељени предели (16 до 75 ст/км²), 

3) густо насељени предели (76 до 150 ст/км²),  

4) веома густо насељени предели (преко 151 ст/км²). 

 

Табела 8: Густина насељености општине Лесковац од 1961. до 2011. године 

Година 1961. 1971. 1981. 1991. 2002. 2011. 

Општина 

Лесковац 

131 143,9 155,1 158 152,4 140,7 

Извор: Израчунато на основу табеле 7 

 

Густина се повећавала све до 1991. године када је забележена и највећа густина 

насељености од 158 ст/км² да би после тога уследио пад. На попису 2011. године густина 

становништва била је 140,7 ст/км² и тада се општина Лесковац сврстала у густо насељене 

пределе. То је знатно већа густина насељености у односу на републички просек од 81,3 

ст/км². Опадајућа густина насељености која се односи и на Лесковачку котлину у целини, 

почев од 1991. године па све до данас, последица је општег пада броја становника. 
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4.5. Природно кретање становника 
 

 

Придодно кретање становништва представља промену укупног броја становника на једној 

територији услед деловања два основна фактора: наталитета (рађања) и морталитета 

(умирања). Разлику између њих представља природни прираштај, или пад популације, 

уколико је резултат негативан. Имамо случај и нултог природног прираштаја уколико је 

рађање једнако умирању на одређеној територији. Природно кретање становништва 

временом доводи до промена код бројности и структуре неке популације. Те промене могу 

да ублаже или потпуно маргинализују миграције и други спољни фактори (ратови, 

епидемије, природне катастрофе). (Кицошев, Голубовић 2004) 

 

 

4.5.1. Наталитет 
 

 

Позитивна компонента природног кретања становништва јесте наталитет и она доводи до 

пораста бројности становништва на одређеној територији. Представља број живорођене 

деце на 1000 становника на одређеној територији у једној години, у промилима. 

 Постоје три групе фактора који утичу на ниво наталитета:  

1. Биолошки: стерилитет, фекондитет, полна и старосна структура, просечна старост 

приликом склапања брака. 

2. Психолошки: страх од порођаја, осећај способности за рађање, осећај сигурности 

или несигурности, личне амбиције у животу. 

3. Социо-економски: ниво индустријализације, деаграризације и урбанизације, степен 

економског развоја, услови за формирање нових породица. 

Према годишњој стопи у светским мерама наталитет може бити:  

• висок (више од 25‰), 

• средњи (15-25‰),  

• низак (мањи од 15‰)  
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Табела 9: Упоредни приказ стопе наталитета у општини Лесковац 

Година 1961. 1971. 1981. 1991. 2002. 2011. 2015. 

Јабланички 

округ 

21,6 16,1 12,6 12,5 10,5 7,9 8,1 

Општина 

Лесковац 

21 15,7 13 12,2 10,7 8,1 8,4 

Извор: РЗС, Витални догађаји у Републици Србији; Природно кретање становништва у Републици 

Србији (2012); 

 

Јабланички округ данас спада у групу екстремно ниског наталитета. Стопа наталитета 

била је највиша 1961. године и износила је 21,6‰ и била је на средњем нивоу. Од тада до 

данас знатно је опала. По последњим подацима из 2015. године стопа наталитета на 

територији округа износила је 8,1‰ и у благом је порасту у односу на 2011. годину, када 

је била најнижа (7,9‰) 

У самој општини Лесковац највиша стопа наталитета заблежена је такође 1961. године и 

била је нешто нижа у односу на округ (21‰). Од тада до 2011. године је у константном 

паду. Већ 1981. године, стопа наталитета је пала са средњег на нижи ниво, а најнижа 

вредност забележена је 2011. године (8,1‰). По последњим подацима из 2015. та вредност 

је незнатно порасла, али је и даље мања од републичког просека. 

 

Табела 10: Број живорођене деце на територији Јабланичког округа и општине Лесковац 

Година 1961. 1971. 1981. 1991. 2002. 2011. 2015. 

Јабланички 
округ 

5502 4192 3298 3199 2538 1751 1676 

Општина 
Лесковац 

2825 2317 2068 1970 1671 1194 1170 

Извор: РЗС, Витални догађаји у Републици Србији; Природно кретање становништва у Р.Србији од 1961. до 

2010. године; 

 

На основу табеле закључујемо да број живорођене деце у општини Лесковац такође 

бележи константан пад. Највећи број је био 1961.године од укупно 2825 живорођене деце, 

да би данас тај број више него двоструко смањен на само 1170. 
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3.5.2. Морталитет 
 

 

Негативна компонента природног кретања становништва је морталитет, која насупрот 

наталитету доводи до смањивања популације на одређеној територији. Као и у случају са 

наталитетом, на морталитет утиче сплет различитих: 

• биолошких (старосна структура), 

• социо-економских (животни стандард, ниво образовања, здравствени услови), 

• психолошких фактора. (Кицошев, Голубовић 2004.) 

 

Оно што је различито је да друштвене околности имају много већи утицај на морталитет 

него на наталитет. Промене код морталитета утичу на полну, старосну и друге структуре. 

Такође, тесна је веза између морталитета и животног стандрарда становништва. 

 

Табела 11: Приказ стопе морталитета од 1961. до 2015. године 

Година 1961. 1971. 1981. 1991. 2002. 2011. 2015. 

Јабланички 

округ 

8,3 7,9 9,1 11,1 14,1 15,7 16 

Општина 

Лесковац 

8,5 7,7 8,8 10,4 13,8 14,9 15,2 

Извор: РЗС, Витални догађаји у Републици Србији; Природно кретање становништва у Р.Србији од 1961. до 

2010. године 

 

На основу посматраног периода закључујемо да је стопа морталитета у константном 

порасту почев од 1971. године па све до данас. Изузетак опадања те стопе, имамо између 

1961. и 1971. године. На територији општине Лесковац најнижа вредност забележена је 

1971. године и износила је 7,7‰ . По последњим подацима из 2015. стопа морталитета је 

скоро па дуплирана у односу на 1971. годину и износи 15,2‰. Висока стопа морталитета 

последица је неповољне старосне структуре овог краја. 

Као један од главних показатеља смртности становништва али и достигнутог нивоа 

животног стандарда, сматра се смртност одојчади. Основни показатељ је стопа смртности 

одојчади, која представља број умрле одојчади на 1000 живорођених у једном периоду. 
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Смртност одојчади се може рашчланити према периоду смрти, односно према дужини 

трајања живота ембриона или одојчета. Разликујемо три стадијума:  

1. перинатални: смртност од 28. дана трудноће до 7. дана после рођења,  

2. неонатални: смртност од 7. до 27. дана после рођења,  

3. постнеонатални: смртност од 28. дана до навршене 1. године. 

 

Табела 12: Стопа смртности и умрла одојчад у општини Лесковац у периоду од 1961. до 2015. 

године 

Година 1961. 1971. 1981. 1991. 2002. 2011. 2015. 

Стопа 

смртност 

одојчани 

96,3 39,7 25,1 20,3 9 13,4 6 

Умрла 

одојчад 

272 92 52 40 15 16 7 

Извор: РЗС, Витални догађаји у Републици Србији; Природно кретање становништва у Р.Србији од 1961. до 

2010. године 

 

На основу претходне табеле уочавамо да је стопа смртности одојчади била највећа 1961. 

године када је износила чак 96,3‰ и од тада па до 2002. године је драстично опала на 9‰. 

Основни разлози за тренд опадања несумњиво су достигнути ниво здравствене заштите и 

уопште побољшање животних услова у општини Лесковац. 
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3.5.3. Природни прираштај 
 

 

Природни прираштај представља разлику између броја рођених и броја умрлих на 

одређеном простору и одређеном временском периоду. Позитиван природни прираштај се 

јавља када је рађање веће од умирања, а негативан када је ситуација обратна. Имамо и 

трећу могућност када је број рођених једнак броју умрлих лица и тада се јавља нулти 

природни прираштај или природна стагнација. 

Постоје 4 врсте природног прираштаја:  

1. врло висок (преко 20‰), 

2. висок (15-19‰),  

3. умерен (5-14‰), 

4. низак (испод 5‰). (Кицошев, Голубовић 2004.) 

 

Табела 13: Природни прираштај изражен у ‰  у  Јабланичком округу и општини Лесковац 

Година 1961. 1971. 1981. 1991. 2002. 2011. 2015. 

Јабланички 

округ 

13,3 8,2 3,5 1,4 -3,6 -7,8 -7,9 

Општина 

Лесковац 

12,5 8 4,2 1,8 -3,1 -6,8 -6,8 

Извор: РЗС, Витални догађаји у Републици Србији; Природно кретање становништва у Р.Србији од 1961. до 

2015. године 

 

Из претходне табеле закључујемо  да се стопа природног прираштаја у општини Лесковац 

од 1961. године кретала , условно речено, слободним падом. Тада је била и највећа стопа 

од 12,5‰, и припадала је умереном типу природног прираштаја. Вредност природног 

прираштаја остаје позитивна до пописа 1991. године, а на наредним пописима имамо 

негативан природни прираштај, са тенденцијом даљег пада као последица пада наталитета 

и пораста стопе морталитета у овом крају. По последњим подацима из 2015. године, стопа 

природног прираштаја на територији општине Лесковац износила је -6,8‰, што је за 19,3 

‰ мање у односу на попис 1961. године. Идентична ситуација је и у целом Јабланичком 

округу. Највиша забележена стопа 1961. године износила је 13,3‰, а најнижа 2015. године 

од -7,9 ‰, што је ниже и од репубичког просека за ту годину.  
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3.6. Бракови и разводи 
 

 

Један од битних фактора природног кретања становништва јесте склапање бракова 

(нупцијалитет) и развод бракова (диворцијалитет). Због чињенице да се највећи део 

репродукције јавља унутар брачних заједница, нупцијалитет и диворцијалитет играју 

битну улогу у природном кретању становништва. 

У најширем смислу брак представља везу између два лица различитих полова ради 

заједничког живота и стварања потомства. Брак можемо посматрати и као друштвену 

заједницу, друштвено признату и одобрену емотивно-полну заједницу између две одрасле 

особе супротног пола ради стварања новог живота (Кицошев, Голубовић 2004). 

Према брачном стању становништво делимо у 4 групе:  

1. породично (ожењени и удате)  

2. непородично (неожењени и неудате)  

3. разведени  

4. удовци и удовице 

Општа стопа нупцијалитета представља однос између укупног броја склопљених бракова 

у току једне године и броја становника средином те године. 
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3.7. Механичко кретање становништва 
 

 

Поред утицаја природног кретања становништва, на број становника неког подручја утиче 

и механичко кретање становништва, односно миграције. Миграције доводе до пораста или 

пада становништва на одређеној територији. 

Процес миграција се јавља у готово свим етапама развоја људског друштва, тако да је 

пресељавање становништва давнашња појава. Генерално посматрано пресељавање 

становништва или повремено мигрирање, претежно је условљено низом фактора 

социјалних и економских услова живота. Економски неразвијени региони су 

емиграционог карактера, а региони који су достигли виши степен економског развоја су 

имиграциони. Постоје различити критеријуми који могу указати на типове миграција 

становништва. Можемо издвојити следеће критеријуме: времена, територијални, 

разликовања трајних од привремених миграција, мотива (Крстић В., 2007) 

Данас су миграције углавном условљене економским факторима и одвијају се из 

неразвијених ка развијенијим подручјима. Посматрано у светским размерама миграције 

могу бити условљене и другим факторима (ратови, прогони на верској или националној 

основи, политички разлози и сл.).  

Миграције могу бити добровољне и принудне, као и организоване и стихијске, а и масовне 

и појединачне. (Кицошев, Голубовић, 2004)  

Квантитативна и квалитативна анализа миграција становништва подразумева одређивање 

следећих компоненти: 

• обим миграционих токова (број исељених, број досељених и њихова разлика која 

представља миграциони салдо), 

• главне правце миграционих кретања (из региона у регион, из села у град, из града у 

град), 

• временска димензија и интензитет трајања појединих миграционих кретања,  

• разлике између домаћег и новопридошлог становништва у целокупној структури. 

(Крстић В., 2007) 
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Класификација свих миграција у светској пракси се врши на основу 5 критеријума:  

1. према времену трајања (коначне и привремене);  

2. према мотиву (економске, политичке, здравствене и индивидуално – психолошке);  

3. према добровољности (добровољне и присилне);  

4. према организованости (организоване и неорганизоване); 

5. према државним границама (унутрашње и спољашње). 

 

У следећим табелама видећемо порекло становништва општине Лесковац према подручју 

са кога су се доселили, односно имиграционог подручја. 

 

Табела 14: Порекло становништва општине Лесковац према попису из 2011.год. 

Година Укупно 

досељено 

Досељено из Републике Србије Досељено из других 

замаља 

Из другог 

насеља 

исте 

општине 

Из друге 

општине 

исте 

области 

Из друге 

области 

Из бивших 

република 

СФРЈ 

Из осталих 

земаља 

1980. и 

раније 

24688 11548 6113 5870 992 156 

1981-1985 3787 1823 824 848 230 62 

1986-1990 3590 1957 699 702 194 36 

1991-1995 3648 1751 548 673 619 54 

1996-2000 4355 1729 497 1945 80 100 

2001-2005 3105 1583 426 892 89 113 

2006. и 

касније 

4220 2138 677 1168 83 153 

Непозната 

година 

4201 2214 893 887 103 102 

Укупно 51594 24743 10677 12985 2390 776 
Извор: РСЗ (2013), Миграције, Књига 9 

 

Када је реч о лицима досељених са територија других земаља, највећи број становника је 

досељен из бивших југословенских република (2390). Укупан удео лица досељених их 

иностранства износи 2,19%.  
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Када се говори о миграцијама становништва неке територије треба споменути и дневне 

миграције, као један од најраспрострањенијих видова кретања становништва. Оне 

представљају посебан вид кретања економски активног становништва, било да су у 

питању лица која обављају занимање, ученици или студенти. На дневне миграције утиче 

низ социо-економских, демографских и других фактора. 

 

Табела 15: Дневне миграције из општине Лесковац 2011. године 

Дневни 

мигранти 

Укупно У истој области У другој 

области 

У страној 

држави У оквиру исте 

општине 

У другој 

општини 

Активно 

становништво 

које обавља 

занимање 

10961 8226 645 2074 16 

Ученици или 

студенти који 

се школују 

8606 6672 217 1704 13 

Извор: РСЗ, Дневни мигранти, Књига 11 

 

Из табеле 15. се види да највећи број активног становништва које обавља занимање 

учествује у дневним миграцијама у оквиру исте општине (8226 лица). У кретањима 

усмереним ка другим општинама исте области учествује 645 лица, према другим 

областима 2074 лица, а према иностранству 16 лица. У другој половини XX века долази до 

повећања интереса за школу, па самим тим и до повећања дневних миграција ученика и 

студената. Највећи део дневних миграција лица која се школују је у оквиру исте општине 

(6672 лица), док се према другим областима крећу 1704 ученика и студената. Према 

иностранству дневно мигрирају 13 ученика /студената. 
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3.8. Структуре становништва 
 

 

Становништво представља скуп људи који се међусобно разликују по многим 

карактеристикама : полу, старости, занимању, делатности, степену школске спреме, 

расној, етничкој или верској припадности, језику итд. Све те квантитативне и 

квалитативне разлике могу се класификовати у виду демографских структура 

становништва.  

Према основним обележјима становништва могу се издвојити четири велике групе 

структура становништва :  

• Биолошке структуре (полни и старосни састав становништва)  

• Економске структуре (активност, делатност, занимање и др.) 

• Интелектуалне или образовне структуре (писменост, ниво школске спреме)  

• Расна, етничко-верска и лингвистичка структура (Кицошев, Голубовић,2004). 

 

 

 

3.8.1. Полна структура 
 

 

Пропорционалан однос између мушког и женског становништва у укупној популацији 

представља полну структуру становништва. У случају да је тај однос избалансиран реч је 

о избалансираној полној структури, а када је обрнут случај ради се о неизбалансираној. 

Основни фактори који делују на полну структуру су: наталитет, морталитет, полна 

селективност миграционих кретања, специфични спољни утицаји (рат, услови рада итд.) и 

психолошки разлози (у патријархалним срединама већи значај имају мушка од женске 

деце). Један од основних показатеља полне структуре одређене популације су стопе или 

коефицијенти маскулинитета и феминитета. Стопа маскулинитета изражава број 

мушкараца на хиљаду жена. 
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Табела 16: Становништво општине Лесковац према полу и стопе маскулинитета према пописима 

из 1971., 1991., 2002. и 2011. године 

Година  Укупно 

становништво 

Мушко Женско Стопа 

маскулинитета Број % Број % 

1971. Општина 

Лесковац 

147487 72942 49,46 74545 50,54 978,5 

Градска 

насеља 

50549 25638 50,71 24911 49,27 1029,2 

Сеоска насеља 96938 47304 48,79 49634 51,21 953 

1991. Општина 

Лесковац 

161986 80757 49,86 81229 50,14 994,2 

Градска 

насеља 

67976 33124 48,73 34852 51,27 950,4 

Сеоска насеља 94010 47633 50,67 46377 49,33 1027,1 

2002. Општина 

Лесковац 

156252 77641 49,69 78611 50,31 987,7 

Градска 

насеља 

68826 33548 48,74 35278 51,26 950,9 

Сеоска насеља 87426 44093 50,43 43333 49,57 1017,5 

2011. Општина 

Лесковац 

144206 71632 49.67 72574 50,33 987 

Градска 

насеља 

65289 31616 48,42 33673 51,58 938,9 

Сеоска насеља 78917 40016 50,71 38901 49,29 1028,7 

Извор: Израчунато на основу података РЗС, Старост и пол, Књига 2 

 

На основу табеле 16 закључујемо да је у наведеним пописима полна структура 

становништва, на територији општине, увек била на страни жена и то са готово 

идентичном процентуалном предношћу у односу на мушко становништво. Најмања 

разлика између мушкараца и жена у општини Лесковац била је 1991. године када је стопа 

маскулинитета износила 994,2. Конкретно у сеоским насељима ситуација је умногоме 

другачија где је заступљеније било мушко становништво, осим 1971. године, тј. на 

почетку посматраног периода, када је стопа маскулинитета била 953. На територији 

градских насеља заступљеније је женско становништво. Само је 1971. године 

доминантније било мушко када је стопа маскулинитета износила 1029,2. 
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3.8.2. Старосна структура 
 

 

Старосна структура једна је од најважнијих демографских структура. Њена анализа 

представља основ за сва друга демографска проучавања. На промене старосне структуре 

утиче велики број различитих фактора. Највећи утицај има наталитет јер ако је наталитет 

низак, то значи да становништво те земље стари. Када је реч о морталитету његов утицај 

је, у односу на полну структуру, доста мањи. Он може да доведе чак и до подмлађивања 

популације ако је израженији код старијег становништва. Један од битних фактора који 

утичу на старосну структуру су и миграције. Оне имају двојаку улогу.  

На местима која су емиграциона подручја доћи ће до погоршања старосне структуре јер су 

миграцијама најчешће подложне млађе генерације. Поред тога доћи ће и до опадања 

природног прираштаја, које старији контигенти не могу да надокнаде. С друге стране у 

имиграционим подручјима долази до обрнуте ситуације: подмлађивање становништва и 

повећање природног прираштаја које из тога произилази. Ратови, епидемије, природне 

катастрофе такође у великој мери утичу на старосну структуру јер директно утичу на 

физичке губитке становништва, смањење наталитета, исељавање. 

На основу досадашњих испитивања конкретних популација по старости, дошло се до 

закључка да постоје различити типови старосне структуре и то: прогресивни, са високим 

уделом младог становништва (0-14 година) и ниским уделом становништва старијих од 50 

година; стационарни, са умереним уделом ових старосних група; регресивни, са ниским 

уделом млађих од 14 година и високим уделом старијих од 50 година. (Wertheimer- 

Балетић, 1982) 
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Табела 17: Приказ старосних контигената становништва општине Лесковац у периоду од 1971. до 

2011. године 

Година  Укупно 

становништво 

Становништво према старости Непознато 

0-19 20-39 40-59 60+ 

Број % Број % Број % Број % 

1971. Општина 

Лесковац 

147487 48611 32,9 47523 32,2 33821 22,9 16930 11,5 602 

Градска 

насеља 

50549 17281 34,2 17564 34,7 10895 21,5 4578 9,1 231 

Сеоска 

насеља 

96938 31330 32,3 29959 30,9 22926 23,6 12352 12,7 371 

1991. Општина 

Лесковац 

161986 42954 26,5 46003 28,4 44325 27,4 28001 17,3 703 

Градска 

насеља 

67976 19887 29,4 20735 30,5 18439 27,1 8762 12,9 153 

Сеоска 

насеља 

94010 23067 24,5 25268 26,9 25886 27,5 19239 20,5 550 

2002. Општина 

Лесковац 

156252 36060 23 41710 26,7 42502 27,2 35108 

 

22,5 872 

Градска 

насеља 

68826 16769 24,4 19417 28,2 19909 28,9 12349 17,9 382 

Сеоска 

насеља 

87426 19291 22,2 22293 25.5 22593 25,8 22759 26 490 

2011. Општина 

Лесковац 

144206 29695 20,6 37269 25,8 41334 28,7 35908 24,9 / 

Градска 

насеља 

65289 13902 21,3 18001 27,6 19086 29,2 14300 21,9 / 

Сеоска 

насеља 

78917 15793 20 19268 24,4 22248 28,2 21608 27,4 / 

Извор: Израчунато на основу података РЗС, Старост и пол, Књига 2 

 

На основу података из претходне табеле примећујемо да се удео младог становништва (0-

19) константно смањивао. Укупан пад удела овог контигента на територији општине, у 

посматраном периоду, износио је 12,3 %, на територији градских насеља 12,9%, а у 

сеоским насељима такође 12,3 %. У истом периоду смањивао се и удео становништва 

старости од 20-39 година, али нешто мање него што је то био случај са претходним 

старосним контигентом. Удео старог становништва, преко 60 година старости, 

континуирано расте. Од 1971. до 2011. године удео становништва старости преко 60 

година, на територији општине, повећао се за 13,4 %, на територији градских насеља за 

12,8 %, а на територији сеоских насеља за чак 14,7 %. Сви ови подаци несумњиви су 

показатељ неповољне старосне структуре овог краја и она ће по свим проценама 

наставити да се погоршава, због генерално лоше демографске ситуације у општини. 
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3.8.3. Образовна структура 
 

 

Образовна (интелектуална, односно школска) структура становништва представља важну 

карактеристику сваке популације. Најважнији показатељи образовне структуре су 

писменост и школска спрема. 

Писменим особама сматрају се лица стара десет и више година, која знају да читају и 

пишу. Неписменост је одлика неразвијених друштава, са високим учешћем 

пољопривредног становништва. 

 

Табела 18: Неписмено становништво у општини Лесковац по пописима 1971., 2002., и 2011. 

године 

Година Укупно 

становништво старо 

10 и више година 

Неписмено 

становништво 

Учешће неписменог 

становништва старог 

10 и више година 

1971. 124833 29813 23,9 

2002. 140015 10305 7,36 

2011. 130695 5398 4,13 
Извор: https://www.stat.gov.rs/ 

 

У општини Лесковац се број неписмених константно смањивао. По последњем попису он 

је 4,13%. 

Број неписмених се повећава са годинама старости, тако да је најмањи број неписмених у 

групи од 10-19 година, а највећи у групи 65+. 

Анализа становништва према школској спреми врши се према завршеној школи, односно 

достигнутом степену образовања. Обично обухвата контигент становништва од 15 и више 

година. На основу достигнутог образовања могу се издвојити неколико категорија 

становништва. 
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3.8.4. Економска структура 
 

 

Значајан показатељ оствареног нивоа привредног и друштвеног развоја неке области јесте 

економска структура становништва. Она обухвата структуру становништва према 

активностима, делатности и занимању. Када је у питању структура становништва према 

активностима, у другој половини XX века бележи се опадање учешћа активног и 

издржаваног становништва, а пораст лица са личним приходима у укупном становништву. 

Разлог све мањег учешћа активног становништва јесте смањена активност млађег 

становништва услед школовања. Са друге стране, расте удео лица са личним приходима, 

услед све ширег обухвата становништва пензијским осигурањем, али и промена у 

старосној структури запослених. 

Према критеријуму активности становништво је подељено у 3 групе:  

1. активно становништво - лица која обављају неко активно занимање и на тај начин 

обезбеђују средства за живот,  

2. лица са личним приходом - лица која не обављају активно занимање, него живе од 

прихода који потичу из њиховог ранијег рада или активности неког члана њихове 

уже породице,  

3. издржавано становништво - лица која немају сопствених прихода од којих би се 

издржавали, него их издржавају родитељи , рођаци или друга лица (Крстић, 2007.). 

Стопа активности у општини Лесковац на страни је мушког становништва, без обзира што 

је полна структура на страни жена. Активност женског становништва зависи од многих 

фактора, пре свега социолошких и економских. Највећи утицај имају величина породице, 

став према женском раду, као и економска структура укупног становништва. 

Основна подела активног становништва извршена је према делатности. Све оне груписане 

су у 4 сектора: 

1. примарни: обухвата становништво запослено у пољопривреди, шумарству, лову и 

риболову и водопривреди;  

2. секундарни: обухвата становништво запослено у индустрији, рударству 

грађевинарству и производном занатству;  

3. терцијарни: лица која обављају услужне делатности као што су саобраћај, трговина, 

услужно занатство, туризам, угоститељство.. 

4. квартарни: особе запослене у непривредним делатностима као што су друштвено – 

функционалне делатности, школство, здравство, наука, култура, одбрана, 

ацминистрација итд. 
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График 1 - Активно становништво општине Лесковац према сектору делатности 2011. године 

 

Извор: Израчунато на основу података РЗС(2014), Делатност, Књига 15 

 

У општини Лесковац 2011. године је било укупно 38260 економски активних становника 

који обављају занимање. Од тога 25,9% у примарним, 22,6% у секундарним, а у 

терцијарним делатностима 23,2%. Непривредне делатности односно квартарни сектор 

имао је удео од 27,7%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Примарни 
сектор

• Секундарни 
сектор

• Терцијарни 
сектор

• Квартарни 
сектор

27,7 23,2

25,922,6
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3.8.5. Пољопривредна структура становништва 
 

 

По правилу, у економски слабије развијеним земљама, главна делатност је пољопривреда. 

Са привредним развојем расте и удео секундарних делатности, пре свега индустрије, док 

удео пољопривреде опада. Тиме су створени услови за процес деаграризације 

становништва. Под тиме се подразумева свеукупни процес напуштања пољопривреде од 

стране пољопривредног становништва, коме је до тада то била једина активност и извор 

прихода. Процес деаграризације има за последицу смањивање броја становника у 

аграрним срединама и повећање броја у урбаним, као и велике промене у полно-старосној 

структури становништва у корист урбаних средина. (Кицошев, Голубовић 2004) 

 

Табела 19: Активно пољопривредно становништво општине Лесковац у периоду од 1971. до 2011. 

године 

Година Укупно Активно 

пољопривредно 

становништво 

Удео активног 

пољопривредног 

становништва 

1971. 147487 35709 24,2 

1991. 161986 19195 11,8 

2002. 156252 15134 9,7 

2011. 144206 7851 5,4 
Извор: РЗС, Општине и региони у Републици Србији; РСЗ, Занимања, Књига 14 

 

У целокупном посматраном периоду имамо смањивање активног пољопривредног 

становништва на територији општине Лесковац. Оно је са уделом од 24,2% у 1971. години 

смањено на 5,4% у 2011. години, док се с друге стране повећава удео непољопривредног 

становништва.  
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3.8.6. Етничка структура 
 

 

При анализи демографских обележја неке територије, проблематика националне структуре 

становништва представља комплексно питање. Често резултати добијени испитивањем 

становништва буду непрецизни, непотпуни а самим тим и неупоредиви са резултатима 

добијеним раније или са резултатима у будућности. 

Општина Лесковац је изузетно етнички хомогена средина. Срби представљају више од 

90% укупног становништва. Најбројнији после Срба су Роми. 

 

Табела 20: Упоредни преглед националног састава становништва општине Лесковац од 1971. до 

2011. године 

Етничка 

група 

1971. 1991. 2002. 2011. 

Број % Број % Број % број % 

Срби 139893 94,8 151196 93,3 147417 94,3 133623 92,7 

Црногорци 1205 0,8 1136 0,7 284 0,2 192 0,1 

Југословени 490 0,3 1505 0,9 122 0,1 88 0,1 

Албанци 148 0,1 111 0,1 23 0,01 20 0,01 

Роми 2869 1,9 6313 3,9 6989 4,5 7700 5,3 

Македонци 392 0,3 557 0,3 251 0,2 291 0.2 

Бугари 133 0,1 178 0,1 85 0,05 91 0,1 

Муслимани 1571 1,1 35 0,02 13 0,01 19 0,01 
Извор: https://www.stat.gov.rs/ 

 

На основу података из претходне табеле можемо закључити да је општина Лесковац 

изузетно етнички хомогена средина. Срби представљају више од 90% укупног 

становништва у читавом посматраном периоду. Најбројнији после Срба су Роми чији се 

број од 1971. године када их је било 2869, односно 1.3%, константно повећавао.  
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3.9. Привреда 
 

 

После периода интензивног развоја који је трајао до деведесетих година, наступа период 

стагнације и погоршања економског положаја општине Прокупље, који је често 

неуспешним приватизацијама још више погоршан. Индустријска предузећа су, иако 

бројна, у незавидној ситуацији, јер је присутно техничко – технолошко заостајање већине 

њих. 

После ослобођења од турака, мења се привреда тако што долази до развоја већег броја 

делатности. Пољопривреда је и даље најважнија, али почињу да се крче шуме, гаји се све 

више кукуруз, воће постаје све важнији предмет извоза. Постепено се развијају занатство 

и трговина. Многа села добијају прве продавнице у којима се можекупити индустријска и 

друга роба. У периоду између два светска рата није дошло до бржег развоја привреде.  

У данашњим условима неоспорно је да је најзначајнија привредна гранапољопривреда.  

 

Слика 12: Пољопривреда у Лесковачкој котлини 

 

Извор: https://mir-s3-cdn-cf.behance.net/ 

 

 

https://mir-s3-cdn-cf.behance.net/
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3.9.1. Пољопривреда 
 

 

Пољопривреда представља најбитнију делатност на територији Лесковачке котлине. 

 

Табела  21: Производња поврћа у Лесковачкој котлини 

Производња 

поврћа 

кромпир Парадајз Паприка Купус краставац корнишон 

Количина у 

t 

28000 45000 22000 8000 4200 3500 

Извор: Програм развоја Лесковца 2009-2013 

 

Табела 22: Производња вoћа у Лесковачкој котлини 

Производња 

воћа 

вишња јагода крушка Шљива Јабука трешња малина купина бресква кајсија грожђе 

Количина у 

t 

3500 2200 2000 8000 2500 450 1250 600 700 110 500 

Извор: Програм развоја Лесковца 2009-2013 

 

У Лесковачкој котлини пољопривредно земљиште обухвата 83680ha од чега: 

• оранице и баште 39800 ha; 

• воћњаци 4063 ha; 

• повртњаци 6500 ha; 

• пластеничка производња 717,6 ha. 

Најзначајни производни рејон ратарских култура везан је за алувијану раван и речне 

терасе, као и за котлинско побрђе изграђено од језерских седимената. У ратарској 

производњи заступљена је производња житарица, појединих врста индустријског биља, 

крмног биља и бројних врста поврћа. 

Лесковачка котлина је са аспекта повртарске производње једно од најзначајних 

производних подручја Републике Србије. Интензивнија производња повртарских култура 

почиње почетком шездесетих година прошлог века. За овај период карактеристично је 

увођење савременог наводњавања и високоплодних хибридних култура. Доминантне 

повртарске културе су паприка у долини Јабланице (атари села Д. Трњане, Турековац, Д. 

Стопање, Винарце итд.) и кромпир у долини Ј. Мораве.  
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У неким селима у долини Јабланици и Ј. Мораве постепено се развија двојна повртарска 

специјализација, коју чине производња паприке и парадајза. 

Пољопривредна производња је углавном традиционална. Ратарска производња 

представља једну од главних видова пољопривредне делатности ове области. Повољни 

услови, потребе и дуга традиција неки су од разлога значаја и раширености биљне 

производње. С друге стране, она је ограничена у обиму интезификације уситњеним 

поседом. Најзначајније и највише гајене културе су кукуруз, пшеница, детелина и луцерка. 

Добри услови постоје и за гајење јечма, ража, уљане репице, грашка, пасуља, кромпира. 

Повртарство се појављује као најважнији развојни потенцијал и то пластеничка 

производња повртарских култура. Воћарска производња се најчешће одвија у мешовитим 

засадима у екстензивном облику. Мањи проценат земљишта је под виноградима. 

Сточарство је најчешће екстензивно и бележи стални пад, иако постоје услови за развој 

поготову на већим висинама. (Ћирић, М., 2013) 

Величина поседа која је доминантна у Лесковачкој котлини је од 1 до 5 хектара. Проблем 

малих парцела је повећање угара и запарложених 11 ораница због неекономичне 

производње. На истим је немогуће изградити потребне мелиорационе системе. Таква 

газдинства немају реалне шансе у пољопривреди, па је неопходно или укрупњавање 

поседа или брза преоријентација делатности у непољопривредни сектор. Сточарска 

производња представља другу грану пољопривреде која се тесно наслања на биљну 

производњу. Зато је развој једним делом одређен производњом биомасе са природних 

трављака и сточне хране са ораница.  
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3.9.2. Шумарство 
 

 

Годишњи прираст дрвне масе у Србији је недовољан због нерационалног газдовања 

шумама и нерационалности у индустрији прераде дрвета. У државном сектору је 

приближно 47% укупног земљишта под шумом, док се преосталих 53% површина под 

шумом у приватном сектору. Површине под шумом чине 32%, од чега 91,27% чине 

лишћарске шуме, мешовите  5,12%, а четинарске 3,61%. Опште стање шума је 

незадовољавајуће, због тога је потребно предузети мере како би се повећале површине под 

шумама. На географски распоред шума великог утицаја има: клима, орографски, 

хидрографски и геолошки фактори. У зависности од надморске висине географског 

положаја и експозиције терена јављају се неколико појасева шума који се меñусобно 

разликују и то: низијски, висијски и планински појас. Низијски појас захвата подручје до 

500м надморске висине, култура топола која је карактеристична за ово подручје је мање 

заступљена док је најзаступљенија, врба, јасен, храст лужњак, горун и багрем. (Павловић, 

1994) 

Брдски појас захвата подручје надморске висине од 500 м до 1000 м, ово подручје се може 

назвати храстов појас јер је он доминантна врста. Заступљен је храст 

медунац,сладун,китњак и граб. 

Планински појас захвата подручје са надморском висином од 1000 м до 1400 м и то је 

рејон планинске букве где иначе геолошки услови станишта више одговарају четинарима. 

Ово је појас у коме су уназад 30 година засађене знатне количине четинара и то: црни бор, 

јела и смрча. Флора и фауна у Лесковачкој котлини су резултат како природних тако и 

антропогених фактора. 

Лесковачка котлина некада је била под густим шумским покривачем и била је ретко 

насељена. Интензивно крчење шума започело је у XX веку ради добијања ораничних 

површина и продаје дрвета. Добро очуване шуме се налазе на планини Кукавици и 

највишим деловима Радан планине. Степен пошумљености слива Јабланице је 48% а реке 

Ветернице 45%. За долину реке Ветернице и Вучјанске реке доминирају сладунова-церова 

или китњакова шума. На левој обали Јабланице доминирају сладунове шуме. Горњу 

границу шума чине планинске букове шуме. Ове шуме расту на Кукавици и има их на 

највишим деловима Радан планине. Око река су биле шуме јове и врбе, које су данас 

представљене углавном заосталим, појединачним дрвећем.  Изнад котлинских равни на 

долинским странама јављају се углавном букве, црни јасен, храст сладун, црни и бели бор. 

Велика пространства ободног дела Лесковачке котлине су под храстовим и буковим 

шумама. Између овог појаса заступљене су чисте састојине храста китњка које се пружају 

до 1150 м надморске висине. 
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3.9.3. Индустрија 
 

 

Индустрија је најчешће носилац развоја захваљујући великим могућностима 

запошљавања, услед разноврсноати прерадних капацитета, профитабилости, 

пропулзивности и др. Пошто је индустрија у овој општини са дугогодишњом традицијом, 

очекује се њен поновни процват, нарочито у оквиру развоја малих и средњих предузећа.  

Доминантне гране индустрије према броју активних предузећа и предузетничких радњи  

јесу: прехрамбена, са 189 регистрованих произвођача, прерада дрвета без производње 

намештаја (укупно 149 активна предузећа и предузетника), производња текстила и 

одевних предмета заједно са 133 регистрована произвођача и производња металних 

производа са 68 активних предузећа и предузетника. 

У оквиру прехрамбене индустрије, на територији града Лесковца најзаступљенија је 

производња и прерада воћа, поврћа и меса. Укупан број предузећа и предузетника ове 

производне гране је 189. Најпознатија предузећа у прехранбеној индустрији су: Млекара 

ДОО Лесковац, Предузеће Фунго-Југ, Лесковац, Југпром ДОО Лесковац, МК ДОО 

Лесковац и ТР Месокомбинат – Промет ДОО Лесковац. 

Лесковац, због развијености текстилне индустрије познат као некадашњи „Српски 

манчестер“, данас у овој грани индустрије покушава да поврати свој стари сјај. Данас је у 

Лесковцу заступљена производња, од примарне производње предива различитог састава 

до готових производа (трикотажа, чарапе, метража, лака и тешка конфекција). Присуство 

страних компанија је највеће управо у овој области.  

У области дрвне индустрије доминира производња финалних производа (производи од 

масивног дрвета, школски, предшколски и канцеларијски намештај, грађевинска 

столарија, комадни намештај, тапацирани намештај, фурнир, палете, брикет. Укупан број 

предузећа и предузетничких радњи дрвне индустрије је 149. Земље у које предузетници и 

предузећа у Лесковцу остварују највећи извоз дрвне грађе и намештаја од дрвета су 

Италија и Немачка, а затим следе Грчка, Шпанија, Шведска, Русија. 

У оквиру металне и електро индустрије заступљена је производња одливака од лива, 

лимова, панелсендвич плоча, прикључних пољопривредних машина, котлова за централно 

грејање, пећи на чврсто и течно гориво, штедњака за етажно грејање и производа расвете. 

Укупан број предузећа и предузетничких радњи металне индустрије је 149. 

У оквиру хемијске индустрије, на територији града Лесковца заступљена је производња 

фармацеутских сировина, лекова, козметичких производа, полипропиленских и 

полиетиленских производа, термоизолационих и хидроизолационих материјала. 
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3.9.4. Туризам 
 

 

Лесковац са својом околином, окружен планинама, манастирима старим више од пет 

векова, кањоном реке Вучјанке, Сијаринском бањом, археолошким локалитетима Царичин 

град крај Лебана, Скобаљић град крај Вучја, Брњичка културна група у басену Јужне 

Мораве, Етно-археолошки парк на Хисару, Градац код Злокућана и Некропола у Малој 

Копашници и Власинским језером, могао би да буде веома примамљива туристичка 

дестинација на југу Србије. 

Скобаљић град је археолошки локалитет који се налази на врху гребена планине 

Кукавице, десетак километара југозападно од Вучја. Локалитет је вишеслојан, јер има 

трагова из различитих епоха. Најстарији трагови потичу из бакарног и бронзаног доба. 

Најстарије камено утврђење подигнуто је у предримско доба, а утврђење од камена, опеке 

и малтера из рановизантијског доба. Најмлађе утврђење, чији се остаци – бедеми и куле, 

сада виде на терену, потичу из 15. века и везују се за личност Николе Скобаљића, 

властелина деспота Ђурђа Бранковића. 

  

Слика 13: Скобаљић град 

 

Извор: https://jugmedia.rs/ 
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Археолошки локалитет Хисар у Лесковцу налази се на крају издужене косе, на међи 

плодних долина река Јабланице и Ветернице, на надморској висини од 310м. Захваљујући 

повољном стратегијском положају, с једне стране и благим падинама усред плодне 

лесковачке котлине, с друге стране, насељаван је од праисторије па до данас. Откривен је 

велики број архитектонских и других објеката, мноштво керамичког материјала, новца и 

велики број археолошких предмета од метала, стакла, кости и камена који документују 

живот дуг седам миленијума на Хисару – односно у Лесковцу. Остаци најстаријих насеља 

потичу из средњег и млађег неолита. 

 

Слика 14: Археолошки локалитет Хисар 

 

Извор: https://sr.wikipedia.org/ 

 

Локалитет Градац налази се близу села Злокућана крај Лесковца. Налази се изнад ушћа 

Јашуњске реке уз Јужну Мораву. Својим природним положајем брежуљак је послужио као 

база за подизање насеља  на најширем заравњеном платоу који има благи пад према 

северозападу. Материјал нађен овде припада винчанско-плочничкој фази (млађи неолит) 

са обиљем елемената раног бронзаног доба југа. 

 

 

 

 

https://sr.wikipedia.org/
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Царичин град (Јустинијана Прима) се налази На 30 км од Лесковца, на узвишици према 

Радан планини. Дотире из шестог века нове ере, за који се сматра да је родни град римског 

императора Јустинијана И. Град се састоји од три архитектонске целине које су опасане 

бедемима. На најузвишенијем делу је акропољ који је био у служби архиепископије. 

 

Слика 15: Царичин град 

 

Извор: https://muzejleskovac.rs/caricin-grad/ 

 

Кукавица спада у родопске планине и налази се јужно од Лесковца. Највиши врх је 

Влаина на 1442 м надморске висине. Венац свих врхова, са долином Големе реке, дели 

планину на два дела - северни на коме нема насеља и јужни у чијим се деловима јављају 

села. Кукавица је дуго времена погранична зона и веома важно војно упориште. Данас се 

на врху Влаине налази метеоролошка станица и војни објекти, а од некадашњих римских 

и турских насеобина је мало шта остало. 

 

Слика 16: Планина Кукавица 

 

Извор: https://superavantura.com/planina-kukavica-vlajna 

https://muzejleskovac.rs/caricin-grad/
https://superavantura.com/planina-kukavica-vlajna
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Радан планина се налази западно од Лебана и припада Родопским планинама са највишим 

врхом Шопотом од 1409 м надморске висине. Њену геолошку основу чине силикатне 

стене из палеозоика са кристаластим шкриљцима. Захваљујући топлијој клими на Радан 

планини је опстало неколико ендемских и реликтних биљних врста, међу којима су 

најзначајнији остаци прашуме из доба терцијара. Убраја се у ред питомих планина и 

погодна је за скијашке стазе. 

 

Слика 17: Радан планина 

 

Извор: https://www.juznevesti.com/Drushtvo/Osvajanje-vrha-planine-Radan  

https://www.juznevesti.com/Drushtvo/Osvajanje-vrha-planine-Radan
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3.10. Насеља 
 

 

Насеље је место сталног или повременог боравка људи, у којима се одвија њихова производња и 

друге делатности те њихов друштвени и лични живот. Насеље је изграђен, настањен, просторно и 

функционално обједињен део насељеног места. Оно представља компактан скуп зграда, од 

најмањег засеока до највећих вишемилионских градова у којима трајно живи неко становништво. 

У саобраћају, насеље је простор на којем се редови или групе зграда налазе са једне или обе стране 

пута дајући му изглед улице. 

 Постоје 2 основна типа насеља:  

1. градска или урбана  

2. сеоска или рурална. 

На простору Лесковачке котлине, прецизније општине Лесковац, доминирају насеља збијеног типа 

која су лоцирана на дну котлине, као и на долинским странама река и притока. У планинским 

деловима доминирају насеља разбијеног типа, која због конфигурације рељефа, захватају више 

коса и долинских страна. Када говоримо о насељима која се налазе у Лесковачкој котлини можемо 

рећи да је карактеристично да већина становника живи на сеоском подручју. У оквиру општине 

Лесковац имамо 144 насељена места од којих су једино Лесковац, Грделица и Вучје градског типа. 

Од 141 сеоско насеље на територији општине Лесковац, у 103 села је присутан пад броја 

становника у односу на 1948. годину. Тај тренд је и даље присутан и извесно је да ће се многа села 

у скорије време потпуно угасити. 

 

Табела 23: Број насеља са мање од 200 становника у периоду од 1948. до 2011. године 

Година Укупно Број становника 

0-9 10-49 50-99 100-199 

1948. 6 / / / 6 

1953. 5 / / / 5 

1961. 5 / / / 5 

1971. 8 / / / 8 

1981. 12 / / 2 10 

1991. 18 / 2 2 14 

2002. 27 / 4 6 17 

2011. 36 2 7 8 19 
Извор: Упоредни преглед броја становника 1948-2011, Књига 20 
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Када говоримо о насељима са мање од 200 становника, у периоду од 1948. до 2011. 

године, на основу табеле 30, видимо да је њихов број у константном порасту. 1948. године 

било их је само 6, а 2011. године чак 36. У одређеним насељима приметно је драстично 

опадање броја становника, као што су Падеж, Црвени брег, Крпејце, Виље Коло, у којима 

је остало двадесетак и мање становника и прети им попуно гашење. У селу Мрковица које 

је 1948. године бројало 277 становника, на последњем попису евидентиран је 1 становник. 

 

Слика 18: Сеоско насеље, Велико Трњане 

 

Извор: https://upload.wikimedia.org 

 

Слика 19: Градско насеље, Лесковац 

  

Извор: https://upload.wikimedia.org

https://upload.wikimedia.org/
https://upload.wikimedia.org/
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5.  Закључак 
 

 

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

Јужна Србија, Планинско-долинско-котлинске макрорегије. 
Град Лесковац је највећи а уједно и најразвијенији град у Лесковачкој котлини и налази се 

у њеном источном делу. Лесковачка котлина лежи у средњем току Јужне Мораве односно 

између Врањске котлине на југу и Нишке котлине на северу. 

Одавнина, Лесковача котлина има важну улогу у саобраћају, јер кроз њу воде важне 

међународне саобраћајница. Главни саобраћајни правац повезује Западну и Средњу 

Европу са Македонијом, Грчком и Малом Азијом. 

Повољни климатски услови, надморска висина, богатство шумама, водама итд. омогућава 

развој пољопривреде, шумарства и сточарства, а на бази њих и делатности прераде 

примарних производа. Због свог повољног положаја положаја, Лесковачка котлина је 

оддавнина била насељена иако се у последње време јавља мигрирање ка другим регијама. 

Град Лесковац због својих повољних климатских услова и осталих погодности је био 

одавнина насељем. Као што је то случај са многим општинама у Србији, на подручју 

Лесковачке котлине крајем XX и почетком XXI века јављају се негативни демографски 

трендови условљени дуготрајним процесима деаграризације и депопулације сеоских 

насеља, као и негативним социо-економским процесима. 
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