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Увод 

 

Јабланички округ са својим општинама представља економско неразвијено 

подручје. Међутим богатство природног и културног наслеђа пружа Јабланичком 

округу бројне могућности за развој туризма. Потребе друштва у погледу коришћења 

богатстава природне средине у савремено доба све су веће и сложеније. Оптимално 

коришћење природних богатстава данас изискује тачно утврђивање расположивих 

потенцијала. У том смислу тежи се ка разради адекватне методологије валоризације 

туристичких потенцијала. 

Валоризација у најширем смислу означава вредновање, одређивање вредности, 

процену. Овај појам је у широкој употреби у свим привредним гранама савременог 

друштва. Валоризација као појам има широко значење, али у овом случају, гледајући 

са економско-туристичког аспекта може се посматрати као појам чији је садржај однос 

у коме неки објекат или туристички мотив задовољава неку од људских (туристичких) 

потреба. Овај антрополошки приступ туристичким потребама упућује на то да је 

задовољавање истих од суштинског значаја за утврђивање вредности, тј.валоризацију 

одрећеног туристичког потенцијала дате области. 

Рад је усмерен на евидентирање и идентификовање свих природних и 

антропогених туристичких потенцијала Јабланичког округа, као и на њихову 

класификацију у циљу што бољег и јаснијег приказа тренутног чињеничног стања 

постојећих и потенцијалних туристичких атрактивности, које би се могле привредно 

активирати са циљем да се експлоатација материјалне основе усклади са законима и 

принципима заштите истих, а све зарад повећања животног стандарда становништва 

овог подручја. 
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1.Административна подела Јабланичког округа 

 

Јабланички округ чини шест општина, распоређених око тока Јужне Мораве, 

који деле Лесковачку општину на два дела. Границу регије чине планине Радан и 

Мајдан на западу, Кукавица и Гољак на југу, на истоку делови Острозуба и Чемерника, 

а према северу је отворена долином Јужне Мораве. У оквиру територије Јабланичког 

округа налази се 336 насеља са 215.463 становника, од којих су 7 насеља градског типа, 

а преосталих 329 сеоског типа. Насеља су под  административном управом 6 општина 

укупне површине 2769 км². То су општине: 

-Лесковац 

-Власотинце 

-Бојник  

-Медвеђа  

-Лебане  

-Црна Трава 
 

Површина општина креће се од 264 км² до 1.024 км², колико има општина 

Лесковац. Велики број становника Јабланичког округа су Срби (95%), а највећу 

националну мањину чине Роми са око 4%. Округ бележи високи степен 

незапослености са око 40%.  

Подручје Јабланичког округа заједно са Пчињским округом чини регион Јужне 

Србије који се граничи са Македонијом на југ, Косовом на западу, Бугарском на 

истоку, и Нишким, Топличким, и Пиротским округом на северу. Регионом доминирају 

две котлине, Лесковачка (2.250 км²) и Врањска (900 км²) које су повезане 30 км дугом 

Грделичком клисуром.                                                                                                   

Административни центар округа је град Лесковац који је и највеће насеље и 

општина округа са око 156.000 становника. На основу записа историчара из 5.века о 

гајењу конопље у пределу данашњег Лесковца може се поуздано закључити да су 

постојала насеља насеља на овом простору још у то доба. Након пада под турску власт 

1454. године град наставља да се развија у значајан трговачки центар. Због оваквог 

географског положаја, на традиционалном путу из Средње Европе ка истоку, у близини 

Јужне Мораве и других већих токова, постао је привредно средиште. 

У средњевњковној Србији све општине биле су у саставу властелинских 

области. Након склапања примирја са Турцима, остале су у саставу Лесковачког 

пашалука. Спајањем два среза, Лесковачког и Јабланичког најпре настаје Лесковачки 

срез , затим Јужноморавски регион, а 1991. године формиран је Јабланички округ. 
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Слика 1: Положај Јабланичког округа                Слика 2: Подела Јабланичког округа на општине 

   Извор: http://www.wikipedia.org                          Извор: http://www.wikipedia.org 

 

 

 

2.Саобраћајна повезаност 

 
Коридор 10 је главна артерија која пролази кроз читав регион. Он укључује пут 

Е-75, који повезује Будимпешту-Београд-Ниш-Лесковац-Врање-Скопље-Солун. Истом 

трасом пружа се и железнички коридор. Од Београда до Лесковца пут има две 

саобраћајне траке у оба смера, што у многоме успорава  проток моторних возила. 

Неких 10.000.000-15.000.000 возила дневно по процени користе пут Е-75 између 

Лесковца и Македонске границе. Постоји намера да се у догледно време крене са 

завршетком аутопута до македонске границе али још увек без прецизних рокова. Осим 

тога, постоје нацрти за обнову пруге који би обезбедили двојни колосек, даљинску 

гасоводну линију, оптички кабл и 400 КW електрични вод. Пут М9 који води од истока 

ка западу од Приштине до Бугарске границе кроз Медвеђу, Лебане, Лесковац, 

Власотинце, Лесковац и Пирот је такође значајан регионални пут. Најближи 

међународни аеродроми у региону су у Нишу, Београду, и Скопљу и Приштини.1 

 

 

 

 

                                                             
1 Просторни план града Лесковца, Дирекција за урбанизам и изградњу, Лесковац, 2011 
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3.Општина Лесковац 

 

3.1.Географски положај 

 

Општина Лесковац представља гравитирајући економски центар Јабланичког 

округа и једна је од највећих општина на територији Републике Србије. Познат је по 

петоречју-врло реткој појави у свету, које се налази у лесковачкој котлини. То је град 

препун најразличитијих географских и туристичких мотива и објеката који привлаче 

пажњу многих туриста.  

У овој пространој котлини, чији је обод састављен од јако убраних кристаластих 

шкриљаца, местимично просечених еруптивним стенама, Лесковац заузима централне 

и источне делове, и то оне најниже. На север се пружа до Брестовца, а на југу залази у 

Грделичку клисуру све до Џепа, који остаје изван територије града. На тај начин 

територија града обухвата готову целу долину Јужне Мораве од Курвинградског 

сужења на северу 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 

дoлински делови Моравиних источних и западних притока, Ветернице, Јабланице, 

Пусте Реке и Власине. Праву природну границу има само на истоку и југу. 

Североисточна и источна граница је Бабичка гора, а 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. 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. 

Напуштајући овај гребен граница даље продужава дуж развођа између Власине и 

Јужне Мораве и тако одваја општину Власотинца од Лесковца, све док не сиђе у Доњу 

Власину, која ту тече кроз моравски басен све до свог ушћа. И ова граница је, према 

томе, вештачка.  

Долина Власине представља главну саобраћајницу за област Доње и Средње 

Власине. Напуштајући овај басен граница се опет пење уз гребене Грделичке клисуре и 

иде развођем између горње Власине и Мораве. Ова граница одваја Лесковац од 

општина Власотинце и Црна Трава на истоку. Јужна граница се поклапа са 

дугогодишњом границом Јабланичког и Пчињског округа и у западном делу води 

гребеном Кукавице. Она сече долину Јужне Мораве у Грделичкој клисури на линији 

Репиште – Сушевје и затим наставља линијом Сушевје – Мрковица, која донекле прати 
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развође између Џепске и Предејанске реке. Северна граница је широко отворена према 

Нишкој котлини, Добричу и долини Топлице, јер се територија Лесковца не пружа до 

Курвинградског сужења, него јужније до линије Кутлеш – Брестовац. Овако 

ограничена територија Лесковца има неправилан облик. Пружа се правцем север-југ на 

дужини од 50 км, а највећа ширина у правцу исток запад (Власотинце-Радан) износи 45 

км.2 

Топографски, град Лесковац карактерише равничарски терен, који се простире 

од Хисарске и Рударске косе на југу, између река Јабланице и Ветернице, који благо 

пада ка североистоку. Надморска висина града креће се од 210-240 м. Према 

надморској висини планско подручје се може поделити на три, скоро истоветна дела и 

то низијски са надморском висином око 200 до 250 м, брежуљкасти или средњи од 300 

до 600 м н.в. и брдско планинским делом преко 600 м. Градска унутрашњост лежи на 

око 230 м н.в, док су најзначајнија узвишења на брду Хисар (341 м н.в), Рударска чука 

(371 м н.в) и брдо поред села Винарца (398 м н.в). 

 

Саобраћајни положај 

Лесковца је веома повољан 

управо због свог средишњег 

положаја у котлини и ка 

њему воде сви важнији и 

већи путеви са котлинског 

обода. Лесковац је удаљен од 

Београда 298 км, од Ниша 45 

км, Софије 169 км, Скопља 

163 км а од Атине 804 км. 

Пруга је изграђена 1886 

године и право је саобраћајно 

чвориште. Ово је 

међународна пруга а њоме 

путују возови који иду према 

Скопљу, Солуну и Атини. 

Кроз Лесковачку котлину 

пролази и аутопут Е-75 који 

спаја запад и север Европе са југом Европе и блиским истоком. 

 

Град Лековац захвата површину од 1.025 км² и на тој површини се налази 144 

насеља, на свако насеље долази 7,11 км².  У територију града Лесковца улази неколико 

засебних целина које у народу, а и у научној литератури, носе посебне називе и 

одликују се посебним обележјима. Тако у састав територије града улази слив 

Ветернице, који се у народу назива Поречје, а за њега се везује средњовековни назив 

Дубочица. Друга предеона целина је Грделичка клисура. Иако један део клисуре 

захвата територија општине Владичин Хан, ипак је ово јасно издвојена природна 

целина. Трећу целину чини Поморавље или Лесковачка Морава коју сви не 

ограничавају сасвим јасно, јер границу одређују на основу етничког обележја. Тако су 

у област Поморавља увршћене Доња Ветерница и Доња Јабланица, које иако етнички 

блиске Поморављу, представљају засебне географске целине. Лесковачко Поморавље 

                                                             
2 Регионална стратегија руралног развоја Јабланичког округа 2013-2017, Г.И. Ј.Цвијић, Београд, 2012 

Слика 3: Саобраћајни положај 

Извор: http://www.aler.rs 
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обухвата насеља Лесковачког поља, односно алувијалне равни Јужне Мораве од 

Брестовца на северу до Грделичке клисуре на југу, и то насеља како на њеној источној 

тако и на њеној западној обали. Поред слива Ветернице, Грделичке клисуре и 

Лесковачког Поморавља, град обухвата и нека села Доње Јабланице, неколико насеља 

из слива Пусте Реке и Заплања на северу. 

 

Град Лесковац има 144 насеља од којих су, Лесковац, Вучје, и Грделица 

градског типа. Као привредни, политички, друштвени, културно-просветни и 

административни центар познат је по томе што је град са развијеном 

текстилном,хемијском, дрвопрерађивачком и прехрамбеном индустријом, град 

роштиља  и кулинарских специјалитета. 

 

3.2. Историја Лесковца 

 

Најстарији трагови живота у овом крају потичу из 2000 године пре нове ере. 

Овај крај су најпре насељавали Дарданци а од 6. и 7. века и Словени. Научници тврде 

да се историја града може сигурније пратити од 8. века нове ере, када је српски жупан 

Стефан Немањић од византијског цара добио на поклон Дубочицу, како је вековима 

називана ова област.  

Најстарији писани податак у коме се помиње Лесковац  потиче из 14. века и 

тада се ово место описује као велико село. По легенди се сматра да се испод брда у 

близини садашњег града налазило језеро, али дошло је до његовог сушења и ту је 

изникла шума леске тј. лешника. По њој је насеље добило име Лесковац и то пре 600 

година, али је у време турске владавине названо Хисар, од истоимене турске речи која 

значи тврђава. За време владавине турака ово место било је седиште нахије по имену 

Дубочица. Средином 19. века Лесковац је по величини био други град у Србији, после 

Београда, а бележи се да је имао 13 фабрика текстила, па је касније добио надимак 

„Српски Манчестер“ који се данас ретко користи. 
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3.3. Природни туристички мотиви Лесковца 

 

Планина Кукавица 

Ова планина давно је ушла у народну песму, постала је део легенде али је и 

данас тајанствена. Због живописне природе и богатих споменика историје ова 

дестинација је рај за љубитеље природе и велики туристички потенцијал Србије.  

На југу Србије, између Лесковца и 

Врања угњездила се је планина Кукавица. 

Обронци планине са севера се спуштају у 

Лесковачку котлину а са југа у Врањску 

котлину. На западу је река Ветeрница, а на 

истоку Јужна Морава са Грделичком 

клисуром. Припада венцу Родопских 

планина. Највиши врх Кукавице је Влаина 

(1.442 м н.в), а остали врхови су Ваљовска 

Чука (1.207 м н.в ), Тумба (1.192 м н.в), 

Фурниште (1.370 м н.в), Тиква (1.405 м н.в), 

Буковска Чука ( 1.386 м н.в) и Орлова чука 

(1.306 м н.в). Венац ових врхова, са долином 

Големе реке дели планину на два дела- 

северни, стрмији део је без насеља док се на 

јужном, блажем делу јављају села. На јужном делу планине, изнад Врања, уздижу се 

два врха, Облик (1.310 м н.в), и Грот (1.327 м н.в). Због својих правилних, купастих 

облика ова два врха Кукавице се понекад изводе као засебне планине. Планина 

Кукавица је готово у потпуности прекривена боровом и храстовом стогодишњом 

буковом шумом, али и обиљем лековитог биља. Листопадано дрвеће је самоникло, док 

су четинари вештачки пошумљени. Најпознатија је златна буква која је део истоименог 

природног резервата и убраја се у најквалитетније дрво ове врсте у Србији. Уживање у 

лепотама природе употпуњују и друге биљне врсте као што су дивља малина, купина, 

печурке, лековито и зачинско биље, кромпир-гољак (аутохтона врста са високим 

садржајем хранљивих вредности). Кукавица је станиште и бројних животињских врста 

од којих се посебно издвајају дивља свиња, лисица, срна и вук (крупна дивљач) и 

фазан, дивљи голуб, зец, веверица, јазавац (ситна дивљач), и тиме нуди могућности за 

ловни туризам. 

Некада је Кукавица али и околина била сточарски крај, а сада се ретко могу 

видети бела стада. Многи познаваоци природе сматрају ову планину правим драгуљем, 

а као њену велику предност истичу чист ваздух и живописну нетакнуту природу. То је 

планина мира и спокоја без ијдене фабрике  или загађивача у околини од 30 км, па је 

љубитељи природе сматрају и ваздушном  бањом. 

Слика 4: Панорама Кукавице 

Извор: http://www.upoznajsrbiju.co.rs 
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Посебна предност планине Кукавице је у податку да је од Лесковца, као 

генератора дисперзивних излетничких кретања удаљена само 16 км. Са Лесковцем је 

планина спојена линијама приградског саобраћаја велике учесталости полазака, као и 

путем са савременим коловозом. Ограничене могућности прихватања излетника у 

локалитету и све већи број посетилаца подстакли су нове развојне захвате, па је на 

новом ерозионом проширењу, у срцу планине, на ндморској висини од 650 м  изграђен 

хотел „Влаина“, удаљен 25 км од Лесковца. Хотел је реновиран 2008 године и има 30 

соба, а посебну чар даје еко-база на обали реке.Од хотела до врха Кукавице и 

реновираног планинарског дома „Прека вода“, удаљеног 25 км од води макадамски 

пут. Дом је саграђен 1939. године, има 45 постеља и веома је добро посећен током 

године.  

 

Слика 5: Хотел Влаина на Кукавици 

Извор: http://www.slideshare.net 

 

Сваке године, планинарско друштво „Кукавица“ из Лесковца као и планинарско 

друштво Србије организује поход планинара на Кукавицу. У два дана прелази се стаза 

дуга 24 км. Полазна и крајња тачка је плато испред хотела „Влаина“, на локацији 

„Јасичко равниште“. Маршута кретања је : хотел „Влаина“–Зидине-Брестов рид-

планинарски дом „Прека вода“. Кукавица је од давнина била погранична зона и важно 

војно упориште. Данас се на врху Влаина налази метеоролошка станица, и војни 

објекти,а од некадашњих турских и римских насеобина је мало остало.3 

Иако се са сигурношћу не зна како је Кукавица добила има, према једној од 

легенди назив потиче из времена Турака и великог страдања српске војске у боју на 

Косово. Српски војници,сабирали су се у шумама Кукавице непосредно пред сам бој, 

али се нажалост већина бораца из битке није вратила. Дуго након тога, мајке, удовице, 

сестре, кукале су за погинулим војницима, па је народ планину зог тога назвао 

Кукавица. 

 

                                                             
3 Павићевић,М.,Ракић,Х.,Туристички водич Лесковца и околине, Туристички савез Лесковца, 1985 
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Река Вучјанка 

Вучјанка се пробија северном страном Кукавице.Она  је усекла у стене свој 

кањон дубок 300 м. Дугачка је 18 км а извире на око 1.100 м надморске висине. Њен 

кањон обилује слаповима, водопадима тј. вировима за купање. Напознатији су 

Девказан, Јаз, Доњи Ђокин вир, Средњи Ђокин вир, тешко приступачан Црни вир-за 

који кажу да је дубок 10 м. Једна од благодети реке Вучјанке је и мекоћа њене воде, 

због које је крајем 19. и почетком 20. века овде и зачета текстилна индустрија, и својим 

текстилним производима прославила Лесковац. Чланови породице Теокаревић 

препознали су предности воде из ове реке, због чије се мекоће од вуне, у вучјанским 

погонима добијао штоф изузетног квалитета. Плаховита Вучјанка права је благодет за 

овај крај. Током летњег периода постаје купалиште и многи у њеној хладној води 

проналазе освежење.4                 

Када кажемо Ђокини вирови, мислимо на два вира у кањону Вучјанке. Ђокини 

вирови налазе се у најужем делу кањона, где ширина самог кањона код Горњег вира 

износи свега 5 м. Вирови су попут природних базена, са изузетно чистом и прозирном 

водом. Горњи вир широк је 15 км а дугачак 5 м, док дубина у њему износи 2,5 м. На 

његовом почетку је Горњи 

водопад, висине 9 м, а на крају је 

Доњи водопад висине 11м из њега 

вода пада право у Доњи вир који 

је широк 20 м. Температура воде 

лети износи око 23°C. У доњем 

делу тока реке налазе се бројне 

старе воденице које и данас мељу 

жито, а посебан бисер читавог 

комплекса је хидроцентрала Вучје, 

друга у Србији, саграђена 1903 

године, која и данас производи 

електричну енергију. За њену 

изградњу најзаслужнији је Ђорђе Станојевић, родоначелник електрификације у Србији. 

Подигнута је новцем 168 акционара „Лесковачког електричног друштва“ и отворена је 

на дан ослобођења Лесковца од Турака.  

Хидроелектрана је по много чему специфична. Она је друга по старости у 

србији, после хидрелектране „Ђетиња“ код Ужица. Међутим она је на неки начин 

надмашила ту хидроелектрану зато што непрекидно ради пуних 112 година. Неки од 

генератора раде од њеног постанка. Специфичност терена утицала је је на то да 

вучјанска хидроелектрана буде јединствена и због отвореног канала усеченог у стене, 

дугог око 1 км, просечне ширине и дубине око 1 м. Вода која се узводно од елекртане 

захвата из реке, преко тог канала доводи се до водне коморе изнад хидроелектране. Ту 

се вода акумулира,а затим веома стрмим падом са висинском разликом од 140 м, кроз 

                                                             
4 http://www.glassrbije.org 

Слика 6: Слапови реке Вучјанке 

Извор: http://www.instagram.com 
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цев дузине 235 м, спушта се до турбина. Струја која је произведна овде, била је 

намењена пре свега текстилном басену, односно индустрији у Лесковцу.  

Хидроцентрала „Вучје“ саграђена је од камена и чини јединствен склад са 

природом која је окружује- планинским стенама и бистром плаховитом реком. Та 

хармонија огледа се у 

чињеници да производећи 

енергију не шкоди природи, а 

вода која покреће турбине 

враћа се у речни ток. Посећују 

је људи из земље и света, а о 

њиховом поштовању сведочи и 

књига утисака, у којој су 

забележена њихова њихова 

запажања на двадесетак 

свеских језика. Овај бисер 

светске баштине је и на мапи 

туристичких дестинација овог 

дела Србије, који своју 

перспективу види у интензивнијем развоју туристичких потенцијала.  

Кањон реке Вучјанке добиће потпуно нови изглед у наредном периоду, 

захваљујући Министарству трговине, туризма и телекомуникација које је одобрило 

значајна средства за сређивање купалишта око хидроелектране у Вучју. Реч је о 

пројекту „Јачање сеоског туризма“ чији је циљ унапређење квалитета туристичке 

понуде града Лесковца. 

Пашина чесма 

Пашина чесма једно је од најлепших и најомиљенијих излетишта у Лесковцу. 

Налази се 11 км северозападно од Лесковца, на надморској висини од 350 м, одакле се 

пружају широки видици на околне планинске венце. Комплекс излетишта Пашина 

Чесма налази се у бујном зеленилу храстове шуме на површини од 82 хектара и може 

да прими 11. 000 излетника. Спада у категорију излетишта где људи из околине долазе 

на дневне излете. Амбијент се најбоље користи током пролећа и јесени када нема снега 

и великих падавина. Излетнички комплекс сачињавају игралишта за фудбал, кошарку, 

рукомет, одбојку и тенис, шеталишта, волијера за птице, и за најмлађе паркови са 

клацкалицама, љуљашкама и сл. На самом излетишту налази се хотел „Пашина Чесма“ 

који се простире на површини од 17.000 м² . Према историјским списима, на брду од 

Душанова до Миланова постојали су пашњаци, на њима су пасле козе Смаил-аге . 

Такође тај простор обиловао је извор па отуда и назив Пашина Чесма. 

 

Слика 7: Хидроцентрала Вучје 

Извор: http://www.instagram.com 
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3.4. Антропогени туристички мотиви 

 

За формирање потпуне слике о стању туризма поред природних, битно је 

указати и на антропогене туристичке вредности. Антропогене туристичке вредности 

представљају значајни споменици културе, сакрални споменици, археолошка 

налазишта и историјски споменици. 

 

3.4.1. Археолошки локалитети 

 

Археолошко брдо Хисар 

Хисар се налази изнад Лесковца на надморској висини од 340 м, и обухвата 

поршину од 10,6 хектара. Хисар предсатвља завршне обронке планине Гољак. 

Истовремено је археолошки локалитет и парк природе, па је тако, иако се налази у 

самом граду станиште многих врста птица, место за излет и, уједно локалитет вредан 

пажње како домаћих, тако и светских археолога. Реч Хисар, назив брда, потиче из 

времена Османског царства и означава утврђење у систему одбране, саграђено од 

камена и цигле, са једном кулом или без ње, па је у доба Турака и сам град носио име 

Хисар. Захваљујући повољном стратегијском положају с једне стране, и благим падина 

усред плодне Лесковачке котлине, са друге стране, насељаван је од праисторије до 

данас. Археолошка истраживања на овом локалитету започета су 1999. године. 

Откривен је велики број архитектонских и других објеката, мноштво керамичког 

материјала, новца,  и вели број археолишких предмета од стакла, метала, кости и 

камена који документују живот дуг седам миленијума на Хисару, односно у Лесковцу. 

На Хисару су се налазила насеља из неолита, бакарног, бронзаног и гвозденог 

доба, из византијског и римског и турског периода. Откривени су остаци утврђења 

касног античког доба-4. век н.е.и рано византијског доба -6. век н.е као и из турског 

периода,а пронађен је и најстарији центар црне металургије у Европи.Године 2001. 

Пронађено је вишеслојно насеље брњичке културе, групе која се развија од 1300. до 

1050 год. п.н.е, то говори о присуству Дарданаца на овим просторима. Пронађени су 

овде и примерци средњовековног стакла, рађеног у вишебојној техници, као и сребрни 

новац Стефана Лазаревића у време када још увек није постао деспот. 

Највећа енигма, је ипак „Туровићева игла“, названа по археологу–аматеру 

Шћепану Туровићу из Лесковца. Он је 2002. године пронашао предмет у облику игле, 

дугачак 64,5 м и сачињен од нерђајућег челика. У питању је предмет сачињен од 

чистог гвожђа, без икаквих примеса из 13. века п.н.е, а данашња технологија не 

располаже методама за добијање тако чисте легуре гвожђа. Игла се због изузетне 

вредности данас чува у сефу једне државне установе. Након открића „Туровићеве 

игле“ археолошка истраживања на локалитету су постала интензивнија, и пронађени су 
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слични предмети од гвожђа као и пећи за топљење гвожђа. Сви предмети датирају из 

13. и 14. века старе ере. На Хисару је пронађена и топионица метала из византијског 

доба, што упућује на закључак да се овде непрекидно одвијала металургија гвожђа у 

периоду од 14 века п.н.е до 14 века н.е. 

Данас се на Хисару може видети споменик незнаном јунаку, подигнут 1922. 

године, у част анонимног капетна који је погинуо у борбама за Лесковац 1955. године. 

На источној страни брда налази се спомен парк подигнут 1971. године, посвећен 

жртвама Другог светског рата. 

 

Локалитет Градац 

Овај локалитет налази се близу села Злокућана, крај Лесковца. Налази се изнад 

улаза Јашуњске реке у Јужну Мораву. Својим природним положајем брежуљак је 

послужио као база за подизање насеља на најширем заравњеном платоу који има благи 

пад ка северозападу. Материјал пронађен овде припада винчанско-плочничкој фази 

(млађи неолит) са обиљем елемената раног бронзаног доба југа. 

 

Некропола у Малој Копашници 

На путу Лесовац-Грделица у селу Мала 

Копашница, откривена је римска некропола са 663 

гроба спаљених војника. Некропола је припадала 

насељу које је живело у 2. веку и почетком 3. 

века. Насеље је боло богато, што показују 

луксузни гробни налази. У гробовима је пронађен 

накит од злата, сребра, керамика, бронза, стакло, 

мноштво раскошних  златних дијадема, огрлица, 

минђуша, прстења покојника. 

 

Скобаљић град 

Скобаљић град, или Зелен-град је средњовековна тврђава надомак Вучја, 18 км 

од Лесковца. Град , од кога данас постоје само остаци, 1986. године уврштен је у 

културно благо Републике Србије. Традиција везује овај локалитет за војводу Николу 

Скобаљића који је у ратовању са Турцима увек побеђивао. Овај човек, није рођен, нити 

је умро као остали људи. Родила га је девојка из Вине која га је зачела док је јела живу 

рибу скобаља. Настрадао је због издаје своје куме, али га Турци нису ухватили живог 

већ је он одлетео на свом коњу. Подигао је град на вису изнад Вучја и тај град носи 

његово име .Данас постоје само урушени остаци овог града. Према прорачунима, град 

је из периода са краја 14. века и почетка 15.  века и  захвата површину од 2 хектара. 

Слика 8: Урна из Мале Копашнице 

Извор: ТО Лесковац 
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Захваљујући археолошким истраживањимма која су овде вршена током дугог 

периода утврђена је вишеслојност овог локалитета чији први слојеви воде порекло из 

енеолита-бакарног доба. Неки керамички предмети упућују на то да је ово место било 

од стратешког значаја и током бронзаног доба. Најстарији остаци камене грађе воде 

порекло из предримског доба, док је највећи део грађевине из рановизантијског 

периода. Бедеми и куле који се још увек виде су најмлађи слој грађевине и пореклом су 

из 15. века, дакле из периода када је Никола Скобаљић и живео. 

Град се кроз историју састојао од  Горњег и Доњег града као и предграђа које се 

простирало источном страном. Горњи град састојао се од  две куле које су постављене 

дијагонално, мања кула налази се поред капије., која води у Доњи град, а већа кула се 

налази у северозападном делу, и њени зидови су очувани до висине приземља. На овом 

простору пронађени су фрагменти грнчарије из периода од 3 до 1 века пре н.е. у слоју 

рушења зида грађеног од камена, повезаног блатом (предримски период).  Млађа фаза 

утврђења потиче из рановизантијског времена, из 6. века. Сачувани су делови бедам 

грађени од камена и малтера. Овај бедем је оштећен- пресечен бедемом с краја 14. и 

почетком 15. века. Доњи град са предграђем, величине 1.400 квадрата се простире 

источно од Горњег града и прати конфигурацију терена. Истраживања су вршена на 

северном, најнижем делу, на месту где се претпоставља да је била капија, која 

нажалост није откривена. На источној страни откривени су остаци куле која је здана у 

мешовитој техници, од опеке и камена, и припада рановизантијском времену.5 

 

3.4.2. Културно-историјско наслеђе 

 

У самом центру града налазе се куће које су под заштитом државе, и чији је 

животни век дужи од 120 година. Као што су: 

Шоп-Ђокићева кућа 

Ова кућа налази се у самом центру 

Лесковца. Стара је више од 120 година.  Рађена 

је у балканском стилу грађанске архитектуре 

19. века, са приземљем и спратом. Краси је 

отворена диванана на спрату, која је целом 

једном страном и половином друге везана уз 

конструкцију саме зграде а остале се стране 

држе на три дрвена ступца. Горњи део фасаде 

наткривљен је врло избаченом стрејом која се 

сматра једним од најлепших и 

најфункционалнијих елемената наше старе 

архитектуре.  

                                                             
5 http://www.vucje.com 

Слика 9:  Шоп-Ђокићева кућа 

Извор: http://www.androidvodic.com 
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Улаз у зграду је испод диванине, лево од њега су степенице за спрат, а са обе 

стране су врата која воде у собе. Из те просторије се улази у подрум, који заузима 

половину површине приземља. Као што је најчешће случај налепши део грађевине 

налази се на спрату. Ту доминира пространи хол из кога воде врата ка другим 

просторијама, и на диванину који краси лепо декорисана таваница. Десно од диванине 

је најинтересантнији објекат у кући, пространа соба чија је таваница украшена 

дуборезом, каквих није много сачувано код нас. На другом крају је просторија налик 

остави, у којој се налази засведен амам. Кућа је стављена под заштиту државе  због 

значаја за нашу стару архитектуру. Данас се у овом објекту налази седиште туристичке 

организације Лесковац.  

 

Градска кућа Боре Димитријевића-Пиксле 

Градска кућа у лесковцу је заправо истурено одељење народног музеја. Налази 

се у самом центру града, надомак саборне 

цркве. Кућа је једноспратна зграда, грађена 

у балканском стилу у 19. веку. Тачан датум 

градње се не зна, али се претпоставља  да 

је стара бар 150 година. За посетиоце је 

отворена 2002. године, и богата је 

експонатима из 19. века. Кућа носи име по 

Бори Димитријевићу званом Пиксла. 

Агроному, редитељу, глумцу и директору 

лесковачког позоришта, и током целе своје 

историје је у власништву породице 

Димитријевић. 

У питању је кућа на спрат. Фасада 

према улици има два испада који се држе 

на конзолама, а из дворишта затворену диванану, која се носи на два четвртаста ступца 

од дрвета. Улаз у зграду је из дворишта, испод диванине. Најпре се улази у  мало 

предсобље из кога дрвене степенице воде на спрат. На спрату је простран вестибил 

(предворје), из кога се улази у три веће и једну мању собу, као и на диванану, која је за 

неколико степеница виша од пода спрата. Овде се налази и једно мање одељење из кога 

се помоћу лествица, пењало на таван. Током времена, зарад очувања и спречавања 

урушавања, зграда је претрпела неке промене. Димњаци, конзоле које носе еркере и 

спољашња прозорска крила морали су бити замењени новима, па данас помало 

одударају од архаичног изгледа остатка зграде. Такође морали су бити замењени 

подови,као и врата  који нису могли одолети зубу времена. Соба Др. Жака Конфина 

чини посебан део Градске куће. У питању је Лесковчанин, јеврејског порекла који је 

живео и више година радио у родном граду као лекар и писац. Сам Конфин није 

становао  у кући породице Димитријевић, али је његова соба реконструисана у оквиру 

Слика 10:  Део ентеријера куће Б.Д.Пиксле 

Извор: http://www.nadlanu.com 
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куће доста верно. У соби се налазе његове столице, сто, писаћа машина, сталак за сто. 

Књижевна заоставштина Жака Конфина броји преко 800 наслова.6 

 

3.4.3. Сакрални објетки 

 

Јашуњски манастири 

Јашуњски манастири су заправо две цркве, једна посвецена Ваведењу Пресвете 

Богородице, а друга Светом Јовану Претечи. Налазе се 13 км североисточно од 

Лесковца, у истоименом селу. 

Манастир Ваведење налази се на месту византијске базилике из 6.века. 

Данашњи храм подигнут је 1499. године. Манастир су подигле монахње Ксенија, 

Теофа, Марија и Марта из породице Кантакузена. Више пута је паљен и рушен, а у 

новије време су га обновиле монахиње одбегле из Русије, после Октобарске 

револуције. Црква  је посвећена Ваведењу Пресвете Богородице. У наосу су сачувани 

фрагменти живописа из времена градње цркве. Нарочито је добро очувана ктиторска 

композиција . Унутрашњост је више пута пресликавана. Сачувана је икона из 1815. 

Године . Постојећи иконостас  је лепо барокно дело из 1834. , године престорне иконе 

су оковане сребром. 

Манастир Светог Јована Претече подигао је Андроник Катакузен са браћом 

1515-1517. године. Црква је једнобродна грађевина, скромних димензија са нартексом 

и апсидом  полукружном споља и изнутра. Грађена је у поствизантијском добу па се 

градитељство базирало на моравском стилу. Наос је живописан 1524. године, а нартекс 

1583. године. Фреске су рађене средином 14. века и одликују се једноставношћу форме. 

Археолошка ископавања на овом локалитету вршена су у више наврата. 

Ископавања су открила два хоризонта коришћења и две градитељске фазе. Пронађена 

је керамика и дубровачки новац из 17. века, средњовековни оловни печат и стаклене 

посуде. Неки предмети су из 4. и 5. века. Откривени су и темељи старог конака. 

 

Саборна црква 

Катедрални храм или Саборна црква посвећена је Светој Тројици. Грађена је од 

1921-1931. Године, када је освештена и на Малу Госпојину, 21. септембра, уз 

присуству највиших државних и црквених великодостојника (присуство краља и 

патријарха српске православне цркве). Налази се у центру града, и грађена је по угледу 

на Грачаницу. 

                                                             
6 http://www.gradleskovac.org/ 
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Црква Оџаклија 

Црква је саграђена 1803. године, на темељима већ постојећег храма. Посвећена 

је рођењу Пресвете Богородице . Архитектура није значајна али је специфична по томе 

што се на њој налази одак, па је тако и добила име, што ову цркву  чини јединственом 

у свету. 

Црква се разликује својим изгледом од других цркава. Ниска је, а широка, због 

чега више подсећа на кућу него на цркву. То је 

и била намера старих неимара. Наиме, грађена 

је у време турске власти, када освајачи на 

православне храмове нису гледали 

добронамерно. Лесковчани су, пошто у то 

време није било цркве у граду ишли у храмове 

који су се налазили у околним селима. Првих 

година 19. века, успели су да од султана 

добију ферман, односно одобрење да у граду 

саграде цркву. Међутим, локално турско 

становништво то није дозвољавало. 

Лесковчани су се, по веровању, досетили и на 

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

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

опасностима. Оштећен је у оба бомбардовања Лесковца, током Другог светског рата, 

савезничком и немачком. Зуб времена учинио је свије, па је ослабљена кровна 

конструкција пала под великом количином снега, у зиму 1963. године. Тек 1970. 

године почели су радови на обнављању цркве. Завршени су 1992. године, када је 

тадашњи владика нишки, Иринеј освештао цркву. Оџак, по коме је црква добила име 

одавно се урушио, али је у унутрашњости храма сачувано место на коме се налази 

„огњиште“.  Црква је специфична по томе што има трем и лукове са спољне стране, 

Што се тиче њене унутрашњости, велика вредност био је стари иконастас, који је 

оштећен за време поплаве Лесковца, али су његови делови сачувани и од њега је 

направљен „Христов гроб“. Постоји и низ старих икона које су лесковачке хадије 

доносиле из Јерусалима а које и сада красе Лесковачку Оџаклију. 

 

3.4.4. Туристичке Манифестације  

 

Поједина места поред својих природних и антропогених туристичких мотива, 

одликују се по разним садржајима боравка који их карактеришу. Углавном се ради о 

манифестацијама које имају за циљ анимацију боравка гостију кроз забаву, разоноду и 

рекреацију. Међутим, поред овога оне имају за циљ и промоцију како самог места тако 

Слика 11: Црква Оџаклија 

Извор: http://www.leskovackevesti.rs 
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и многих спонзора који се представљају кроз своје производе. Забавне, културне, 

спортске или сајамске, представљају својеврстан начин за привлачење туриста и за 

презентацију туристичке понуде сваког подручја.  

Роштиљијада 

Лесковац је одавно светска престоница роштиља и место на коме се годинама  

сусрећу мајстори кулинарства, надмећу угоститељи, а све у циљу да се посетиоци 

добро забаве. 

Да би афирмисали традицију роштиља, предузимљиви туристички посленици, 

заједно са чувеним угоститељима, покрећу 1989. године Роштиљијаду, као локални 

сајам угоститељских специфичности. Данас је роштиљијада модерно осмишљен, и 

добро организован роштиљског мајсторства, стручних предавања, такмичења и добре 

забаве. За недељу дана манифестације, гостима се нуди богат програм концерата, 

културно-уметничких друштава, рок група, интепретатора пробране народне и забавне 

музике. Роштиљијаду прате такмичења у прављењу роштиља, а највећу пажњу 

привлаче такмичења за највећу пљескавицу на свету и највећу пљескавицу из руке.  

Роштиљијада се одржава сваке године у недељи када се сусрећу август и 

септембар. Под отвореним небом, у центру града, на популарној Широкој Чаршији, 

постављени су штандови испред којих се диме „скаре“ са распаљеним ћумуром. 

Испред штандова је променада људи којом у току манифестације прође неколико 

стотина хиљада људи. У време Роштиљијаде одржавају се изложбе уметничких 

остварења и докумената. Туристичка организација организује и ликовну Колонију на 

којој уметници сликају мотиве са живописне Роштиљијаде.7 

Карневал 

После три успешно организавана Карневала Роштиљијаде, ова манифестација 

2009. године постаје засебна. Промењена је маршута, карневал је профилисан у 

посебну шестодневну манифестацију 

којој су додати: Карневал трећег доба, 

Дечји карневал, велики маскенбал, 

Карневалске игре, Еко карневал, 

Карневал  tattoo-а, face and body 

painting, кућних љубимаца, фестивали 

ватре, мажореткиња, уличних 

забављача и жонглера, олдтајмера и 

др. Затим, ту су Карневалска колонија, 

цртање карневала на тротоару, 

радионице за израду маски, трке у бурадима, карневалски концерт и изложбе. Преко 

2000 учесника и огроман број гледалаца чине да Лесковац тих дана личи на велику 

туристичку престоницу. 

                                                             
7 http://www.visitleskovac.com/ 

Слика 12: Део атмосфере са Карневала 

Извор: http://www.infoport.rs 
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Карневалски дани, који су уветира великом карневалу, имају face and  bodi 

painting  и фестивал ватре. То је вишечасовни програм који почиње осликавањем лица 

и тела. Следи реконструкција прикладних обичаја овог краја, које карактерише 

прескакање „каравештице“. Програм се наставља нумерама вештих жонглера, гутача 

ватре . који долазе из неколико градова Србије, Македоније, Бугарске Румуније. На 

крају се малим лантернама исписују и пуштају поруке љубави и пријатељства- што су 

друга имена за мото карневала Лесковац. 

Лесковац је један од угледнијих чланова Федерације европских карневалских 

градова, што говори о квалитету програма и доброј организацији. Може се похвалити 

да је, поред бројних група, угостио и уважене чланове дипломатског кора, најугледније 

представнике карневалских градова, уважене госте из земље и иностранства, културне 

и јавне раднике, привреднике и уметнике. Карневал је празник радости, шаренила, 

забаве и младости. Почиње карневалским колом, химном ФЕЦЦ-а и Лесковачког 

Карневала, а завршава се великим ватрометом и карневалским балом под маскама.  

 

Лесковачко лето 

Започето пре двадесетак година са идејом да осмисли летње дане, „Лесковачко 

лето“ је постало престижна културна приредба. У једном периоду је била најдужа 

манифестација у Србији, у трајању од 21 дан, са преко 5 часова програма дневно. 

Лесковачко лето прате турнири у малом фудбалу и уличноj кoшарци, модне ревије, 

изложбе слика, ручних радова, цвећа и ревије паса свих раса. 

Пре неколико година Лесковачко лето је променило концепт и прерасло у 

Лесковачке летње фестивале, са намером да обједине неколико уметничких области: 

сценску (позориште и уметничку игру), жанровски различиту музику, традиционално 

стваралаштво, а планирани су и неки нови фестивали. Од програма треба поменути : 

фестивал клупских и уличних музичара, фестивал уличног тетра, фестивал дечијег 

стваралаштва, фестивал бубњара, фестивал традиционалне уметности, Видовданске 

вечери, модафест и други.8 

 

Изложба сувенира и туристичких публикација 

Ово је још једна у низу манифестација које Туристичка организација Лесовац 

осмишљава не би ли промовисала креативности и подстакла раднике да и на овај начин 

представе, истакну и понуде потенцијалним туристима огромно благо које се ствара и 

чува у Србији и које Србија има. То је место на коме се размењују искуства, упознају 

предели и људи и праве планови о даљим активностима. Изложба показује да међу 

туристичким радницима има вештих појединаца, даровитих и марљивих стваралаца. 

Овај скуп, прераста у значајну манифестацију на којој је задовољство учествовати, а 

                                                             
8 http://www.visitleskovac.com/ 
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признања која се на њој деле служе за понос добитницима и подстрек да се и у ову 

значајну област туризма улажу креативности, труд и средства.  

 

Грделичка регата 

У Грделици, познатој по чувеној Грделичкој клисури већ 10 година одржава се 

Грделичка регата. Окупља бројне учеснике из саме Грделице, Лексовца, Ниша, 

Власотинца, Предејана и других места Јужне Србије. Старт регате је у Предејану а циљ 

у Грделици. Пут који учесници регате прелазе дуг је 10 км. 

Од привредно-туристичких манифестација издвајамо неколико које се 

одржавају у Лесковцу и селима у околини. У Душанову се одржавају „Дани јагоде“, у 

Липовици „Дани вишње“, у Вучју „Дани виљамове крушке“, у Печењевцу „дани 

кромпира“, у Брестовцу „сајам традиционалних производа и рукотворина“, у 

Лакошници „Дани паприке“, а у самом Лесковцу „Ајваријада“. 

 

 

3.5. Материјална база за развој туризма 

 

Постојећи смештајно угоститељски капацитети у општини Лесковац, пружају 

могућност за смештај у хотелском и мотелском смештају, пансионском смештају  и 

другим услугама у објектима за пружање услуга хране и пића. 

 

Хотел АБЦ отворен је 2012. године, и представља идеално место за смештај,  

како пословних гостију тако и за људе који у лесковац долазе из туристичких разлога. 

Подугнут је у самом срцу града, окружен дрвећем и природним зеленилом . АБЦ хотел 

Лесковац је модеран хотел који нуди 18 соба. Све собе су комфорне и опремљене 

квалитетним материјалима по важећим стандардима. Хотел има на располагању 

интернационални ресторанн АБЦ са терасом и кафе Сафари са баштом.Такође је 

обезбеђен и паркинг за госте хотела који је укључен у цену смештаја. 

 

Хотел Хајат С је модерни, новоизграђени хотел у мирном дели града, на 5 

минута хода од центра града. Располаже собама и апартманима уређених по највишим 

светским стандардима. Све собе  имају кабловску ТВ, климу, интернет. Смештајни 

капацитети обухватају 40 соба са 120 лежаја. У оквиру хотела налазе се и два 

ресторана са услугом доручка, полупансиона и пуног пансиона. Ту је и конгресна сала 

пословне састанке и презентације, као и паркинг.  
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Хотел „Пашина чесма“ налази не прелепом амбијнету гратове шуме на свега 

дестак километара од Лесковца. Хотелско здање има висе од 17. 000 м2, а располаже са 

65 смештајних јединица, мултимедијалном, конференцијском и банкет салом, салом за 

састанке, аперитив баром, кафе клубом као и савремено уређеним рестораном. У 

оквиру комплеска налази се и два фудбалска терена као и трибине за 700 гледалаца. 

Хотел располаже са 6 једнокреветних соба, 42 двокреветне, 4 family room-a, 6 јуниор 

апартмана, 6 lux апартмана, и собе за особе са посебним потребама. Све смештајне 

јединице су климатизоване централним системом климатизације а опремљене су и 

smart room системом контроле. За све госте хотела обезбеђен је паркинг. У свим 

двокреветним собама каo и family romm-a постоји могућност додавања помоћног 

лежаја. Намењен је свима којима је потребан одмор, мир и тишина, место за породично 

дружење, а објекат је погодан и за припрему спортиста. Намењен је и за организацију 

конгреса, симпозијума, семинара, стручних састанака и и разних врста банкета.9 

 

Гарни хотел Ђермановић  је  објекат категоризован са две звездице, почео је са 

радом 2007. године. Налази се у ужем градском језгру, и веома лако се долази до 

локације хотела, чак и онима који први пут бораве у Лесковцу, на углу између градског 

музеја и саборне цркве. Гарни хотел има 4 једнокреветне собе, 8 двокреветних, 3 

трокреветне и 1 луксузни апартман. Све собе су опремљене климом, тв, интернет 

конкцијом, мини баром, телефоном као и хотелским сефом. Хотел пружа и ресторанске 

услуге до 70 места као и услуге кетерига. 

 

Пансион Перла нуди једнокреветне и двокреветне собе пријатног ентеријера. 

Конфорне и лепо уређене собе са терасом допуњене су услугом hand on, за што већи 

комодитет гостију. Обезбеђени су клима, ТВ, кабловска, мини бар и интернет. Пансион 

пружа услуге превоза до Нишког аеродрома, као и организацију излета до Радан 

планине, Царичиног града и Власинског језера. 

 

 

 

 

 

                                                             
9 http://www.visitleskovac.com/ 
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4. Општина Власотинце 
 

4.1. Географски положај 

 

Општина Власотинце се простире у југоисточном делу Србије, на обронцима 

Суве планине, Крушевице,  Чемерника  и  Острозуба,  у  источном  делу  Лесковачке  

котлине,  тамо  где  река Власина  напушта  брдско-планински  део  и  улази  у  

моравску  раван.  Територија општине Власотинце административно припада 

Јабланичком округу. Налази се на географским координатама  42°57′48" северне 

географске ширине и 22°7′43"  источне географске ширине. 

    Граничи се са 4 општине : на северу са општином Гаџин Хан, на северосистоку са 

општином Бабушница, на југоистоку са општином Црна Трава, и на југозападу и 

западау са општином Лесковац. Територија општине се простире на површини од 308 

км² . Према последњем попису из 2011. године у 48 насеља живело је 30.338 

становника. Просечна густина насељености на нивоу општине износи око 99 ст/ км². 

Територија општине обухвата 47 катастарских општина. Највеће насеље Власотинце, 

уједно је и административно-управни, привредни и културни центар општине и у њему 

живи 15.830 становника.  За саобраћајно-географски положај општине Власотинце, 

који је транзитног карактера, најважнија је близина међународног коридора Е-75 Ниш-

Скопље у долини Јужне Мораве од кога је oпштина удаљена само 5км. Од осталих 

путних праваца најзначајнији је магистрални пут М9, који је лоциран долином 

Власине, на коридору Лесковац-Пирот. Овај пут представља саобраћајну кичму 

подручја општине на коју се надовезује мрежа регионалних, локалних и 

некатегорисаних саобраћајница. Значајни су и регионални путеви преко Гаџиног Хана 

до Ниша Р241 и ка Црној Трави и Власинском језеру Р122. 10 

Туристичко географски положај огледа се и у близини других туристичких 

мотива међу којима је најбитније Власинско језеро као највише вештачко језеро у 

Србији које се одликује изузетним пејзажом и богатством биљног и животињског 

света. 

Власотнице (15. 830 становника) је највеће насеље и административни и 

економски центар општине. Насеља у брдско- плнинском делу Власотиначког краја су 

разбијеног типа, пространа су, заузимају велику површину, и имају по дестак па и висе  

махала. У сливу Мораве и на источним ободима Лесковчке котлине села су урошена, и 

густо насељена па имају преко 1000 становника. Околина Власотинца насељена је врло 

рано. Најстарији трагови живота на овом подручју потичу још из неолита. На 

историјским мапама из 13. и 15. века власотиначки крај се је увек налазио у границама 

српске државе. Под именом Влашотинац, Власотинце с епрви пут помиње почетком 

16. века и то у првом сачувано м попису из 1516. године. У документима из тог период 

                                                             
10 Просторни план општине Власотинце, Г.И. Ј.Цвијић, Београд, 2011 
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се срећу подаци о доброј насељености ових крјева (посебно равничарског предела) и 

доброј мрежи путева. За варошицу, Власотнице је проглашено 1878. године, по 

ослобођењу југа Србије од Турака. Године 1893. је добило први урбанистички план 

који је израдио инжињер Бартос. Бивши власотиначки срез је био шири него садашња 

територа општине Власотнице. Обухватао је више заплањских насеља, део Лужнице, 

Црну Траву, Грделицу, и још неколицину поморавских села. Подручје Општине 

Власотнице спада у емиграциона и депопулациона подрчја. Позитиван демографски 

тренд трајао је до 1973. године, после чега долази до смањења укупног становништва и 

погоршавања свих виталних демографских карактеристика.  

 

4.2. Историја Власотинца 

 

 Власотинце се први пут помиње 1516. године,у турском попису под називом 

Влашотинац и тада броји 600 становника. У периоду под турцима Власотинце је било 

успутна станица преко које су се локани трговачки путеви повезивали са главним 

Балканским саобраћајницама,што је допринепло стварању позитивне климе за 

трговину, па су многи Власотинчани постали имућни трговци. Од Турака је 

ослобођено  1878. године када је и проглашено за варош и тада наступа период његовог 

просперитета. 

У том периоду развијају се занатство и трговина, отварају прве банке оснивају 

удружења, развија се кулурни живот, формира се певачка дружина Његош, оснива се  

Коло српских сестара, Соколски покрети др. Године 1926. оснива се лист Власина, који 

се публикује и до данашњих дана. Како су имућни Власотинчани улагали доста у 

образовање, Власотинце је у прошплости одгајило два градоначелника Београда 

(Милан Нешић, Влада Илић каи и изузетног сликара, колекционара и истраживача 

традиционаплне културе Христифора Црниловића.11 

Према легенди, Власотнце је добило име по племенском старешини Власти, 

који је довео народ на ове просторе у време када су Словени насељавали Балканско 

полуострво од  6. до 7. века. Најпре се место звало Властини, потом Власотинци да би 

у другој половини  10. века добило и званично данашње име Власотинце, које су људи 

овог краја прихватили јер се лакше изговарало у обичном говору. Најстарији познати 

трагови на овим просторима потичу из неолита, у питању су фрагменти керамике који 

се чувају у музеју града Лесковца. Такође на овим просторима постоје локалитети из 

римског и византијског периода.  

 

 

 

                                                             
11 Власотинце мој град, ТО Власотинце, 2016  
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4.3. Природни туристички потенцијали 
 

Природне туристичке вредности општине Власотинце огледају се у богатству 

рељефа, вода, климе и биљног и животињског света и представљају њен највећи 

туристички потенцијал. У погледу рељефа подручје општине Власотинце је 

диференцирано на два јасно издвојена дела: равничарски и брдско-планински, који се 

међусобно разликују по географским, климатским, хидрогеолошким и биогеографским 

карактеристикама.Највиша тачка је врх Раскрсје 1.433 м а најнижа ушће Власине у 

Јужну Мораву 227 м. Доминантни брдско-планински део који чини преко 80% 

територије општине представља периферни део родопске масе , на коме је у вишим 

деловима развијен процес ерозије. Дубоко усеченим долинама Власине и њене највеће 

притоке Љуберађе пресечен је на три дела: јужни, по површини највећи део припада 

планинском масиву Јастребац- Острозуб- Чемерник, источни, одвојен средњим током 

Власине и Љуберађе и северни који се простире северно од Љуберађе и Власине. 

Брдско- планински крај на североистоку залази у Заплањску котлину и подножје Суве 

планине. Равничарски део представља најисточнији део Лесковачке котлине и 

коцентрисан је лепезасто на западу, око Власине.12 

Подручје општине Власотинце је изузетно богато биљним и животињским 

светом. Трајна вегетација у виду шума, ливада и пашњака покрива око 70% територије 

општине. Под шумом се налази се 39,8 % територије. Станишни услови су повољни за 

развој аутохтоних врста дрвећа посебно букве, граба и храста а има и јавора, јасена, 

дрена а од четинара заступљени су смрча, црни бор и бели бор. Што се тиче фауне у 

овим шумама заступљене су следеће животињске врсте: срна, дивља свиња, вук, 

лисица, јазавац, зец, веверица и разни глодари. Од птица јавља се: јастреб, сова, гавран, 

фазан, јаребица и др. Реке у општини богате су рибом и то су најчешће: кркуша, клен, 

скобаљ и мрена. 

Хидрографска мрежа је неравномерно развијена. Већи део подручја општине 

захвата средњи и доњи део слива Власине, а мањи део слива Рупске реке. 

 

Река Власинa 

У погледу водних потенцијала, највећи значај има река Власина, која протиче 

средином територије општине својим средњим и доњим током.Највећи је водоток на 

територији општине. Настаје на Власинској висоравни и протиче кроз подручје 

Сурдулице, Црне Траве, Власотинца и Лесковца. Дугачка је 70км и друга је по 

величини притока Јужне Мораве. До Власотинца,  Власина је брза и бистра планинска 

река, а затим према ушћу њен ток се шири и успорава.  

 

На територији општине најважније притоке су јој Лужница, Тегошница, Пуста 

река, Бистрица и Раставница. На реци Власини, у Власотинцу налази се мало 

                                                             
12 Власотинце мој град, ТО Власотинце, 2016 
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акумулационо језеро. Највећим делом је планинска река. Извире испод бране 

Власинског језера, које се налази на 1.213 м надморске висине. Дужине је око 70 км, а 

на дужини од чак 55 км корито је уско, са стрмим странама,  које су на сектору Брод-

Тегошница  врло  високе, па  долина  добија  изглед  праве клисуре. Улива се у Јужну 

Мораву 10 км низводно од Власотинца, низводно од села Стајковца. 

 

С'обзиром на то да протиче кроз планинско окружење, спада у једну од 

најчистијих река у Србији. Од извора до 

Власотинца, квалитет воде је I  класа, а од 

Власотинца до ушћа вода је загађенија 

чему доприноси уливање отпадних вода, 

као и градска депонија, која се налази на 

обали реке, тако да је квалитет воде II 

класа.  

Најкритичнија и најугроженија  

деоница реке Власине  је  од  села  Свођа  

до  самог  Власотинца, где  постоји  

највећи  број  потенцијалних загађивача 

реке. Често се дешава да се у пролеће, 

услед отапања снега у планинском пределу 

кроз који протиче Власина, или услед 

излучивања велике количине кише током 

целе године водостај на реци у тој мери повећа да долази до изливања. У Власотинцу је 

корито санирано и насипом заштићено од изливања, након поплаве 26.6.1988. године.  

 

Власина није значајна само због хидрографских карактеристика, већ и по томе 

што овом граду даје много више. С'обзиром да протиче кроз сам центар града, веома 

доприноси и његовој естетици, а у летњим месецима му даје карактер правог 

туристичког места. На реци је саграђена брана за одбрану од поплава, коју данас 

мештани користе за преграђивање реке у летњем периоду године, и на тај начин 

стварају језеро погодно за купање. Поред језера налази се плажа са сунцобранима од 

трске, као и уређено шеталиште са кафићима. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слика 13: Плажа на реци Власини 

Извор: http://www.juznevesti.com 
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4.4. Антропогени туристички потенцијали 

 

4.4.1. Културно-историјско наслеђе 

 

„Кула“ или „Стара општина“ 

Изузетан културно-историјски споменик представља стара турска зграда 

,,Кулаʽʽ или ,,Стара општинаʽʽ изграђена у другој половини 18. века, за време турске 

владавине. Служила је као административно-управна зграда или караула на њој постоје 

и отвори пушкарнице ради одбране од хајдука. Кула се налази у центру града и својом 

необичном архитектуром се издваја од осталих објеката по ослобођењу од турака неко 

време је у њој била смештена управа општине, да би  1979. године завод за заштиту 

споменика културе извршио рестаурацију и конзервацију објеката и ставио га под 

заштиту државе као споменик културе. Од тада је у њој направљен музеј, који данас 

ради са одвојеним одељењима за археологију, историју и етнологију. 

 

Градска библиотека 

Још један веома значајан споменик културе и народног градитељства је зграда 

народне библиотеке ,,Десанка Максимовићʽʽ у народу познатија као ,,Гигина кућаʽʽ. 

Саграђена је 1850. године оријентално-балканском стилу, од стране имућног трговца 

Стојана Стојиљковића који је био познат као организатор и борац за ослобођење од 

Турака. Кућу је наследио његов усвојени син Гига по коме је здање и добило назив. 

После рестаурације 1985. године објекат је припао библиотеци. Библиотека је 

уништена у пожару 2008. године али је реновирана и поново пуштена у рад јануара 

2013. године.13 

 

„Млин Поповића“ 

Међу знаменитостима општине је и споменик традиционалне архитектуре стари 

,,Млин Поповићаʽʽ на Власини који је заштитни знак града Власотинца. Саграђен 

далеке 1895. године, млин је најстарији и најпознатији индустријски објекат у овом 

крају и један од најстаријих објеката на југу Србије који раде. 
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Споменик палим борцима за слободу и уједињење  1809—1918 

Овај споменик наплази се на главном градском тргу, изграђен  1932. године. 

База споменика има испусте за воду у виду лављих глава и шкољке за одвод воде. 

Пројектант споменика био је руски царски архитекта Николај Краснов. 

 

Спомен парк старо гробље 

Спомен парк старо гробље или Светилиште како га је назвао његов пројектант 

архитекта Богдан Богдановић, постављено је на највишој тачки у граду, тако да се види 

из свих делова града. Овај спомен-парк представља и видиковац у чијој близини се 

налази и мини зоо-врт са неколико дивљих свиња, срна и зечева. Парк има поглед на 

акумулационо језеро у граду. 

 

4.4.2.Археолошка налазишта 

 

Археолошка налазишта су бројна и датирају из разних периода од праисторије 

до средњег века. Из периода праисторије су налазиште у селу Бољаре из бронзаног 

доба(1500-1200. године пре нове ере) .Из развијеног бронзаног доба такође постоје 

налази на локалитету ,,Слаништеʽʽ код села Конопница где су пронађени бронзана 

статуа јелена и још неколико предмета из такође бронзаног доба. Из античког периода 

су остаци римских утврђења код села Горњи Присијан и код села Самарнице на 

локалитету ,,Ћерамиџиницаʽʽ ,на путу према шишави. Из византијског  периода је 

локалитет ,,Прокопʽʽ  где су пронађени зидови рановизантијског утврђења,затим 

остаци опеке на локалитету Трап код села Конопнице, као и римски град код села 

Златићево. Недалеко од ових налазишта, локалитету латинско гробље, пронађени су 

остаци људских костију,керамички фрагменти и бакарни новац. 

 

4.4.3. Сакрални објекти 

 

Црква Св. Тројице 

Црква Св, Тројице врло је лепа и складна грађевина. Њена архитектура је је 

каракатеристична за цркве настале у овом крају у Турском периоду (19. век ). 

Правоугаоне је основе, са наосом и припратом.Са западне и јужне стране је трем са 

аркадама. Кров цркве је ћерамидан. На угловима крова налазе се четири минијатурна 

„слепа“ кубета. Олтар је простран и добро осветљен док је олтарска апсида округла. 

Највећу заслугу за подизање цркве имао је учитељ Стојан Младеновић-Даскал. 

Првобитна црква није одмах имала звонару, већ је звоно било окачено о дрво крај саме 
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цркве. Године 1889 подигнута је садашња, врло лепаи на лепом месту , постављена 

звонара. Црква је живописана 1894. године. Живопис нема уметничку, али има 

етнографску вредност, јер су фреске поклон власотиначког живља, где се може сазнати 

нешто о личностима са краја 19. века.У цркви се чува златоткана плаштаница, дар 

Проте Онурфија, Поповића, Сотира Поповића, и и Душана Милошевића, апотекара. 

Црква поседује и вредну библиотеку, у којој највеће вредности представљају 

богослужбене књиге, од којих је најстарија Минеј за месец јун, штампана у москви, 

1554. године. 

 

4.4.4 Tуристичке Манифестације 

 

Највећи значај и допринос афирмацији туризма и културе на подручју општине 

пружају културне манифестације. Културни центар као носилац и организатор многих 

културних манифестација, у сарадњи са школама и аматерским друштвима приређује 

бројне литерарне, музичке, ликовне, драмске и друге садржаје. Најзначајнија 

туристичка, културна и привредна манифестација по којој је Власотинце надалеко 

познато је ,,Вински балʽʽ. Ова традиционална манифестација организује се, са краћим 

прекидима, још од 1960. године у част вина и власотиначког виногорја и током година 

доживела је преображај од локалног догађаја до регионално познате манфестације. 

Идејни творци и организатори винских свечаности стално проналазе најбољи начин да 

афирмишу своју варош и да почетком септембра на винском стадиону окупе госте из 

целе земље, око 40-50 хиљада људи, и приуште им најразличитије културне и забавне 

садржаје. У склопу Винског бала организује се избор за мис, тзв. ,,Богињу винаʽʽ, избор 

за најбољег винара и најбоље вино, Вече поезије на тему вина као и велика ликовна 

изложба карикатура и слика на тему вина и грожђа а све то је употпуњено концертима 

познатих певача и ватрометом у поноћ. 14 

Дани отворених винских подрума је манифестација која се одржава крајем 

маја. Она укључује обилазак винских плодрума, излобжа и дегустација вина. 

Поред Винског бала организују се и многe манифестације локалног карактера. 

Једна од њих је ,,Лето у Власотинцуʽʽ. Током њеног једномесечног трајања грађани 

Власотинца имају прилику да на разним местима у граду пропрате бројна дешавања за 

све узрасте и интересовања. Организују се игре на води, ликовне радионице, наступи 

плесних клубова и фолклорних група, као и музички концерти и изложбе слика. Циљ 

ове манифестације је креирање занимљивог садржаја како за локално становништво 

тако и за посетиоце. Надамо се да ће ова за сада скромна манифестација следити 

пример Винског бала и своју популарност проширити у целом региону. Важна помена 

је и манифестација ,,Песнички час-учитељству у частʽʽ, јединствена манифестација 

која се одржава сваке године, првог четвртка и петка у новембру. Током трајања млади 

Власотинчани имају прилику да се упознају и друже са неким од наших истакнутих 

                                                             
14 Власотинце мој град, ТО Власотинце, 2016 
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песника, а у вечерњим сатима, у ,,Спаскиној кућиʽʽ одржава се Књижевно вече 

посвећено госту Песничког часа. 

 

Ппланинарска акција Март на Моричу 

  Ова акција организује се у сарадњи са планинарским друштвом Морич 

последњег викенда у марту. У оквиру акције ПД Морича, општина Власотинце угости 

око 700 људи из целе Србије што доприноси и промоцији Власотинца. 

 

Власотинце-пут вина 

Овај пут обухвата стазу кружног типа, дугу око 6 км. Посетиоци ове стазе 

најпре пролазе кроз виногорје села Дадинци, затим се спуштају у село Kозаре у коме 

скоро свако домаћинство поседује мале винске подруме отворене за посетиоце. У овим 

селима поред дегустације вина од аутохтоних сорти грожђа посетиоци могу пробати 

све врсте традиционалних јела. На путу до села Дадинци посетиоци могу обићи и 

цркву Св.Никола. Један део стазе пролази кроз Козарачку реку. Шетња Власотиначким 

путем вина пружа посебан доживљај помало дивљег и нетакнутог пејзажа и свежине 

којом одишу планински токови. 

У селу Дадинци налази се и вински подрум једног од најнаграђенијих винара 

овог краја. Посетиоци такође могу видети и презентацију процеса производње вина и 

упознати се кроз њихову причу са историјом виноградарства општине Власотинце и 

овог дела Србије. 

 

4.5 Материјална база за равој туризма 

 

Материјалну базу за развој туризма представљају смештајни капацитети, 

угоститељски објекти, саобраћајнице и саобраћајна средства. Већина ових елемената 

није грађена за потребе туризма већ за потребе локалног становништва.Објеката који 

пружају улоге смештаја у општини има врло мало и то су хотели ,,Гуњетинацʽʽ и 

,,Гроздʽʽ док категорисаних сеоских домаћинстава нема, па тако нема ни предуслова за 

развој сеоског туризма. Постоје угоститељски објекти мањег капацитета, али са 

понудом која није у потпуности задовољавајућа за потребе туриста, па су зато 

угоститељки објекти углавном усмерени на локално становништво. 
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5. Општина Бојник 
 

5.1. Географски положај 
 

Општина Бојник је општина у Јабланичком 

округу са седиштем у истоименом граду и спада у 

најнеразвијеније општине у Републици Србије. То је 

административни, економско-географски и природни 

центар територије у Пустој реци.Територија општине 

Бојник граничи се са општинама: Прокупље, 

Житорађа, Лесковац, Лебане и Медвеђа. Налази  се на 

географским координатама 43°01’ северне географске 

ширине, и 21°43’ источне географске ширине. 

Бојнику, као гравитационом центру, природно, па и 

делимично и економско-географски гравитира добар 

део подручја Житног Потока, у горњем току Пусте и 

Златне реке, па се и овај део територије може 

третирати као део ширег гравитационог појаса 

Бојника, без обзира што је административно 

припојен општини Прокупље.15 По подацима пописа из 2011. године у општини Бојник 

живело је 11.104 становника, а у варошици Бојник 3.100 становника. 

Oпштина Бојник налази се на раскршћу регионалних путева Лесковац-

Прокуплље, и Ниш-Лебане-Приштина. Сама варошица Бојник добро је повезана 

асфалтним путевима са свим насељима у општини. Бојник је удаљен 21 км од 

Лесковца, од Ниша 45 км, а преко Брестовца удаљеног 20 км, повезан је међународним 

путем Е-75, коридором 10.  

 

5.2. Природни ресурси општине Бојник 

Међу природним ресурсима издвајају се: 

 *Пољопривредно земљиште, 

 *Вода, 

 *Налазишта неметалних минералних сировина, 

 *У мањој мери шуме и услови за развој туризма. 

Највреднији и најобимнији природни ресурс је пољопривредно земљиште. 

Оно захвата 74,4% територије општине (19.614 хектара), са претежно квалитетним 

                                                             
15 Лесковачки зборник, Народни музеј Лесковац, Лесковац 1968 

Слика 14: Положај општине Бојник 

Извор: http://www.wikipedia.org 



Економска валоризација туристичких потенцијала Јабланичког округа 

 

33 

педолошким својствима. Највећи део површина је под ораницама и баштама 

(67,93%), а затим ливадама и пашњацима (23,97%), воћњацима и виноградима 

(8,1%).Квалитет земљишта, комбинован са општим климатским условима, омогућује 

разноврсну производњу у обиму који би могао бити подлога и за изградњу 

одговарајућих прерађивачких капацитета.  Верификоване су и производно 

валоризоване резерве опекарске глине које достижу 2.569.000 м³ (три налазишта). Ове 

сировине обезбеђују дугогодишњу квалитетну производњу танкостених 

производа. Индиковане су, али недовољно истражене и лабораторијски испитане, 

резерве бентонитске глине (атари села Драговац и Боринце) и украсног камена, који, 

према извршеним анализама, задовољава разноврсне потребе у грађевинарству. 

Оваква сировинска основа обезбеђује трајнију производњу квалитетног грађевинског 

материјала ширег асортимана.16 

Општина располаже релативно значајним воденим ресурсима: нарочито на 

водотоку Пусте Реке, који је очуван и у великом степену приведен функцији 

изградњом акумулационог језера у Брестовцу и фабрике за пречишћавање вода. 

Већи значај за Општину имају и Каменичка река, Златска река и Вујановачка река, 

пре свега, за наводњавање пољопривредних површина. Распрострањеност и обимност 

подземних вода није истражена, чиме се проблеми неравномерног територијалног 

распореда водотокова и променљивости водостаја, знатно потенцирају.  

Под шумама је 20,7% територије Општине (5.497 ха). Са ових површина 

добија се релативно значајна продукција од око 10.000 м³ просечне дрвне масе 

годишње (претежно букве и храста). Она омогућује обим и асортиман прераде, али се 

ни са еколошког аспекта не може рачунати на значајније повећање обима 

експлоатације и прераде.   

За развој туризма постоје релативно повољни природни услови. Најзначајнији 

потенцијал су локалитети на планини Радан, са богатом флором и фауном и очуваним 

природним амбијентом и акумулација језера "Брестовац".  

Ови потенцијали су реална подлога за развој излетничког, ловног, риболовног, 

здравствено-рекреативног и манифестационог туризма, под условима да се рализује 

просторно уређење локалитета, изгради одговарајућа саобраћајна и туристичко-

угоститељска инфраструктура и обезбеди рационално газдовање овим ресурсима. 

 

 

 

 

 

                                                             
16 http://www.bojnik.rs 
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5.3. Природни туристички потенцијали општине Бојник 

 

Брестовачко језеро 

Готово на самом ушћу Магашке у Пусту реку, изнад села Горњи Брестовац, 

земљаном браном, висине 29,5 м 

преграђена је ова планинска лепотица и 

формирано Брестовачко језеро. Језеро 

дужине 2.800 м је смештено у аграрно-

природном пејзажу, окружено ниском 

девастираном шумом и ливадама. 

Обалска линија представљена је са 

неколико полуострва, једним ртом и два 

залива. Језеро "Брестовац" са 

непосредним окружењем Радан планине 

пружа изузетне услове за разне видове 

туризма: излетничког, рекреативног, 

ђачко-омладинског, риболовног и многе 

друге. Оаза језерског мира и тишине 

омогућава одмор и уживање, опоравак и рекреацију. Изнад бране, на месту званом 

"Камен" још од давне 1946. године мештани Горњег Брестовца и шире околине 

редовно излазе на "Првомајски уранак", док се претходног дана 30. априла у вечерњим 

часовима ложи логорска ватра на месту званом "Над село".17 

Рибљи фонд језера "Брестовац" изузетно је богат што веома погодује  развоју 

риболовног туризма  и чине га: шаран (дивљак, голаћ и језерски), лињак, штука, 

деверика, бодорка, караш, бабушка, амур, тостолобик бели и сиви, сом, клен, белица и 

мрена. Од 1994. године одржавају се савезна и републичка пионирска такмичења на 

језеру у лову рибе на пловак и бацачке дисциплине. Порибљавање језера од 1994. 

године врши Заједница Јужна Морава ИИ из Ниша (те године Удружење спортских 

риболоваца "Бојник" постаје члан ове заједнице). Удружење спортских риболоваца 

"Бојник" поседује и школу за оспособљавање млађих категорија лоцирану на самом 

језеру у рибарском дому, а располаже и кампом. Сваке године долазе извиђачи из 

разних градова Србије посебно Трстеника који се баве извиђањем терена и риболовом, 

не кријући задовољство изазвано лепотом и богатством природе овог поднебља. 

 

 

 

 

                                                             
17 http://www.bojnik.rs 

Слика 15: Брестовачко језеро 

Извор: http://www.panoramio.com 
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5.4. Антропогени туристички потенцијали 
 

На просторима општине Бојник градитељско, споменичко и духовно наслеђе сеже у 

далеку историјску прошлост. То доказују бројни остаци цркава, градова утврђења и 

водовода из рановизантисјког и средњевековног периода. 

 

5.4.1 Археолошки локалитети 
 

Селииште је најстарије праисторијско насеље откривено у Лапотинцу, 

пронађени су фрагменти керамике из Старчевачке групе. 

Локалитет „Цунга“  налази се у Горњем Бријању, овде су пронађени остаци 

Винчанско-плочничке културе кремених оруђа и плоча.  

 

„Град Костура“  је Римско насеље код Бојника. Регистровано је на обали Пусте 

реке, између Доњег Коњувца и Бојника. Овде је између осталог пронађена мермерна 

глава римског грађанина (чува се у народном музеју у Лесковцу). Сам град није 

довољно идентификован, мада се и данас приликом земљаних и пољопривредних 

радова може наићи на остатке тог насеља, као што је камен, цигла, керамика. У селу 

Oбражда има дoста трагoва насеља из ранoвизантијске епoхе. Тo су трагoви кoји се 

уoчавају без систематскoг истраживања. Сличнo је и са селoм Ивање. 

  

Горњебријањско кале  је потпуно неистразено и запуштено. Налази се на 

крајњем североистоку Пусте реке, на једној коси североситочно од истиоменог села. У 

близини извора Хајдучки кледенац, налази се локалитет Црквиште, где су се могли 
видети бројни фрагменти керамике. Сам бедем и зидови порушених зградаграђрни су 

византијском опеком. Горњебријанско кале представља римску тврђаву подигнуту, 

вероватно у 3. веку н.е. која је опстала и у раном византисјком периоду, а налазила се 

на важној путној саобраћајници, која је пролазећи овде, повезивала Ниш са Јадранским 

морем. Овде је, поред остатка растурених опека, пронађен метални новац из доба 

римског императора Галилеја, који је владао од 253. до 268. године, као и императора 

Ауреликана (владао од 270. до 275. године). 

 

Златско Кале је локалитет који је, по ономе што је записано, најстарије и 

вероватно највеће античко насеље у овој општини.Остаци су нажалост веома мало 

сачувани. Реч је о једном позно-античком насељу које је подигнуто у V веку, пре свега 

из одбрамбених разлога, али и као једна, за то време, урбана целина. То је, тврди Ф. 

Каниц, било веће војно утврђење на важној римској саобраћајној раскрсници. 

 

Бреговинско кале налази се на изворишту Пусте реке у простору који одваја 

Радан од Видојевице. Реч је о рановизантијском насељу из 6. века, подигнутом као 

кастел на путу из Злате ка Куршумлији у средњем одбрамбеном систему Византије. И 

Бреговинско кале су порушили Словени негде у 7. веку , а касније је цео локалите био 

покривен земљом и шутом дебљине до 3 м и на тај начин готово  1300 година био 

поштеђен од даљег рушилаштва и упропашћавања. Тако је било све до  1881. године, 

када су људи из Бреговине и околних села случајно открили „богати мајдан“ 
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грађевинског материјала  за своје куће. Тада је почело одношење камења и цигли из 

зидова бедема, камених стубова из велике базилике, и мермерних плоча. Тек  1957. 

године почињу археолошка истраживања на овом локалитету, да би тек десетак година 

после били објављени први резултати. Према извештају, Брестовачко кале састоји се из 

два појаса бедема овог града. У ужем појасу који је опасавао највиши део насеља 

откопани су темељи цркве која је имала нартекс и два бочна одељења са високим 

стубовима између којих су стајале мермене плоче, које су одвајале централни простор 

од бочних, мањих просторних јединица.18 

 

Марино кале налази се недалеко од Бублице на десној обали Пусте реке, 

подигнуто такође у одбрамбеном систему Византије. Са западне и источне стране 

Марино кале је оивичено дубоким долинама, а на северу,стрмо испод њега, тече уста 

река, па је тако  било природно заштићено од спољних напада. Кале је било грађено у 

виду неправилног четвороугла на површини од око 4 хектара. Његова источна страна је 

овална, па је могуће да се ради о цркви. Данас овде расте храстова шума, трагова је све 

мање, а како до сада нису вршена никаква истраживања на овом локалитету, те се 

морамо задовољити само његовим евидентирањем. 

 

5.4.2 Сакрални објекти 

 

 

Црква у Ображди, посвећена Светој Тројици подигнута је 1885. године. 

Недалеко од цркве стоје 8 споменика изгинулим ратницима на Солунском фронту.  
 

 
Слика 16: Црква Св.Троијце у Ображди 

Извор: http://www.bojnik.rs 

 

Црква у Горњем Бријању, храм Св. Саве завршен је 1897. године. 
 

 
Слика 17: Црква Св.Саве у Горњем Бријању 

Извор: http://www.bojnik.rs 

                                                             
18 Стаменковић,Д., Кроз Бојничку општину, Лебане, 2012 
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Црква у Придворици, посвећена Св. Арх.Гаврилу, подигнута је 1899. године. 
 

 
Слика 18: Црква Св.Арх.Гаврила у Придворици 

Извор: http://www.bojnik.rs 

 

  

5.5. Материјална база за развој туризма 

 

Хотел Бојник је смештен у самом центру Бојника, у непоредној близини 

главног трга. Укупни смештајни капацитет хотела износи 32 лежаја, са различитом 

структуром лежаја у претежно једнокреветним, двокреветним и трокреветним собама. 

У саставу хотела се налази сала опремљена за састанке са капацитетом до 20 места, као 

и ресторан са великом салом који може да угости до 200 особа. У ресторану се често 

приређују свечаности, а за потребе туристичких група и ђачких екскурзија могу се 

организовати успутни ручкови и ланч пакети. 

Постоје и смештајни капацитети у приватним сеоским домаћинствима, који 

обезбеђују боравак за 50 гостију у селима тзв. под раданског подручја (Горњи 

Брестовац, Магаш, Добра вода, Ивање, Боринче, Мајковац, Оране). 
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6. Општина Лебане 
 

6.1. Географски положај 

 

Општина Лебане налази се у југозападном 

делу централне Србије.  Граничи се на истоку и 

југоистоку са територијом општине Лесковац, на 

југу, југозападу и западу са територијом општине 

Медвеђа, и на северу са територијом општине 

Бојник. Кроз општину пролазе две реке, Јабланица 

и Шуманка, а само место налази се на обали ових 

двеју река. Општина заузима површину од 337 км², 

што је убраја у општине средње величине. 

  Средиште општине је истоимено насеље 

Лебане. Заузима површину од 130 км² и има око 10 

000 становника.  Године 1516. помиње се под 

именом Хлебан. У српско средњовековно доба 

територија садашњег града је нешто западније и 

саставни је део краја познатог по живом привредно-културном животу. Овај 

административни центар добро је повезан са главним европским путевима.   Има 

велики транзитни значај, због правца пружања дуж реке Јабланице и асфалтног пута 

Лесковац-Лебане-Приштина, а на повољан географски положај општине утиче и њена 

близина Нишу, који представља једно од главних саобраћајних чворишта Европе.  

Лебане је формирано поред истоименог села, након особођења 1878. године. 

Обилазећи Србију 1880. године, М. Ракић га затиче као „велико село српско“. Тек када 

је добило улогу седишта Јабланичког среза (1903. год.) почело је полако да се развија у 

правцу варошице. Тек са појавом индустрије, после 1958. године , и након јачег развоја 

регионалне и тржишне функције, почиње процес видљиве и динамичне 

трансформације.19 

Лебане би трабало због комплементарности мотива у околини, да представља 

центар материјалне базе туризма своје општине и околине. Уз изванредне природне 

услове, богато етнографско наслеђе, Лебане као тихо место има шансе да израсте 

туристички развијену варош. 

 

 

                                                             
19 Јовић Горан, Туристички потенцијали насеља Јабланице, ПМФ Ниш, Ниш, 2005 

Слика 19: Положај општине Лебане 

Извор: http://www.wikipedia.org 



Економска валоризација туристичких потенцијала Јабланичког округа 

 

39 

6.2. Историја Лебана 

 

Дуж Јабланице и њених притока постојали су повољни услови за људска 

станишта још од праисторије. На њих упућују археолошка налазишта – оружје и оруђе 

од чврстог и трајног материјала (камен, кости или метал), керамикa, гробови и остаци 

зграда за становање. 

Током римске владавине, подручје Јабланице, административно је припадало 

провинцији Дарданији, названој по њеним становницима Дарданцима. Након поделе 

римске империје на Западно и Источно римско царство, устаљује се назив Византија . 

У време владавине цара Јустинијана (527-565) у источном подножју планине Радан, 

саграђен је град са високим рангом Јустинијане Приме, и улогом новог црквено-

административног центра. Град је са околином заузет 615. године, у време најезде 

Словена, када се гаси живот у њему.  Вековима је материјал са његових рушевина 

ношен и употребљаван за градњу кућа и других објеката у околини. 

У време српског средњег века, подручје је било веома насељено, о чему сведочи 

велики број цркава и насеља из тога доба. Низ долину Јабланице водио је најкраћи 

трговачки пут Косово-Медвеђа-Злата-Ниш, којим је вршен извоз стоке, сточарских 

производа, житарица и руде,  а из Приморја увоз финих занатских производа. 

Пад Деспотовине и османско освајање Србије изазвало је миграције српског 

живља према северу и западу. Тада Турци насељавају Влахе сточаре. Турски дефтер из 

1444-1445. године, као и попис 1489. године, бележи на територији Горње Јабланице, 

Пусте Реке, Топлице и Косанице само хришћанско становништво. Каснији пописи 

бележе појаву муслимана. У списима се Лебане први пут помиње 1516. године  под 

именом Хлебан. Велика сеоба Срба, завршена 1690. године, представљала је 

прекретницу у етничком развоју области. Срби су одсељавањем били знатно 

ослабљени, а  брдско-планинске пределе почињу насељавети Арбанаси.20 

Први српски устанак имао је одјека у Јабланици, Поречју и Пустој Реци. У 

пролеће 1807. године побуњено је 50 села у Јабланици под  вођством обер-кнеза 

Цветка Поповића Врановачког. Почетни успеси у борби са Турцима завршили су се 

поновним успостављањем турске власти. Услед тога многи Срби, са ширег лесковачког 

подручја, беже на север, што је још више ослабило српску популацију. У периоду до 

ослобођења Турци у ови крајевима колонизују Арбанасе, да би стварањем живог 

бедема према слободној Србији ослабили српски живаљ и њихове тежње да се 

ослободе и са њом споје. 

Након ослобођења од Турака 1878. године, српска власт је, давњем земље, 

колонизовала ове крајеве досељеницима из источних пасивних планинских крајева 

Црне Траве, Врања и Пчиње, и Црногорце, као племенски елемент отпоран на 

арбанашки притисак, према граници са Косовом. 

                                                             
20 http://www.lebaneculture.com 
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Заједнички живот у новом завичају, упућивао је све досељенике на сарадњу, 

посебно у економском животу. Кохезиону силу уједначавања досељеника  различитих 

етно-психичких особина и специфичности њиховог јединства представљала је 

Шумадија, као идеал слободе и обновљене државности, у којој је рођен национални 

краљ Ослободилац. По узору на њу мењају се одећа, обичаји и схватања. 

Хомогенизацију је нарочито подстицала идеја о ослобађању неослобођених српских 

крајева, пре свега Косова, као колевке српске државности. По његовом ослобођењу 

1912. године и остварењу националне катарзе, процес хомогенизације је убрзан, 

замагливши процес раслојавања досељеника на богате и сиромашне. По правилу, 

касније насељене породице, добивши мање квалитетну земљу – утрине и земљиште 

под шумом, биле су сиромашне.  Оне су градиле простије станове – бусаре, савардаке и 

кривуљаре (кошаре). Досељеници су затицали потпуно напуштена имања, док су куће 

за становање и други објекти били порушени, тако да су морали да граде привремене 

објекте за становање. 

 Период стабилизације није дуго трајао, јер је овај крај током Првог светског 

рата, захваћен Јабланичким и Топличким устанком 1916-1917. године, веома страдао. 

Устанак против окупатора Бугара је трајао кратко уз велике жртве и разарања, којом је 

приликом  доста села попаљено, и знатан број становника побијено и интернирано.  

Период између два рата карактерише економски развој села. Граде се боље и веће куће 

прекривене црепом и ћерамидом. Поред пољопривредних производа развија се 

традиционално занатство (кожарство, дрводељство, црепуљарство). Трговина и 

занатство су биле полуге развоја Лебана, када ово насеље прераста у варошицу. 

  Други светски рат је донео нова разарања, паљење кућа и страдање 

становништва овог краја, нарочито од стране бугарске војске. У послератном периоду 

извршена је електрификација села, изграђена боља путна мрежа и развија се углавном 

текстилна индустрија, што је изазвало досељавање становника из села у град. 

 

6.3. Природни туристички потенцијали 

 

Планина Радан 

Северозападно од Лебана простире се планина Радан. Доминира сливовима 

Косанице, Јабланице, и Пусте реке. Припада средишњој зони громадних планина са 

најавишим врхом  Шопотом од 1409 м надморске висине. Планина се простире на 

теритоји пет општина, то су Лебане, Бојник, Медвеђа, Куршумлија, и Прокупље.  

Планина Радан састављена је од три планинска масива: Мајдан планине, Равне 

планине и Петрове горе. Друга два позната врха су Соколов вис и Петров врх. 

Геолошку основу Радана чине силикатне стене из палеозоика са кристаластим 

скриљцима. Погодну климу и статус благе планине Радану доносе планине које га 

окружују: Пасјача, Видојевица, Ргајска планина и Соколовица. Оне спречавају долазак 
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хладних и влажних ваздушних струја са западне и северне стране. С друге стране, на 

истоку и југу, Радан планина се отвара у Пусторечку котлину, и са те стране је 

изложена јаком сунчевом загревању, што за последицу има блажу и топлију климу. То 

је произвело својеврстан феномен јер је храстов вегетациони појас са класичних 700 м 

подигао на 800 до 900 м. Положај и микро клима омогућили су да на овом простору 

расте велики број биљака од којих  су многе лековите. Биљни покривач представљен је 

травнатим и шумским формацијама. Доминантни су лишћари, међу којима се истиче 

храст, граб, леска, цер и липа. Шуме се смењују са ливадама, воћњацима и ораницама, 

што повећава естетски доживљај предела. У шумама Радана живе и бројне врсте 

дивљачи као што су вукови, лисице, дивље свиње, куне и јазавци. Подземних вода има 

свуда. 

Заштићена подручја Радан планине обухватају простор који карактеришу 

велике биолошке и предеоне разноврсности, са објектима и појавама вредног гео-

наслеђа, културно- историјске баштине, и значајна су за очување квалитета вода и 

других чинилаца животне средине као и одрживи развој туризма и пољопривреде. Због 

тога и не чуди што је у последње време све већи број људи посећује и смтра је за једну 

од најлепших планина Србије. 

Туристички значај планине Радан повећава повољан положај према околним 

насељима и саобраћајницама. Дотичу је магистрални путеви Прокупље-Приштина са 

северне стране и Лесковац-Приштина преко Лебана и Медвеђа са јужне стране.Пут из 

правца Лебана је са савременим коловозом и његову атрактивност повећава чињеница 

да да пролази поред Царичиног града-древне Јустинијане Приме.21 

Планина Радан обилује импресивним пејзажима. Поред пута, према Царичином 

граду налази се чаробан  мозаик вода и шума. Радан красе веома бујни водотоок- 

речице, водопада, планински потоци, али да би се видели понекад треба заћи дубоко у 

планину. Недалеко од пута, сакривен у јарузи, један водопад привлачи пажњу великом  

буком. То је водопад Рипиводе ( 935 м н.в), до њега води стрма стаза, али је веома 

атрсктиван због бројних слапова који се прелићу и стропоштавају са двадесетак метара 

висине. Село Добра Вода има мноштво извора. Тако је и добило име, а вода се овде, 

како кажу степенује по градима. У селу Ивање, налази се необично место Деливоде. У 

сред шуме потоци се необјашњиво деле на два тока, састану се, па се опет деле на 

поточиће. Стручни назив за ову ретку природну појаву је бифуркација, а загонетни 

предео, уз обнову старих воденица могао би постати изванредна туристичка атракција. 

Простир између села Ивања и Добра Вода познат је као „раданска апотека“ због ретких 

и ендемичних биљака  и разноврсности биљних заједница. У близини је спомен-дом 

Радан, који се налази на 835 м н.в. Објекат има 30 лежаја за смештај и ресторан. Одавде 

постоји обележена планинарска стаза дужине 10 км до врха Петровца, једног од 

најлепших врхова Радана. Ту на 1.148 м н.в. налази се црква Св. Петра. Недалеко од 

цркве, постоји стари жртвеник , камен са удубљењем, који је коришћен, верује се од 

прадавних времена за приношење жртви. Другом планинарском стазом дугом 8 км , 

                                                             
21 Јовић Горан, Туристички потенцијали насеља Јабланице, ПМФ Ниш, Ниш, 2005 
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може се отићи до Шопота (1.408 м н.в.) који је прекривен шумом. Пут даље води до 

тајаствене узбрдне низбрдице, која се налази ниже у селу Ивање. На овом месту вода 

тече узбрдо ако се пролије на пут, а откочено возило само почиње да се креће узбрдо. 

Таква природна појава у Србији нигде  није забележена сем на Радану. Ради се о томе 

да привидна линија хоризонта није на крају пута, где он нестаје са погледа, него 

вероватно негде горе, па низбрдица делује као узбрдица.  

Ова планина даје човеку истински мир и здравље, па се може рећи да је 

ваздушна бања. Она је идеално место за љубитље нетакнуте природе, који желе да 

открију неизмерна богатства ове планинске лепотице на југу Србије. 

 

Планина Гољак 

 Планина Гољак заузима југозападне, јужне и југоисточне пределе Јабланице. 

Брдско-планински мозаик Гољака је испресецан потоцима и вододеринама насталих 

тектонским и другим ерозионим процесима. Припада Родопском планинском систему, 

који је један од најстаријих у Европи. Највиши врх Гољака је Веља Глава (1181 м.н.в.) 

и налази се на самој граници са Косовом Метохијом, где се општина Лебане у само пар 

километара граничи са покрајином. Шуманка у дужини од једног километра пролази 

кроз кањон између огранака планине Гољака, чија висина са десне стране код 

Урманског виса износи 607 метара, а са леве стране од тока код Влајкове утрине од 639 

метара. Огранци Гољака прате речни ток Шуманке све до њеног спајања са реком 

Медвеђом код Лебана.22
 

Периферни положај и лоше комуникативне прилике чине ову планину 

туристички мало значајном. Међутим на крајњем југоистоку јабланичког краја, у 

изворишној челенки Шуманске реке, може се издвојити један потенцијални 

туристички простор. Са југа је ограничен врховима Гољака (Веља Глава и Копиљак), 

са истока развођем Горње (Клајићке) реке према Ветерници, са севера Клајићем и 

Дрводељом, и са запада развођем Бањске реке и висом Оглавак (958 м). Средишњим 

делом простора доминирају планински предели Липовице и Радевца, са највишим 

врхом- Радевачком чесмом (1033 м). 

Повољне висинске разлике и потенцијални скијашки терени, пружају 

могућности за спортско-рекреативне активности у зимској и летњој сезони. Сам врх 

Радевачке главе, пружа повољне могућности за изградњу објеката и инфраструктуре 

скијашког туризма. Одатле у правцу севера,североистока, истока, југоистока, југа, 

спуштају се потенцијални скијашки терени. 

 

 

                                                             
22 http://www.lebaneculture.com 
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6.4. Антропогени туристички потенцијали 

 

6.4.1. Археолошки локалитети 

 

Царичин град 

На само 8 км од  центра Лебана, налази град из рановизантијског периода, који 

је подигао Јустинијан у VI. веку, рођен у овим крајевима. То је Царичин град, један од 

најпознатијих споменика византијске културе на простору Јабланичког округа. 

Подигнут је на месту који означава развође између сливова река Јабланице и Пусте 

реке, на ушћу Царичине реке у Свињарицу, у 

подножју Радан планине. Надморска висина 

локалитета износи 395 м, и простире на 

површини од 10.000 м². Био је седиште 

архиепископије и префекта војске за подручја 

Македоније (Стоби) и Дакије (Сирмиум) у 

шестом и седмом веку.  Јустинијан  је у 

историји познат по градњи величанствених 

сакралних објеката, богатих декорацијом, од 

којих је најпознатија Аја Софија у 

Истанбулу. У легислативи је познат по томе 

што је сакупио старе и издао нове законе, тзв. 

„Корпус Јурис Цивилис“ који је основа и 

данашњег римског права. Осим тога се 

истакао и у војевању, јер је успео да поврати старе територије Великог Римског 

царства, па се и његово царство простирало од Дунава на северу до Северне Африке на 

југу, од Шпаније на западу до Мале Азије на истоку. 

Царичин град је у 6. веку био административно-управни и црквени центар 

византијске области на балкану. Обиласком локалитета може се уочити да је град 

окружен бедемима, који су служилпи за одбрану града, и подељен на епископски, 

средњи и јужни део града. Главно насеље је било у вези са епископским делом- 

акропољем. У истом делу налази се епископска црква са крстионицом и епископска 

палата. Широке улице, поплочане обрађеним каменом, пресецају трг који је кружног 

облика. Испод откопаних улица налазе се остаци канализације. Улице су оивичене 

зградама за становање и јавним објектима. Већина зграда је била двострана, у доњем 

делу су били дућани или занатске радње, а у горњим стамбени простор. У јужном делу 

града је откривена базилика са трансептом. Под ове грађевине украшен је мозаиком у 

девет нијанси боја, а један од капитела стуба носи монограм Јустинијана. Ван бедема, у 

овом делу града налазе се терме (купатила) повезане са градом преко источне капије у 

доњем делу града. Приликом ископавања овог локалитета откривени су многи трагови 

Слика 20: Остаци Царичиног Града 

Извор: http://www.euroturs.rs 
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развијеног занатства (камени судови за муљање, тегови за мерење, кујунђијски 

наковањ, лончићи за ливење и многи други калупи).23 

На Лалиначкој речици била је подигнута  висока брана, а хидроенергија из ове 

акумулације служила је за покретање млинова, ваљалица за испирање руда и друго. 

Ова брана грађена је од опеке и малтера дебљине  4м , па је служила и као мост. 

Планска урбанистичка решења, декоративни елементи, нађени предмети и др. 

дају међународни значај овом локалитету. 

 

6.4.2 Сакрални објекти 
 

Црква Свете Мученице Параскеве – Свете Петке је најстарија црква у 

општини. Налази се у Бошњацу. Саграђена је почетком 16. века, а страдала 1941. 

године. Ова црква је карактеристичне архитектуре – укопана је испод нивоа земље, на 

начин како се то чинило при градњи православних храмова у време турске опсаде. Уз 

цркву су саграђена и три конака: први 1860. год,  други 1879/81. год.  и трећи 1897. 

године. У првом је била школа манастирског метода, а у другом је неко време 

начелство среза јабланичког имало своје канцеларије. Дебели дугачки зид од непечене 

земље који опасује цркву, и поред којег се протеже сеоско гробље, саграђен је 1872. 

године. У вези са овом црквом помиње се и антиминис, освећен од стране патријарха 

Арсенија IV и некакво рукописно јеванђеље – црквене ствари однешене од стране 

неких епископа приликом визитације 1887. године. За поменуте ствари се и данас не 

зна где се налазе. 

Црква Св. Јована Крститеља - На узвишеном платоу у центру Лебана налази 

се колосална грађевина у византијском стилу − Храм 

који 11. септембра обележава сећање на усековање 

главе Светог Јована Крститеља. Саграђен је 1932. 

године на иницијативу лебанског сенатора Милутина 

Драгојевића, који је код краља Петра I Kaрађорђевића 

издејствовао средства за изградњу. 

Освећење Храма вршио је Епископ 

Нишки господин др Јован у саслужењу 21-ог 

свештеника 1946. године. Тих година је 

живописан од стране уметника Симе Николића, наивца из Битоља. Занимљив је 

бетонски иконостас, као и прелепе фреске и иконе које красе унутрашњост храма. На 

улазу у храм је дограђен звоник, а са јужне стране је укопана крипта за ктитора и 

спомен костурница за погинуле у Балканским ратовима.24 

 

                                                             
23 Јовић Горан, Туристички потенцијали насеља Јабланице, ПМФ Ниш, Ниш, 2005 
24 http://www.lebaneculture.com 

Слика 21: Црква Св.Јована Крститеља 
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Храм Светог Великомученика Прокопија подигнут је у Шуману на гробовима 

погинулих официра и војника у рату против Турака 1876/77 године, од којих 3 гроба и 

данас стоје испред цркве. Храм је у Другом светском рату претрпео знатна оштећења, 

након чега су га обновили председник црквене општине Тома Николић и старешина 

цркве прота Никола Димитријевић, а све захваљујући прилозима верника. Храм је 

доживео још једно страдање 1965. године, када је ноћу обијен и из њега однето 14 

икона. Око овог храма се 21. јула окупи више хиљада православних верника.  

 

Црква Преподобне Мати Параскеве Свете Петке - Налази се у Поповцу. 

Тачан датум подизања није познат. Ово старо здање обновљено је 2009. године. 

Прилоге за грађење ове цркве давали су и мештани других села из поштовања према 

овом светом месту. У народу постоји предање о необичном избављењу цркве од водене 

стихије која је задесила овај крај 1947. године. То изненадно невреме била је казна 

незнабошцима који су скрнавили икону и лик Свете Богородице. Велико невреме и 

таласи однели су све пред собом, заобишавши једино цркву. Према предању, вода се 

раздвојила, доневши муљ и грање, али у цркву није ушла ниједна кап. Изнад цркве се 

налази  извор лековитог дејства, а 27. октобра се одржава народни сабор.  

 

Црква Успења Пресвете Богородице подигнута је 1925. године у Гргуровцу, 

али још увек није довршена, нити је унутрашњост украшена. Посебна је стога што 

сваке године 28. августа велики број мештана и верника доноси завештане колаче на 

резање. Ово је једина црква у лебанској парохији у којој се о сеоској слави са 

свештеником носе литије око цркве, све до заветне крушке у црквеном дворишту, 

онако како су то чинили и њихов претходници.  

 

Храм Преображења Господњег налази се у Клајићу, а подигнут је 1916. године 

од средстава која су даривали мештани. Некада је била парохијска црква у којој је 

становало свештенство, али, услед велике депопулације, данас у њој нема ни венчања, 

ни крштења. Постоји предање да извор црквене водице има лековита својства, те га 

верници радо захватају и пију. Сабор и црквена слава је 19. августа. 

 

Храм Св.Оца Николаја у селу Липовица подигнут је 1915. године, од донација 

мештана. Некад је ово била парохијска црква када је ту становао свештеник. Освештен 

је на дан Св. Архангела Гаврила 26. јула. На овај дан се и данас одржава народни сабор 

у порти. Има прелеп иконостас и вредне богослужбене књиге. 

 

Црква Св.Илије у селу Штулац, припада атару археолошког локалитета 

Царичин град. Највероватније њени темељи датирају из шестог века, а обновљена је 

1836. године, након чега су је одржавали мештани. У порти цркве је једна оронула 
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зграда коју су градили мештани, а која је служила за окупљање људи и одржавање даћа 

и помена умрлима који су сахрањени на гробљу поред цркве. Звоно са звонаре ове 

цркве је био поклон са именом и презименом дародавца- Краља Петра првог 

Карађорђевића, са његовим жигом. Другог августа је народни сабор, сеоска слава и 

литије. 

 

6.5. Материјална база за развој туризма 
 

Хотел „Царичин Град“ 

Године 1985, Лебане је добило хотел Б категорије, „Царичин град“. У сколу 

хотела налазе се  два ресторана са терасама (900 лежаја), 2 апартмана и 64 лежаја, 

банкет сала са опремом за семинаре, конференције, састанке, затворен базен, тертатна 

са опремом за фитнес,аутоматска куглана, билијар и шах сала и паркинг са 30 места. 

Пружа могућности за одмор, забаву, рекреацију, и друге активности. 

 

Визиторски центар „ТЕОДОРА“ Царичин град 

 

Центар носи име византијског цара Јустинијана и нуди квалитетан смештај. У 

објекту се налази сала са 40 места опремљених за састанке и стручна предавања, 

ресторан и овде је седиште кластера раданског подручја, Радан кластер. То је добра 

база за обилазак околине. 
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7. Општина Медвеђа 
 

7.1. Географски положај 

 

Општина Медвеђа се простире на површини 

од 524,23 км², у чијем саставу су 34 месне 

заједнице са 42 насељена места у 39 катастарских 

општина са укупно 10.760. становника, према 

попису становништва из 2002. године.  

 

Број становника из пописа 2012. године још 

увека није коначан, а с’обзиром да су попис 

бојкотовали припадници Албанске мањинске 

заједнице не може се са сигурношћу утврдити 

тачан број људи који живе у овој општини. 

Просечна густина насељености је 20,52 становника 

по квадратном километру. Од укупне површине 

општине 54,1% је шумско земљиште, док 

пољопривредно земљиште износи 45,9%. На селу 

живи 7.382 становника, док у урбаном месту 

Медвеђа живи 3.378 становника.  

 

Општина припада групи брдско-планинских општина са 95% таквог терена. 

Већина насеља на територији општине није повезана адекватном путном мрежом са 

седиштем општине . Кроз Медвеђу пролази магистрални пут Лесковац-Приштина, а 

асфалтним путем са општинским местом су повезана насеља: Сијаринска Бања, 

Газдаре, Леце, Гајтан, Туларе, Реткоцер, Спонце, Тупале, Боровац, Бучумет и Стубла. 

Први доказ о постојању цивилизације на овим просторима датира око 3000 година пре 

нове ере.25 

 

Медвеђа је насеље, настало на ерозионом проширењу које у свом горњем току 

формира река Јабланица, заједно са својом левом притоком Лепаштицом. У време 

Деспотовине Ђурђа Бранковића помиње с екао Међења, а током турског ропства као 

Медока. Под именом Медвеђа спомиње се у 15. веку . Турски попис из 1516. године 

помиње је као седиште општине и градско насеље у којем се једном недељно одржава 

пазар. Морфолошка структура насеља зависила је од поменутог ерозионог проширеа у 

алувијалној равни Јабланице, дужине око 3,5 км а ширине око 1,5 км. Оно је 

предодредило микроположај па и правце територијалног ширења варошице. Медевеђа 

се пружа од југа ка северу (око 3 км), више примакнута побрђу него реци. Уз долину 

Лепаштице заплази око 1,5 км правца исток-запад. 

 

Медвеђа је формирана 1879. године по ослобођењу од Турака. Насеље стагнира 

све до 1921. године када је проглашено за варошицу. То је и подстакло снажан развој 

трговине и заната. И у послератном периоду Медвеђа стагнира, чак и назадује. 

                                                             
25 Стратегија одрживог развоја општине Медвеђа 2014-2018, Медвеђа, 2012 

Слика 22: Положај општине Медвеђа 

Извор: http://www.wikipedia.org 
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Скромна индустрија почела се развијати тек осамдесетих година, када су саграђене две 

мале фабрике (Нитекс и Термовент) погони истоимених нишких предузећа. 

Медвеђа би могла да се развије у туристичку варошицу комплементарну 

Сијаринској бањи. Међутим значајни урбанистички, грађевински, инфрастуркутни и 

комунални садржаји траже знатна улагања на дужи временски период. 

 

7.2. Природни туристички потенцијали општине Медвеђа 

 

Сијаринска бања 

Сијаринска бања је најзначајнија туристичка вредност Јабланице и Јабланичког 

округа. Удаљена је 52 км од Лесковца, 30 км 

од Лебана и лежи у  дну бањске котлине, 

под висом Кале-крајним  северним огранком 

планине Гољак. Име насеља потиче од 

суседног села Сијарине, која се раније звала 

Свињарица. У прошлости је називана 

Лесковачком бањом. Лечилиште чине Доња 

бања (420-430 м), углавном са десне стране 

Бањске реке, и Горња бања (430-450 м), 

новије насеље са обе стране реке. 

Здрава животна средина и здрава храна су 

посебне карактеристике бање (у пречнику од 100 

км нема ни једног димњака), а највећи потенцијал су минерални извори, којих је 18, на 

дужини од 800 метара, сви различитог физичко-хемијског састава воде и температуре. 

О почетку коришћења термоминералних вода Сијаринске бање нема података. 

Међутим Римљани су засигурно знали за лековите изворе ове бање. О томе сведоче 

остаци римских кастела у близини насеља, као и налазак великих ћупова који потичу 

из тог периода. Један од старих базена у лечилишту и сада  се назива „Римски базен“. 

У средњовековној Србији била је седиште Жупе Бања.26 По ослобођењу Србије 1878. 

године, запуштена бања била је обновљена. Између два светска рата успостављен је 

аутобуски саобраћај између Лесковца и Сијаринске бање, што је подстакло бржи развој 

насеља. 

Данас у Сијаринској Бањи постоји 18 минералних извора терапијске вредности, 

а разбијено извориште чине 26 минералних извора. Највећи број термалних извора се 

појављује на левој обали Бањске реке на СИ контакту еруптивне жице и кристаластих 

шкриљаца. Извори Доње Бање су : Главни Извор, Извор за инхалирање, Мали гејзер, 

Римски извор, Боровац, Спас, Рај, и извор нове бушотине у подруму хотела (Хисар). 

                                                             
26 Јовић Горан, Туристички потенцијали насеља Јабланице, ПМФ Ниш, Ниш, 2005 

Слика 23: Сијарињска бања-базени 

Извор: http://www.banjesrbije.rs 



Економска валоризација туристичких потенцијала Јабланичког округа 

 

49 

Извори у Горњој Бањи су : Јабланица, Здравље, Сузица, Снежник, 3 извора у 

Блатишту, извор нове бушитине код Блатишта, Кисељак, Нови гејзер. Треба рећи и да 

су неки стари извори пресушили, као што је Римски базен, Ранији извор, Близанци и 

Напредак. Њихово пресушивање у вези је са бушотинама, које су преузеле њихову 

воду или су пак затрпане речним наносом. Сем тога, констатована су два мала 

изворчића, на растојању 6-8 м изнад данашњег Главног извора. Вода млечне боје са 

ситним мехурићима избија у веома малим количинама. 

Вода јачих термоминералних извора као што је вода Главног извора и Извора за 

инхалирање избија непрестано, иу велико ослобађање паре и гасова. Мирис на 

сумпороводоник шири се на више десетина метара. Температура воде Главног извора 

износи 69 степени , а извора за инхалирање 68 степени целзијусових. Издашност првог 

је 0,9 л/с, а другог извора око 1,1 л/с. Укупна издашност термоминералних извора 

Сијринске бање се креће око 8 л/с.  

Посебан куриозитет бање чине гејзери, који су један од најатрактивнијих 

туристичких мотива у нашој земљи. Први већи је термоминерални водоскок  настао 

бушењем 1954. године . Овај извор непрестано избацује млаз вреле воде, температура 

је преко 73 степена на висини 5-7 метара. Са водом избијају и гасови и пара. 

Издашност овог извора износи око 4 литара у секунди. Воду гејзера туристи користе за 

туширање, пошто је око гејзера изграђен плитак базен. Мали гејзер избија из бушотине 

начињене 1953. године и има све особине правог гејзера. Ерупција почиње постепеним 

издизањем воде у цеви. Када се вода попне до уста цеви почиње повремено избијање 

гасних мехурића, да би онда настало изливање воде праћено многобројним ситним 

мехурићима. Приликом ерупције избаци се велика количина воде, висине до 60 цм, и 

том приликом мирис сумпороводоника се шири около. После максимума ерупције, 

настаје повлачење воде низ цев праћено мноштвом гасних мехурића, па се стиче 

утисак да вода ври. Ерупција се понаваља на сваких 8 минута. Приликом сваке 

ерупције гејзер избаци око 200 литара воде, температуре 25 степени. 

Дакле, термална вода Сијаринске бање користи се за купање, инхалирање, 

помаже у лечењу хроничних реуматских обољења, кожних и гинеколошких обољења, 

болести  жучи, болести бубрега и мокраћних путева, обољења коштано-мишићног 

система, анемије и шећерне болести, астме и хроничног бронхитиса, као и разних 

облика неуроза и стања лакше психичке и физичке исцрпљености. Са изузетним 

термоминералним потенцијалом, окружена очуваном и здравом животном средином, 

Сијаринска бања постала је туристички центар Јабланице.  

 

Туларска бања 

Туларска Бања је лоцирана у зеленој котлиници уоквиреној шумама. Туларе се, 

на месту где се састају Медевачка и Брајинска река творећи Туларску реку, налази на 

надморској висини изнад 550 м. Туларска котлиница је зелена са шумовитим оквиром 

(шумска заједница букве, цера и храста). За разлику од минералних извора Сијаринске 
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Бање, извори и воде у околини Тулара нису још увек добили своје место и значај у 

туристичко-балнеолошкој понуди општина. 

Минерални извори у Тулару везани су за расед на десној обали Туларске реке. У 

пределу Брајине формирана је већа палеовулканска калдера, тако да се минерални 

извори појављују у источном ободу те вулканско-тектонске структуре.27 Вода избоја 

под притиском гасова који долазе из унутрашњости. Састоје се из две групе извора: са 

алкално-киселим водама - извор “Кисела вода“, са пет мањих извора и са сланом водом 

“Слана вода“,  са више мањих изворчића. Обе ове групе 5 термоминералних извора 

припадају једној термалној зони а избијају и млазевима различите јачине и 

температуре. Извори су засути наносним дробинама које падају са падина Ћаловог 

виса јер се на њима врши распадање шкриљаца и урвање земљишта. Услед засутости 

осулинским и урвинским материјалом и натопљености на локацији извора земљиште је 

обрасло барском вегетацијом и маховином.  

Кисела вода је каптирана у чесму са две луле. Каптажа је лоше извршена, па у 

резервоар доспева и обична вода, кој деминераплише лековиту и снижава јој 

температуру. Над њом је изграђена надстрешна зграда на четири стуба и са две 

наспрамне бетонске клупе. Истраживањем бушотина у новије доба кисела вода се 

дислоцирала на неких 100 м узводно. Температура киселе воде износи 15° целзијуса, 

вода је бистра, кисела и питка. Најјачи извор друге групе термалних извора је слани 

извор.  

Високу миниерализацију има и вода Сланог извора, око 5.804 г/л. Назив „Слани 

извор“ датира још из 1893. год када је први пут ова вода анализирана и том анализом 

утврђен велики проценат натријума, угљен диоксида, сумпора, гвожђа, па је стога ова 

вода још од тад важила за јако лековиту воду. Каснијим истраживањима је тачно 

утврђен хемијски састав ове воде и потврђена чињеница лековитог својства. Ови 

извори се користе код функционалних гастроинтестиналних обољења, код поремећаја 

метаболизма и код анемичних стања. Извор је спроведен као Гејзер и ту су направљена 

два мала базена. Вода са овог извора се може користити за пиће а такође се може и 

купати у базену. “Извор на ливади Пантовића” настао је бушењем, има кисео укус као 

и “извор на Пиљевини”. Извор слатке воде се налази на 150 до 200 метара од извора 

киселе и слане воде, што представља занимљивост овог краја. 

Обзиром да постоје налазишта како је у првом делу описано, термоминералних 

извора са лековитим својствима, подручје је погодно за лечилиште и бањски туризам. 

Осим термоминералних извора Туларе има и погодну климу. Обзиром да се налази на 

већој надморској висини од 500 м, може се сврстати у ред ваздушних бања. Слабости 

овог подручја су недовољно изграђена инфраструктура без које бањски туризам не би 

имао примат и опстанак. Осим тога постоји проблем повезаности са КИМ. Обзиром да 

се Туларе налази на 50-ак км од Приштине постоји оправданост отварања бање. 

Политичка ситуација у овом делу Србије је довела до затварања прелаза са КИМ. У 

                                                             
27 Протић,Д., Минералне и термалне воде Србије, Геоинститут Београд, 1995 
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скорије време се очекује отварање магистралног прелаза и прилив већег броја 

посетилаца. Задатак би свакако био у будућности да се привуку туристи и из других 

делова Србије. 

 

7.3. Антропогени туристички мотиви 

 

7.3.1. Туристичке манифестације 

 

Сијаринску бању одликују две туристичке манифестације „Гејзерске ноћи" и 

„Златни котлић гејзера". Гејзерске ноћи почеле су да се организују 1998. године у 

организацији Месне заједнице, да би већ наредне године улогу организатора преузео 

Завод за специјализовану рехабилитацију „Гејзер". Одржавају се током јула, најчешће 

трају 8 до 15 дана, затварају се 2 августа. Манифестација по свом садржају програма је 

културно-забавна, спортско рекреативна, економско пропагандна и комерцијална. У 

оквиру културно забавног програма имамо гостовања Културно уметничких друштава, 

естрадних уметника, позоришних кућа, балетских група, гуслара,књижевника, 

забављача и др јавних личности. Спортско рекреативни део манифестације чине: 

Турнири у малом фудбалу, шаху, одбојци на песку, баскету затим такмичење у 

спортском риболову, пливању и скоковима у воду. Током манифестације пружа се 

могућност представљања привредних предузећа (спонзора) са својим производима и 

услугама. Традиционално у оквиру манифестације одржава се избор за Мис гејзера, 

књижевне вечери, гусларско вече, први глас гејзера док финале манифестације 

представља венчање под гејзером на светог Илију. Гејзерске ноћи одржавају се већ 15 

година за редом, тако да су ушле у ред традиционалних туристичких манифестација 

Србије. 

Друга туристичка манифестација од значаја за Сијаринску бању је „Златни 

котлић гејзера" коју организује Организација спортских риболоваца „Горња јабланица" 

из Медвеђе. Са организацијом ове манифестације почело се 2011. године, за почетак 

ова манифестација је више од очекиваног оправдала своје постојање. Поред такмичења 

у спортском риболову за чланове удружења у свим категоријама, организује и 

такмичење у припремању рибљег котлића у Сијаринској бањи на простору кеја Бањске 

реке. Такмичење је отворено за све заинтересоване мајсторе у справљању рибљег 

котлића. Ова манифестација одржава се у недељу Видовдана и прате је бројни 

спонзори. Програм манифестације обогаћен је културно забавним програмом уз 

церемонијал проглашења победника у свим дисциплинама спортског риболова као и 

проглашењу победника златног котлића гејзера. 

Организовање ових манифестација има за циљ да обогати садржај боравка 

гостију, повећа ванпансионску потрошњу, учини медијску промоцију као и већу 

посећеност Сијаринске бање. У сваком случају постојање ових манифестација има 
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своју оправданост, мада је пожељно да има више таквих или сличних манифестација 

које би утицале на продужење туристичке сезоне и афирмацији саме Бање. 

 

7.4. Материјална база за развој туризма 

 

Гејзер-специјална болница за рехабилитацију 

Носилац смештајних капацитета у Сијаринској бањи, па и Медвеђи је хотел 

“Гејзер“ Б категорије који има 119 соба са 277 лежаја у једнокреветним, двокреветним 

и трокреветним собама и апартманима, тв салама, шах салом, салонима за дневни 

боравак, затвореним базеном са минералном водом, купатилима са лековитом водом а 

окружен је зеленилом. У хотелу се налази  медицински блок са савременом 

медицинском опремом за хидротерапију, терапију  блатом, електотерапију, кинези 

терапију, инхалирање. Објекат поседује отворене терене за кошарку, мали фудбал и 

одбојку на песку, као и одговарајућу конфигурацију терена за физичке и кондиционе 

припреме спортиста. 

Поред хотелског смештаја у поменутом хотелском објекту, у Сијаринској Бањи 

је могуће користити и услуге смештаја у приватним домаћинствима, преко 1500 лежаја. 

У приватним вилама и кућама у Сијаринској Бањи налази се знатан број турстичког 

смештајног капацитета. Собе су једнокреветне, двокреветне и трокреветне, са две, три 

и четири звездице, такође има и апартмана са два и три лежаја. 
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8. Општина Црна Трава 
 

8.1. Географски положај 

 

Општина Црна Трава се налази на југоистоку 

Србије у горњем и средњем делу слива реке Власине 

на удаљености 66 км од Лесковца као седишта 

Јабланичког округа. Географски припада планинско-

котлинско-долинској макрорегији, мезорегији Јужна 

Србија, а микрорегији Власина и Крајиште. Општина 

се граничи на северозападу са општином Власотинце, 

на североистоку са општином Бабушница, на југу са 

општином Сурдулица, на југозапладу са Владичиним 

Ханом. На запладу се наплази град Лесковац а на 

истоку државна граница са Бугарском.  Обухвата 

површину од 312 км² и данас има само 1.680 

становника. Има 25 насељених места,и најмања је 

опш6тина у пограничној зони.  

 Географски положај је чини саобраћајно 

изолованом у односу на главне саобраћајне коридоре. Једина важнија комуникација је 

друмска веза (пут Р–122) са Лесковцем преко Власотинца и Владичиним Ханом преко 

Сурдулице са којим се повезује са аутопутем Београд – Скопље (Е-75). 

  Црна Трава је планинска општина. Доминира планински рељеф кога сачињава 

широка планинска област оивичена Грделичком клисуром, долином Јужне Мораве, 

обронцима Суве Планине, границом са суседном Бугарском, планином Вардеником и 

Власинским језером. У рељефу се истиче развијена мрежа речних долина у горњем 

току реке Власине. 

 Југоисточно од Лесковца, у горњем сливу реке Власине, на надморској висини 

од 920 метара, између планина Чемерника, Острозуба и Плане, налази се живописна 

котлина у  чијем је центру, на ушћу Чемерчице у Власину, општински центар - 

варошица Црна Трава. 

 

Околне шуме и травнате површине, чиста и нетакнута природа окружују дивну 

варошицу Црна Трава која по свом природном положају и конфигурацији терена 

неодољиво подсећа на орловско гнездо. Широки видик живописних предела који личе 

на шарене тепихе у магличарском плаветнилу са дебелим хладовинама у најтоплије 

годишње доба, поред шума богатим дивљачима, идеалних терена за зимске спортове и 

плаже на Власинском језеру које је удаљено 10 км од Црне Траве, представљају шири 

простор општине и чине комплетан услов за широку посету домаћих и страних туриста 

Слика 24: Положај општине Ц.Трава 

Извор: http://www.wikipedia.org 
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током целе године. Међутим, иако је туризам одувек био једно од развојних 

опредељење, у општини Црна Трава готово да га уопште нема. Постојећи смештајни 

капацитети су у лошем стању, а нема ни садржаја који би употпунили туристичку 

понуду. Велика ограничења за развој туризма су у домену путне и комуналне 

инфраструктуре (снабдевање водом, одлагање смећа и пречишћавање отпадних вода, 

снабдевање електричном енергијом). 

 

 

8.2. Историја Црне Траве 

 

 Околина Црне Траве је насељена врло рано. Постоје подаци о илирским 

племенима из 5. века п.н.е., а највише остатака је из доба Римљана који су владали 

овим подручјем од 2. века п.н.е па све до краја 12. века. Староседеоци овог подручја су 

изумрли не остављајући дубљег трага. Највеће насељавање становништва десило се на 

крају 12. века кад су га населиле избеглице са Косова, Рашке, Метохије, Копаоника и 

Македоније. Овај крај је робовао под Турцима све до ослобођења 1.878. Од ослобођења 

од Турака па до Другог светског рата, територија општине се није битно мењала. 

Године 1.923. Црна Трава је проглашена варошицом. 

Некада се ово место називало Вилин Луг. Не чуди, с обзиром на природне 

лепоте и мир који је красе. Име Црна Трава везује се за долазак Турака и "Кара Кас" 

што у преводу значи црна трава. Али легенда која потиче из 1.389. године каже  да је 

српска војска састављена од српских стрелаца и коњаника на путу ка бојном пољу на 

светом Косову одлучила да се овде одмори. Опијени мирисима траве и цвећа нису се 

на време пробудили за битку. Због тога су проклели траву на којој су лежали назвавши 

је црном.28 

 

8.3. Природни туристички потенцијали 

 

Околина Црне Траве богата је многобројним планинама, и приступачна за 

планинарење и шетње до оближњих врхова. Незваничне и необележене стазе су 

приступачне и погодне свим туристима. 

 

 

Планина Острозуб 

 

Острозуб је планина која се издиже изнад Црне Трaве. До ње се долази 

аутопутем Београд-Ниш. Од Београда до Црне Траве има око 315 км. Највиши врх 

Острозуба је Острозупска чука - 1.546 м, до кога је потребно 3 сата нормалног хода. 

Испод њега је истоимено село Острозуб које припада црнотравској општини. Планина 

је интересантна по буковој шуми, по многима најбогатијој у Србији. На изворишту 

Острозупске реке, десне притоке Рупске реке  је заштићена зона ловорвишње 

"Зеленичје“ односно природни резерват ретке и специфичне реликтне 

                                                             
28 http://www.opstinacrnatrava.org.rs/  
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заједнице букве и ловорвишње (Prunus laurocerasus). Због овог реликта и букове шуме, 

овај део Острозуба проглашен је за Национални резерват природе.29 

 

Планина Чемерник 

Ова планина налази се у југоисточној Србији, на десној страни Јужне Мораве, 

према Грделичкој клисури. Највиши врх је Чемерник, 1.638 м н.в. То је типична 

громадна, родопска планина заобљених врхова. Састављен је од кристаластих 

шкриљаца прве групе. Било је оголићено,а падине су под шумом. У источном подножју 

су највећа насеља Власина Рид и Црна Трава, а на западном Млачиште, Мачкатица, 

Мањак и Лутеж. Чемерник је добио име по отровној биљци чемерници које има у 

изобиљу на овој планини. 

 

Планина Варденик 

Варденик се налази у југозападно од Власинског језера. Највиши врх Велики 

Стерешер има 1.876 м, а Мали Стрешер 1.757 м. Састављен је махом од кристаластих 

шкриљаца, у облику облог била, без иједног оштрог врха.У целини је засут глиновитим 

покривачем, релативно богат водом  и осунчан, тако да се листопадне шуме пењу до 

1.700 м уз јужне стране. Села, заснована на крчевинама, разбијеног су тила и пењу се 

до 1.300 м уз планину. 

 

Власинско језеро 

Црна Трава има добар потенцијал за развој скијашког спорта и туризма везаног 

за Власинско језеро, од којег је удаљена 10 км. У Црној Трави налази се урбано 

организована логистика целокупног туристичког потенцијала Власинског језера. Преко 

реке Чемернице налази се хотел Вилин Луг, река Чемерница и Впласина регулисане су 

уређеним коритима, а развијен је и лов на пастрмку. Туристичким активирањем Црне 

Траве, активирао би се и туризам Власинског језера, без великих финансијских  

улагања и нарушавања екологије језера. Завршетком пута Предејане-Црна Трава, 

скраћује се пут за Власинско језеро за 30 км из правца Београда и Ниша, што је део 

пута Коридора 10. Очување интереса народа ових простора укључује и очување водних 

ресурса и развоја еколошког туризма. Ово се једино постиже обједињавањем простора 

Власине и Црне Траве у једну целину, изузету из региона и плод директном 

административном контролом државе. Поред вода које иду у Власинско језеро треба 

заштитити воде са чемерничке области Црне Траве, будући да је водом најбогатији 

локалитет у Србији.  

                                                             
29 http://www.opstinacrnatrava.org.rs/ 
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Власинско језеро је највише и највеће језеро у Србији, налази се на надморској 

висини од 1.213 м и има површину од 15 км². На месту где се данас налази језеро у 

прошлости се налазило Власинско блато и извор реке Власине, чијим је каснијим 

преграђивањем настало језеро. Природне лепоте Власинског језера чине богатсво 

флором и фауном, међу којима су дивљи коњи, клисуре, водопади, преко 400 извора 

беспрекорно чисте воде, блага клима и изванредни услови за одмор у различитим 

периодима године, због чега је оно и проглашено за Предео изузетних одлика. Такође, 

једна од карактеристика језера су плутајућа острва, настала од биљног света који се 

откинуо са дна језера и заједно са тресетом плута по површини, а на некима од њих 

израсле су брезе и врбе.30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
30 http://www.tosurdulica.org/ 



Економска валоризација туристичких потенцијала Јабланичког округа 

 

57 

 

9. Физичко-географска обележја Јабланичког округа 
 

Природа Јабланичког округа је разноврсна. Њена привлачност се најбоље 

огледа кроз геоморфолошке,  климатске, хидрографске, и биогеографске туристичке 

вредности. 

9.1. Геоморфолошка обележја 

 

Рељеф Јабланичког округа чине равничарски терени котлина, побрђа и планина. 

У централном делу налази се Лесковачка котлина (2.250 км²) која спада међу највеће у 

Србији. Са друге стране је окружују планине а према северу је отворена.  Уоквирују је 

на северу Селичевица (903 м), на североистоку  Бабичка Гора (1.905 м), на истоку Сува 

планина (1.880 м),на југу Кукавица (1.441 м) и Чемерник (1.638 м), на западу Радан 

планина (1.409 м) и Пасјача. Радан заузима површину од 466 км². Припада родопским 

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

Највиши врх је Шопот (1.409 м). Пасјача са највишим врхом Орлов камен (901 м) је 

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

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

са највишим врхом Влајном (1.441 м). Захвата 587 м² . Чемерник са највишим врхом 

Велики Чемерник (1.638 м) налази се са десне стране Јуне. Мораве, према Грделичкој 

клисури. Припада планинама средње висине. Састављен је од кристаластих шкриљаца 

прве групе и припада Родопском систему. Сува планина има висину 1.810 м н.в. 

Бабичка гора је планина претежно је острвског положаја, ограничена раседима према 

Заплањској и Лесковачкој колтини. Састављена је углавном од предкамбеијских 

зелених шкриљаца. Највиши врх је Крива Бука 1.057 м н.в.31 

  Лесковачка котлина је дугачка 50 м а широка  45 м и налази се на надморској 

висини од 210-240 м.Котлина није јединствена, већ је речном токовила подељена на 

мање целине: Лесковачко поље (централни део), Поречје (средишњи део слива 

Ветернице) Јабланица, Пуста река и др.32 Ободне стране су доста стрме са просечним 

нагибом 3-4 степена (западне) и 4-5 степени (источне). У морфологији саме котлине 

доминирају простране алувијлане равни Јужне Мораве, Ветернице и Јабланице. 

Котлина је благо нагнута према северу. Сужава се према северу и прелази у Нишку 

котлину. На југу и западу се лепезасто увлачи у речне токове. Преко Грделичке 

клисуре је отворена према Врањској котлини.  

Најзначајнија узвишења у котлини су брдо Хисар (341 м) и Рударска чука (380 

м), која представља остатке језерских тераса. Котлина је највећа морфотектонса 

                                                             
31 Милић Чедомир, Зборник радова географског института Ј.Цвијић, књига 21, Београд, 1967 
32 Ивановић Радомир, Агроклиматске карактеристике Лесковачке котлине, Г.И. Ј.Цвијић, Београд, 2007 
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потолина у Србији, настала релативним спуштањем крутих блокова терцијара, дуж 

великих размера и запуњавањем насталог рова кластичним седиментима терцијара. У 

широј околини котлине су комплекси метаморфних стена српско-македонске масе и 

стена власинског комплеска, затим кредни елементи и творевине терцијарне и 

квартарне старости. Ужи ободни делови котлине, изграђени од неогених седимената  

су на висинама 200-400 м, док се кристаласти шкриљци српско-македонске масе 

представљени лискунским шкриљцима, амфиболитима, гнајсевима, лептинолитима и 

другим типовима стена , уздижу до 1.200 м. Стене власинског комплекса представљене 

комплексом кристаластих шкриљаца, лискунске, хлоритске и амфиболитске стене, 

метабазизтима, кварцитима и другим изграђују пространа подручја на источном ободу 

котлине и источни део Грделичке клисуре. Од мезозојских творевина су мање партије 

кредних седимената : конгломерати, пешчари са прослојцима угља, глинама, и 

лапорцима. Од терцијарних седимената су језерски  седименти миоценске и 

плиоценске старости на великим површинама у средишњем делу котлине. На ужем 

подручју котлине ови седименти  су покривени најмлађим квартарним творевинама. 

Језерски елементи неогена представљени су лапорцима и лапоровитим глинама и 

захватају западне делове котлине. Творевине миоплиоцена представљене 

конгломератима, шљунковима и песковима са прослојцима угља захватају велике 

површине у средишњем делу котлине. Плиоценски седименти представљени су 

лапорцима, глинама са угљем, песковима и шљунковима, као и шљунковима, 

песковима и глинама језерских тераса који захватају мање површине на левој обали 

горњег тока Јабланице и Ветернице. Миоплиоценске творевине чине у нижим нивоима 

глине, док су у горњим деловима наталожени пескови и шљункови. Квартарни 

седименти заступљени су на широком простору котлине. Конгломерати, шљунак и 

песак заступљени су у мањем обиму на југоистоку котлине. Највећу распрострањеност 

имају алувијално-пролувијлни седименти, пешчани спрудови и песковите глине као 

речни нанис променљивог састава- шљунак, песак, кварцни агломерати, песковите 

глине и глиновити песак. Ови алувијални елементи изграђују широку долину Јужне 

Мораве, где планиски водотокови прелазе у равничарски део, формирани су 

пролувијалне наслаге и бујични конуси. Дебљина алувијалне средине изоси од 15-25 м. 

 

 

Слика 25: Геолошки профил Лесковачке котлине 

Извор: http://www.pmf.ni.ac.rs 
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9.1.1. 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. За време набирања у олигомиоцену родопска 

маса, у чијем склопу лежи Лесковачка котлина, испресецана је раседима, а неки њени 

делови су спуштени. Створене су Лесковачка потолина и још две оближње, Заплањска 

и Пољаничка. У плиоцену језеро испуњава све три котлине. Ниво овог језера достиже 

максималну висину од 850 м, после чега почиње да се повлачи, остављајући 6 

језерских подова на планинском ободу од шкриљаца. 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 

м) 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. Речне 

долине су најважнији елеменат данашњег рељефа. Оне су простране, широке, 

прекривене дебелим наслагама влажног алувијалног земљишта. 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 радом 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.  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 м, а код Брестовца, њена висина износи 203, 

односно 202 м. 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 км, идући ка северу се сужава и најужа је између Добре Главе и 

Бабичке Горе, свега 5 км, 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 м, на југу је широка 0,5 до 2 км, а 

проширена је на линији Бунуша – Вучје 5,5 км. Раван Доње Јабланице, која се као и 
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раван Ветернице, пружа од југозапада ка североистоку, опада у истом правцу од 256 на 

219 м  апсолутне висине. Јужно од Залужња она је широка око 5 км. На северу је раван 

Пусте реке, која је доста широка и има благ пад од 220 м код Међе, на 205 м код 

Брестовца. Равница незнатног пространства је и раван Јужне Мораве у Грделичкој 

клисури. И њена висина опада од југа према северу, од 285 м код Џепа, на 254 м 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 км, близу Власотинца, а у 

делу који територијално припада Лесковцу, на линији Конопница – Ладовица, знатно је 

шира, око 6 км. 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 м и Крива Бука 1057 м. Он се пружа од северозапада ка 

југоистоку, тако 11 да територији Лесковца припада његова западна падина. Ова 

падина се спушта доста стрмо од висине преко 1000 м до 700 м надморске висине. Тај 

њен део је пошумљен и без насеља. Насеља се јављају тек ниже, у делу који је блажи и 

који се спушта поступно од 700 м до 222 м, односно 202 м апсолутне висине (Градац, 

Злокућане). На западу територија Лесковца захвата под Добре Главе, део некадашње 

језерске заравни, који чини развође између Пусте реке и Јужне Мораве. Највиши његов 

гребен идући од севера према југу чине коте 347, 362, 412, 433 и 346 м. Стране овог 

пода се блаже спуштају према истоку и западу, према долинама Јужне Мораве и Пусте 

реке, и просечне су висине преко 300 м, а слабије су разужене потоцима. 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 1.200 м. По странама 

клисуре које су разуђене потоцима високих и стрмих долинских страна се опажају 

слабије или јаче изражени прегиби. 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 м, а њихова темена су углавном заравњена и благо се спуштају 

према средишту котлине. Изнад ових подова диже се гребен Кукавице. Њене шумовите 

стране достижу висину од 1.441 м на Влајни, 1.315 м на Вртешки и 1.308 м на 

Фурништу. Северне падине Кукавице, које припадају територији града Лесковца, 

испресецане су безбројним потоцима који се уливају у Ветерницу на северу и Јужну 

Мораву на истоку. Међутим, насеља овде срећемо на висини испод 700 m. Највиши 

насељени део се налази на крајњем југозападу и захвата слив Ветернице. То је коса 

која чини развође између Ветернице и Јабланице и која се диже до 970 м изнад 

Оруглице (Девојкин Камен). И она је нагнута према северу, према централној језерској 

равни, то јест центру Лесковачке котлине. Спуштајући се од југа према северу, она 

достиже висину од 530 м на брду Висиште изнад села Игришта. Стране ове косе су 

испресецане потоцима који теку према југу и истоку, према Ветерници, и према северу, 

ка Јабланици. Само теме косе је заравњено и поступно се спушта према северу, док су 

јој падине стрме и испресецане клисурастим долинама.33 Ове старе облике рељефа 

                                                             
33 Милојевић С, Лесковачка котлина са околином, Гласник географског друштва, свеска 10, Београд, 1924 
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савремени ерозивни процеси разарају и стварају нове. Процес денудације помоћу 

својих агенаса, температуре и падавина 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, нарочито у доба јесењих и 

пролећних падавина, и честим померањем корита, 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 Власине, Јабланице, 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, 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.34 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. 

 

9.2. Хидрографске карактеристике 

 

Највећи део површинских вода  Јабланичког округа припада сливу Јужне 

Мораве. Јужна морава припада црноморском сливу, састоји се од Биначке Мораве и 

Прешевске Моравице.  Површина њеног тока износи 15.469 км² а дугачка је 295 км. 

Ток Јужне Мораве представља веома композитну долину. Њу чини наизменично 

смењивање клисура и котлина. До Владичиног Хана Јужна Морава тече Врањском 

котлином, а потом улази у Грделичку клисуру. Она је дугачка 30 км, а дубока до 350 м. 

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

од 48 км. Код Челопека Јужна Морава пробија један мали и кратки теснац и улази у Нишку 

котлину. По њој она тече 25 км. Код села Суповца улази у Алексиначко поље и напушта га 

код Ђуниса, после 60 км тока. Од Ђуниса низводно у дужини од 20 км, Јужна Морава се 

пробија кроз Сталаћку клисуру и испод ње се састаје са Западном Моравом на 129 м 

надморске висине. У макрорегионалном погледу Јужна Морава повезује Панонски и 

                                                             
34 Крстић О, Географске области СФРЈ, Завод за издавање уџбеника, Београд, 1961 
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Егејски канал. Ово изазива феномен који се назива привидна инверзија тока, јер се 

чини да се река пење уз планине а затим поново спушта. Тачка у којој се спајају ова 

два велика геолошка басена је Грделичка клисура, али дно клисуре куда река тече је 

много нижа од планина које је окружују, тако да река тече нормално. Хидрографска 

мрежа веома је разноврсна нарочито у источном делу Лесковачке котлине, којим Јужна 

Морава тече кроз своју широку  речну долину коју је оформила меандрирањем.35 

Подручја јужне србије кроз која протиче Јужна Морава су скоро потуно без шума, што 

је изазвало једну од најтежих случајева ерозије на Балкану.  Као последица овога, река 

уноси велике количине материјала у Велику Мораву, подижући њено речно корито, 

што је потпомогло велике поплаве њене реке-кћерке. 

 Јужна Морава располаже са 103.000 kW хидроенергије. При ниским 

водостајима та количина се смањује на само 17.240 kW, а цео њен слив тада располаже 

са 75.220 kW. За искоришћавање хидроенергије долази у обзир само акумулација 

Власинског Језера. Јужна Морава има средишњи годишњи протицај од 26,9 до 59,86 

м³/с. Леве Моравине притоке нису богате водом. Десне притоке имају веће учешће у 

укупном средњем годишњем протицају Мораве. Током периода фебруар – јун Јужном 

Моравом протекне 63-74% укупног годишњег протицаја.36 За овај период су везани и 

највећи поплавни таласи. 

Јужна Морава има 157 притока. Најзначајније притоке Јужне Мораве у 

Јабланичком округу су: Ветерница, Јабланица и Пуста река (леве) и Власина (десна).  

Ветерница постаје од Језерског и Манастирског потока који се састају на 

надморској висини од 673 м. Река Ветрница је дуга 75 км², а површина слива реке 

износи 515 км². Река има веома колебљив водостај. Од изворишта језерског потока до 

ушћа Ветернице у Јужну Мораву пад корита је 908 м што наглашава њен бујични 

карактер. С' пролећа река потпуно набуја а лети пресуши. Док јој корито кроз Лесковац 

није регулисано, често га је плавила. Апсолутни максимални протицај забележен је 1. 

јуна 1948 године и тада је сваке секунде протицало 238 м³ воде. Од бројних 

планинских потока и речица које утичу у Ветерницу, посебну пажњу привлачи река 

Вучјанка. Она настаје од Големе и Мале Реке на 686 м надморске висине. Када се воде 

ове две реке споје, снага реке постаје већа, а корито постаје све дубље. Испод села 

Збеишта и Дубрава, корито Вучјанке добија кањонски облик, са околним странама 

високим 300 м. На почетку кањона, вода је мањом браном ухваћена у мањи канал који 

је дуг неколико стотина метара. На крају канала, вода улази у металну цев дугу 150 м и 

воду одводи до лопатица агрегата хидроелектране начињене на дну речног корита, 

одмах изнад Дев-казана. Та хидроелектрана на Вучјанки саграђена 1903. године, једна 

је од најстаријих хидроелектрана у Србији.37  

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

Маћедонца на надморској висини од 375 м. Од састава изворишних кракова до ушћа у 

                                                             
35 Регионална стратегија руралног развоја Јабланичког округа 2013-2017, Г.И. Ј.Цвијић, Београд, 2012 
36 Шушић Вукашин, Географске основе пољопривредне производње у Лесковачкој котлини, Нови Сад, 2000 
37 Јовановић Ј, Лесковачко поречје, Лесковачки зборник 13, Народни музеј Лесковац, 1973 



Економска валоризација туристичких потенцијала Јабланичког округа 

 

63 

Јужни Мораву у Лесковачкој котлини (код села Печењевца). Њен укупан пад је 642 м. 

Основна хидролошка особина Јабланице је неуједначеност тока. Зато је Т. Ракићевић 

означио највећом сушицом у Србији. У Лесковачкој котлини тече широком и плитком 

долином, има мали пад и мале меандре. Површина слива износи 896 км2, а просечни 

проток на ушћу је 5,8 м³/с. Најзначајнију притоку Шуманску реку прима код Лебана са 

десне стране.  

Програмом радова за уређење слива Мораве до 1980/85 године било је 

предвиђено изградити акумулацију Шилово , запремине 91 милион м³, на излазу реке 

Јабланице из села Шилова, 3 км узводно од Лебана. У циљу водопривредног уређења 

слива Јабланице предвиђена је и изградња акумулације Гргуровци на Шуманској реци. 

Општина Лебане је изградила идејно решење и комплетан пројекат за изградњу 

акумулације Гргуровци. Ове акумулације би допринеле привредном успону 

Јабланичког округа. Њихове воде би се користиле за наводњавање, индустрију, насеља, 

спорт, рекреацију, туризам.оплемењивале би мале летње воде, чија би загађеност онда 

била мања па би се реке користиле у разне сврхе. Тада би и туристички значај ових 

река био већи.38 

Власина истиче из некадашњег Власинског Блата које лежи на 1.195 м 

надморске висине. Дугачка је 70 км. Слив јој обухвата 1.050 км². На слив Власине 

падне годишње просечно 810 мм атмосферских талога. Од те количине отекне у Јужну 

Мораву 50%, односно просечно сваке секунде 13,5м³ воде. Богата водом и са падом 

који износи 960 м, Власина, чак и при малој води, располаже са најмање 7.920 kW 

хидроенергије.39 Због свог планинског окружења, а и због мањка индустријских 

загађивача, Власина се рачуна у једну од најчистијих река у Србији. 

Пуста река је име реке и омеђене њеним сливом. Дугачка је 48 км. Планине 

Радан, Пасјача и нека брда и ридови су висинске границе, а долина  Јужне Мораве у 

близини Дољевца је низијска граница области коју народ назива Пуста река. Овај назив 

сигурно не одговара за земљописно име плодне и простране равнице, која се преко 

широких падина прелива у питома брда и горе са много извора и воде и живе природе. 

Површина слива износи 569 км². Настаје од трију речица: Куртишке, (Страосеоске) 

која долази са севера уз Мрљачког виса (Видојевица), Статовачке која долази са запада 

из Арбанашке планине и Радана, и Драгоделске реке, која долази са југозапада и југа 

Радана. Ова трећа је најбогатија водом. Све три речице састају се код засеока Крушкар, 

одакле као Пуста река теку до свог ушћа у Јужну Мораву. 

Водонепропусна геолошка грађа и брдовит рељеф створили су претпоставке да 

се код Брестовца сагради брана за акумулпацију воде на Пустој реци. Године  1989/90 

изграђена је брана. Браном на пустој реци заустављена је вода ове реке и створена 

хидроакумулација (језеро) са запремином од 8.150 милиона м³ воде. Секундарном 

разводном мрежом, Бојник и низводна села до Дољевца, добила су воду за пиће и 

                                                             
38 Јовић Горан, Туристички потенцијали насеља Јабланице, ПМФ Ниш, Ниш, 2005 
39 Дукић Д, Наше реке, Ново Поколење, Београд, 1952 
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евентуално наводњавање, чиме је решен један од најважнијих водопривредних и 

егзистенцијалних проблема Пусте реке. 

Пуста река водом пуни Брестовачко језеро које се налази 10 км западно од 

Бојника, и главна је  водна артерија артерија овог плодручја  Језеро је популарна летња 

дестинација погодна за кампинг туризам и погодна за спровођење бројних активности 

у руралном амбијенту, док оближње село Брестовац пружа могућности руралног 

смештаја.40  

Од осталих хидрографских објеката важно је поменути језеро Барје које се 

налази 30 км узводно од Лесковца. 

Језеро Барје названо је тако по селу 

Барје у близини којег је подигнута 

брана, која је висока 75 м. Акумулација 

''Барје'' је настала преграђивањем реке 

Ветернице  у периоду од 1984-1991 

године. Обухвата површину од 139 км², 

дугачко је 9 км, а широко чак 1 км. 

Њена прва основна намена била је 

заштита града Лесковца од поплавног 

таласа, као и водоснабдевање такође 

служи и за наводњавање 84.000 хектара 

земљишта. Језерска вода је акумулирана 

у делу долине Ветернице познате под 

називом Клисура. Низводно од Големог 

Села све до улаза у Лесковачку котлину, код села Вина, Ветерница тече дубоком 

клисурастом долином чије се стране местимично спуштају у речно корито. Клисура је 

горостасна, па је народ овом делу долине дао назив Клисура. Због тога је језеро 

живописно и има ситно разужену обалску линију. Укупна зепремина воде је 47 

милиона м³. 

Језеро због нетакнуте природе представља прави бисер овог подручја. Уз мало улагања 

има потенцијал да постане атрактивно туристичко место. Језеро је порибљено 

одређеним врстама као што су шаран, смуђ, караш, штука, клен. 

 

9.3. Климатске карактеристике 

 

Као и у већем делу Србије,у оквиру Јабланичког округа доминира умерено 

континентална клима. Присутне су локалне разлике у карактеру климатских услова 

обзиром на разноврсност рељефа, па је у котлинама заступљена блажа ткз. жупка 

клима, а на вишим планинским врховима планински односно субланински тип климе. 

Два прелазна годишња доба су пролеће и јесен, лета су умерена до врло топла а зима 

умерено хладна. Јесен је топлија од пролећа. За туристичку валоризацију Јабланичког 

округа од интереса су температура ваздуха, падавине, релативна влажност ваздуха 

облачност, инсолација, и ветрови. 

                                                             
40 Регионална стратегија руралног развоја Јабланичког округа 2013-2017, Г.И. Ј.Цвијић, Београд, 2012 

Слика 26: Језеро Барје 

Извор: ТО Лесковац 
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Табела 1. Средње месечне температуре ваздуха 

Јан. Феб. Мар. Апр. Мај Јун Јул Авг. Сеп. Окт. Нов. Дец. Год. 

Лесковац (1954-1993) 

-0,2 1,9 6,1 11,2 15,6 18,8 20,4 20,2 16,1 10,8 5,7 1,3 10,6 

Сијарињска Бања (1946-1991) 

-0,5 1,3 5,0 9,9 14,1 17,2 18,9 18,6 15,2 10,1 5,8 1,3 9,7 

Кукавица (1946-1991) 

-3,4 -2,3 1,0 5,8 10,6 13,7 15,8 16,0 12,8 7,6 2,8 -1,3 6,6 

Извор: Јовић С.Горан, Туристички потенцијали насеља Јабланице, Ниш, 2005 

Из табеле се запажа да постоји знатна разлика средње годишње температуре 

ваздуха између најнижег (Лесковац) и највишег дела територије (Кукавица). Разлика од 

4 степена указује на смањење средњих годишњих температура идући од нижих ка 

вишим деловима. То потврђује и средња годишња температура Сијаринске Бање (450 

м.н.в.) која износи 9,7°C.  

Топли део године погодан је за разноврсне туристичке активности (риболов, 

купање, излети). Јануар је најхладнији месец у коме се средње месечне температуре  

ваздуха спуштају испод 0°C. У Јабланичком округу најхладнији месец је јануар, са 

просечном минималном тепературом од минус 5°C а најтоплији су јули и август са 

просечном максималном температуром изнад 28 степени. 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°C41. Према томе, 

апсолутна амплитуда је веома велика и износи 74°C. Број дана са температуром већом 

од 30°C креће се од 35 дана у Предејану до 46 дана у Лесковцу.  

 

9.3.1.Падавине 

 

Количина падавина у Јабланичком округу није равномерно распоређена. 

Најмања количина падавина заступељена је равничарском делу, 600 мм годишње. 

Мађутим појединих година та количина је знатно мања чак и испод 500 мм. Годишња 

количина падавина у Лесковачкој котлини је 600 мм. На ободу лесковачке котлине 

количина падавина је већа (800-100 мм) . Брдско планински предели добијају знатну 

количину падавина, изнад 700 мм годишње. Максимум падавина је у мају (70 mm) а 

појављује се и слабо изражен секундарни максимум у октобру. Најмање падавина је у 

јануару (35mm), а малу количину имају још и март и јули. Овакав плувиометријски 

режим је карактеристичан за места са истакнутом континенталношћу.42  

                                                             
41 Регионална стратегија руралног развоја Јабланичког округа 2013-2017, Г.И. Ј.Цвијић, Београд, 2012 
42 Ивановић Радомир, Агро-климатске карактеристике лесковачкекотлине, Г.И. Ј.Цвијић, Београд, 2007 
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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 мм), а најсувља је зима (132 мм). Овако мала количина падавина излучи се у 102 

дана па је интензитет падавина доста велики 5,9 мм по дану. Падавине су најчешће у 

мају (11,8 дана) и априлу (10,1 дан) а најређе у августу (5,6 дана) и септембру (6,0 

дана). Просек падавина за Лесковац је 630 мм, Грделицу 795 мм, Предејане 811 мм, 

Црковницу 744 мм, Вучје 764 мм и Кукавицу 934 мм. Максимална годишња количина 

падавина у Лесковцу је 917 мм, а минимална 470 мм, у Предејану максимална 1043 мм, 

а минимална 596 мм, у Кукавици максимална 1126 мм, а минимална 764 мм. Снежни 

покривач може се формирати од новембра до марта. Први дани са снегом најпре се 

јављају у планинским пределима, најчешће новембра.  

 

9.3.2.Релативна влажност ваздуха 

 

На свим станицама осматрања су нередовна, осим код метеоролошке станице 

Лесковац. Током године средње месечне вредности релативне влажности ваздуха крећу 

се у интервалу од 64% до 84%. Највећа релативна влажност је у зимским месецима, 

због ниских температура ваздуха. Најмања је у августу (64, 4 %), што је последица 

високих летњих температура. Осетно повећање релативне влажности ваздуха у мају и 

јуну последица је већих количина падавинау тим месецима. Релативна влажнист 

ваздуха на годишњем нивоу износи 77%. 

 

9.3.3.Облачност и инсолација 

 

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

средња месечна облачност је у децембру и износи 7.2 десетине неба, затим у јануару, 

фебруару и марту, док је најмања у јуку, августу, и септембру. Најмању средњу 

облачност имају јутарњи и вечерњи часови у летњим месецима.43 

Најдуже трајање Сунца је у летњим, а најкраће у јесењим и зимским месецима. 

Најсунчанији месец је јул са 340,4 часова., а најмање осунчан је децембар са 59 часова. 

Генерално гледано Јабланочки океуг можемо оценити као добро осунчан, нарочито у 

летњем периоду, што је веома повољно за развоје летњих туристичких активности. 

 

 

                                                             
43 Јовић Горан, Туристички потенцијали насеља Јабланице, ПМФ Ниш, Ниш, 2005 
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9.3.4.Ветрови 

 

Територија округа је умерено ветровита. Најчешће дувају ветрови из северног 

правца, посебно у зимској половини године. Ова појава је у складу са отвореношћу 

Лесковачке котлине према северу и каналисаног струјања ваздуха дуж Јужне мораве. 

Такође доста је чест и топли јужни ветар који дува с пролећа па делује повољно на 

развој вегетације (развигорац). Честа је појава тишина- дана без ветрова. У току године 

43,6 % или око 160 дана је без ветра. Северни ветар или северац дува из правца севера 

ка југу. Иако струјање ваздуха, када овај ветар дува, захвата целу котлину , он није у 

свим њеним деловима истог интензитета. Конфигурација земљишта има знатан утицај 

на кретање ваздуха у његовим приземним слојевима. На брисаним просторима ветар 

дува несмањеном брзином, док се његова снага у заклоњеним местима мање осећа, 

неки пут и никако. Тако северац, иако дува преко целе котлине, највећу снагу развија 

на једном узаном простору који се протеже од курвинградских вратница на северу 

Котлине до грделичког теснаца на југу. Ширина овог појаса износи 2-3 км. Северац 

највише дува у јесен и зиму. Када дува јачом снагом доприноси знатно повећаном 

осећају хладноће. Зими, чак и када температура ваздуха није знатно висока, северац 

доприноси залеђивању река у котлини. 

Јужни ветар или југ дува из супротног ветра од оног којим дува северни ветар. 

Југ је топао ветар, али у рано пролеће док су околне планине још под снегом ако дува 

јаче, његово струјање ствара непријатан осећај хладноће. Иначе топли таласи овог 

ветра, који зна дувати и и по неколико узастопних дана у периоду вегетације, 

доприноси брзом развоју биљног свет, па се у народу назива развигор, јер под његовим 

дејством гора брзо озелени. 

Лети овај ветар може да буде јако штетан за усеве и људско здравље: од њега се увије 

лишће младог кукуруза и ужути, а пшеница, ако ветар дува у периоду сазревања зрна, 

омане у квалитету, јер се њено зрно спари и остаје лако.   

 

9.4. Биогеографске карактеристе 

 

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.Највећи туристичко-рекреативни значај имају шумски предели. Највећи део 

шумског растиња представљен је листопадном вегетацијом на надморској висини до 
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1800 м.Са њом се завршава шумски појас. Храст успева до висине од 700 м, буква се 

јавља на висини од 700-900 м, с тим што се среће и на нижим висинама. Главни 

предсатвници шумског растиња су: буква, храст китњак, храст сладун, леска, јавор, 

дрен, клека, дивља трешња, дивља крушка, граб и др. 

 

Поред ових користи треба имати у виду да и поред дуге историје флористичких 

истраживања на овој територији (прво је спровео оснивач српске ботанике Јосиф 

Панчић крајем 19. века), још увек није ни близу потпуног утврђивања огромног 

потенцијала лековитих и ароматичних врста. Посебну занимљивост представлјау и 

реликтне бињке које се налазе на територији Јабланице, и углавном су ретке и 

изумрле.Таква је зеленика, успева код села Тупала, близу Сијаринске бање,на 

надморској висини од око 700 м, а расте до висине од 7-8 м. Усколисни каранфил 

такође је изумрла врста каранфила која расте у околини Лесковца.  

 

Заједно са својим сарадницима, Јосиф Панчић је нашао на Оштрозубу 

терцијарни ендемореликт ловорвишњу – зеленичје (Prunus laurocerasus). Више од сто 

година ова биљка заокупља пажњу ботаничара из читавог света (јер је иста пронађена у 

Бугарској и на још 2-3 локалитета). Велика пространства ободног дела котлине су под 

храстовим и буковим шумама. Између појаса букових и храстових шума, заступљене 

су чисте састојине храста китњка које се пружају до 1150 метара надморске висине. 

 

Према подацима Завода за заштиту природе Републике Србије, на територији 

Лесковачке котлине се налазе следеће категорије заштићених подручја:  

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

Зеленичје“ (Оштрозуб – Црна Трава - Лесковац);  

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

у Губеревцу, стабло оскоруше у Сејаници (Лесковац), Кутлешки храст запис (село 

Кутлеш, Лесковац);  

- Природни простор око непокретног културног добра: Шумски комплекси око 

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

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

природних реткости. 44 

Подручје Јабланичког округаживе разне врсте дивљачи значајне за развој 

ловног туризма:  срнећа дивљач, дивља свиња, вук, зец, ласица,јаребица, фазан, 

лисица, куна...итд. Најчешће рибе у рекама су: мрена, кркуша, клен беовица, скобаљ, 

поточна пастрмка и друге. 

 На територији округа активно је ловачко друштво „Лебане“ и „Бошњаце“, на 

простору општине Лебане и ловачко друштво „Јабланица“, на територији општине 

Медвеђа. 

Будући развој ловног туризма се несме заснивати на експлоатацији дивљачи, 

који би утицао да на нестајање  и угрожавање популације, већ прганизовано одвајање 

лова у просторима који су намњени за развој ловног туризма. 

  

 

                                                             
44 Регионална стратегија руралног развоја Јабланичког округа 2013-2017, Г.И. Ј.Цвијић, Београд, 2012 
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9.5. Туристички промет Јабланичког округа 

 
Табела 2. Туристички промет јабланичког округа за 2012 г од. 

Година 2012 Туристи Ноћења туриста Просечан број 

ноћења туриста* 

Град/општина Укупно Домаћи Страни Укупно Домаћи Страни Домаћи Страни 

Бојник - - - - - - - - 

Власотинце 885 709 176 2250 1713 537 2,4 3,1 

Лебане 481 410 71 658 561 97 1,4 1,4 

Лесковац 14176 6024 8152 19614 10187 9427 1,7 1,2 

Медвеђа 4735 4287 448 45852 40843 5009 9,5 11,2 

Црна Трава 262 262 - 4662 4662 - 17,8 - 

Јабланички 

округ укупно 

20539 11692 8847 73036 57966 15070 5,0 1,7 

Извор: Републички завод за статистику Србије 

 

 

 

Табела 3. Туристички промет јабланичког округа за 2013 год. 

Година 2013 Туристи Ноћења туриста Просечан број 

ноћења туриста* 

Град/општина Укупно Домаћи Страни Укупно Домаћи Страни Домаћи Страни 

Бојник - - - - - - - - 

Власотинце 866 636 230 1825 1312 513 2,1 2,2 

Лебане 59 56 3 79 75 4 1,3 1,3 

Лесковац 16603 6455 10148 22987 10326 12661 1,6 1,2 

Медвеђа 5598 5269 329 51426 49653 1773 9,4 5,4 

Црна Трава 290 290 - 5229 5229 - 18,0 - 

Јабланички 

округ укупно 

23416 12706 10710 81546 66595 14951 5,2 1,4 

Извор: Републички завод за статистику Србије 
 

 

 

Табела 4. Туристички промет јабланичког округа за 2014 год. 

Година 2014 Туристи Ноћења туриста Просечан број 

ноћења туриста* 

Град/општина Укупно Домаћи Страни Укупно Домаћи Страни Домаћи Страни 

Бојник - - - - - - - - 

Власотинце 830 581 249 1881 1401 480 2,4 1,9 

Лебане 28 - 28 216 - 216 - 7,7 

Лесковац 15811 6992 8819 22096 10527 11569 1,5 1,3 

Медвеђа 5721 5250 471 48471 46648 1823 8,9 3,9 

Црна Трава 27 27 - 246 246 - 9,1 - 

Јабланички 

округ укупно 

22397 12850 9547 72910 58822 14088 4,6 1,5 

*   Просечан број ноћења туриста израчунат је дељењем броја ноћења с бројем туриста. Пошто се туриста региструје 

у сваком месту где борави, у случају промене места долази до његовог поновног исказивања, односно дуплирања. 

Стога је, вероватно, и просечан број ноћења туриста, израчунат на овај начин, мањи од стварног. 

Извор: Републички завод за статистику Србије 
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Из датих табела види се да туристички промет у Јабланичком округу углавном 

стагнира или се смањује због недовољно искоришћених туристичких потенцијала, 

недостатка средстава за обнову постојећих капацитета и вероватно лоше туристичке 

промоције ових места од стране локалних туристичких организација.  

За општину Бојник нема никаквих података већ дужи временски период, иако 

постоје одређени смештајни капацитети. Али, с’обзиром да нема података о 

туристичком промету не може ни да се коментарише кретање истог. Иако, то можда 

није у потпуности тачно јер вероватно бар неки домаћи туристи посећују ову општину, 

то ипак није нигде забележено, па самим тим ни републички завод за статистику нема 

званичнних података. 

Општина Власотинце бележи благи пад у туристичком промету домаћих 

туриста, и незнатно повећање у посетама страних туриста али такође смањење у броју 

ноћења страних туриста. Под претпоставком да се туристичка понуда општине 

Власотинце не мења и не унапређује логично је да се број туриста смањује. Разлог 

смањењу могу да буду недовољни и неадекватни смештајни капацитети поготово за 

стране туристе, а и недостатак разноврсних садржаја који би привукли “старе туристе” 

да опет посете овај крај. Једина манифестација која се овде одржава је Вински Бал, 

поред тога и уређеног купалишта на реци Власини ова општина нема чиме да привуче 

нове туристе.  

У општини Лебане налази се Царичин Град - Јустинијана Прима, један од 

најпознатијих центара Византијске културе на нашим просторима. Али, упркос томе, 

туристички промет ове општине је поражавајућ. Укупан број ноћења туриста у 2014. 

години мањи је три пута у односу на 2012. годину, а укупан број регистрованих 

туриста мањи је скоро двадесет пута. Овако мали туристички промет општине Лебане 

последица је неразвијене материјалне базе туризма, посебно смештајних капацитета. 

Иако хотел у Лебану има Б категорију, овај објекат не испуњава комплетне стандарде 

савременог туризма и категорију коју носи. Туристичка организација Лебане уз 

обавезну велику помоћ туристичке организације Србије мора да овај археолошки 

локалитет активира и промовише у пуном смислу те речи како би се туристички 

промет ове општине повећао, а самим тим би се повећала и комплементарна понуда 

овог региона. Потребно је израдити детаљан урбанистички план за уређење овог 

комплекса, при том се мора водити рачуна да се, претераном урабнизацијим, не 

наруши аутентични природни амбијент овог локалитета који је од великог туристичког 

значаја. 

Константан или мало повећан туристички промет у Лесковцу је очекиван јер је 

ипак Лесковац центар и највећи град овог округа, а има и много тога да понуди 

туристима како домаћим тако и страним. Материјална база туризма је богата, има 

довољно историјски значајних објеката који могу привући туристе. Осим тога, овде се 

сваке године одржавају две велике манифестације од којих је једна веома позната и 

има веома дугу традицију. На Роштиљијаду сваке године долази велики број људи из 

целе Србије, а и из околних земаља као што су Бугарска и Македонија што у великој 
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мери утиче на туристички промет ове општине. По неким незваничним подацима 

Роштиљијаду је 2014. године посетило око 700.000 људи.  Лесковац је некада био и 

сајамски град, то је било у периоду када је на југу Србије индустрија била развијена, на 

жалост ова врста туризма више не постоји у овом региону. Смештајни капацитети у 

Лесковцу су на задовољавајућем нивоу, постоји неколико објеката високе категорије. 

Ипак, може се рећи да нема довољно смештајних капацитета за неку већу туристичку 

експанзију у овом подручју, а требало би их бити, јер Лесковац јесте примарна 

дестинација Јабланичког округа и може да буде полазна тачка у комплеметарној 

понуди овог подручја. Туристички промет Лесковца има велики удео и чини око 70% 

укупног туристичког промета Јабланичког округа, али гледајући са стране просечног 

броја ноћења туриста није на задовољавајућем нивоу. Наиме, просечан број ноћења од 

1,5 за домаће и 1,2 за стране туристе указује на то да је Лесковац у великој мери само 

транзитна дестинација што значи да је и просечна потрошња туриста по дану веома 

мала, а то се све недовољно одражава на приходе од туризма у овој општини, тако да је 

ова привредна грана тренутно занемарљива у бруто дохотку ове општине.  

Већи туристички промет у општини Медвеђа у односу на друга мања места овог 

округа је нормална појава с’обзиром да се у овој општини налази Сијарињска бања, 

која је међу познатијим бањама у Србији, и у којој се остварује преко 90% свих ноћења 

ове општине. Туристички промет је у незнатном порасту протеклих година, и број 

домаћих и број страних туриста се увећава. Осим броја посета, повећава се и број 

ноћења туриста што је од великог значаја. Број ноћења у 2013. години је скоро 15% 

већи у односу на 2012. годину, и такав позитиван тренд је за сваку похвалу. 

Сијарињска бања располаже са великим бројем смештајних капацитета. Хотел Гејзер 

који је и специјална болница за рехабилитацију има 277 лежаја, поред тога у 

приватном смештају има још око 1.500 лежаја што чини веома добру основу за даљи 

развој и раст туристичког промета ове општине. Термоминерални извори, а посебно 

гејзери ове бање представљају куриозитет и праву атракцију, и могли би привући већи 

број туриста и на викенд туризам уз приступачне цене и на далеко познати лесковачки 

роштиљ. Заједно са овим и већ традиционалном манифестацијом “Гејзерске ноћи” 

понуда ове бање превазилази њену основну лечилишну функцију, што је веома 

позитивно за даљи развој комплементарне туристичке понуде овог региона.  

Општина Црна Трава има веома лош географски положај у односу на главне 

саобраћајне путеве и туристичке правце. Туристички промет ове општине је мали, али 

је број ноћења у 2012. и 2013. години био три пута већи него у општини Власотинце. 

С’обзиром да је број регистрованих туриста у ове две године био више него дупло 

мањи у односу на Власотинце, а број ноћења, као што је наведено, већи, може да се 

претпостави да ово има везе са близином Власинског језера. Вођени истом 

претпоставком, можемо да кажемо да се целокупан туристички промет овде остварио 

током летњих месеци и то углавном због тада недовољних смештајних капацитета у 

врху туристичке сезоне на оближњем језеру. У 2014. години општина Црна Трава 

бележи огроман пад у туристичком промету, чак десет пута мањи у односу на 

претходне две године. Овде би можда могао да се развије неки вид еко туризма због 
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нетакнуте природе овог подручја, са циљем да се и ова општина активира у 

комплементарној понуди Jабланичког округа.  

Територија Јабланичког округа није изразито туристички простор, зато га и 

посматрамо као географски простор који поседује одрeђене потенцијале за развој 

туризма. Међу тим потенцијалима главно место заузимају: Сијарињска бања, Царичин 

град и град Лесковац као центар овог региона. Јабланички округ није довољно 

валоризовао ове потенцијале, тако да је и туристички промет недовољно развијен. 

Један од главних разлога је тај што се туристичка понуда овог региона развијала 

парцијално у оквиру општинских граница, тако да се комплементарност туристичких 

потенцијала није могла успешно искористити. Поред тога, неразвијена материјална 

база туризма, недостатак стручних кадрова, недостатак средстава и остали слични 

фактори, учинили су да туристички промет овог региона стагнира или је у благом 

опадању, осим у случају Сијарињске бање која бележи пораст у туристичком промету. 
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Закључак 

 

Оцењивање и одређивање вредности природних и антропогених туристичких 

атрактивности овог подручја у економском смислу је незахвалан посао, јер су многи 

објекти и природни ресурси тренутно у лошијем стању него што су били због низа 

различитих фактора, а пре свега економске ситуације овог округа а и целе државе. 

Куповна моћ народа је у изузетној мери смањена, а не може да се очекује да ће страни 

туристи који су у транзиту кроз Србију свраћати у ово подручје само зато што има 

добар саобраћајно-географски положај. Али, баш због географског положаја и широког 

спектра природних и антропогених ресурса Јабланички округ и Лесковац као центар 

округа имају све услове да се релативно малим улагањем развију поједине врсте 

туризма као на пример: еко туризам, сеоски туризам, спортско-рекреативни, 

манифестациони, па чак и бањски који је у одрећеној мери развијен али не довољно. 

Локалне туристичке организације не могу превише да ураде по том питању без 

помоћи њима надлежних организација. У сваком случају, Јабланички округ има пуно 

тога да пружи потенцијалним туристима па макар то био само и викенд туризам 

локалног становништва, али мора пуно тога да се уради на санацији, афирмацији и 

презентацији постојећих туристичких објеката и природних атрактивности. Добар 

пример тога је тренутно реновирање хотела Влајна у Вучју, сређивање тог дела кањона 

и изградња пратећих објеката и мобилијара на плажи познатог купалишта на реци 

Вучјанки.  

Активним радом на опремању и презентацији туристичких вредности овог 

подручја проширила би се и туристичка понуда обезбеђујући самим тим и већи 

економски резултат. Пропаганда је неодвојиви део делатности туристичких 

организација и један од најважнијих фактора развоја туризма. За сада, Јабланички 

округ нема обједињен пропагандни наступ као комплементарна целина. Општине овог 

региона чине мале кораке у представљању својих најзначајнијих туристичких 

вредности, не постоји туристичка мапа са означеним најбитнијим природним и 

антропогеним туристичким мотивима. Обједињавањем туристичке понуде целог 

региона, уместо парцијалног представљања појединих делова истог, и јединственим 

наступом на туристичком тржишту смањиће се трошкови и повећати ефекти и 

резултати пропаганде. 

Циљеви ове регије морају да иду у стратешком правцу како ово не би била само 

транзитна или локална викенд дестинација. Јабланички округ као део туристичке 

понуде у формирању туристичког производа Србије, мора комплементарно са својим 

погодностима и ресурсима да стално прати и усклађује свој развој са све већим растом 

потреба туриста и развојем модерног туризма. 
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